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ABSTRACT: 
Tactical adaptation is one of ten principles in naval warfare and listed in Swedish Doctrine for Na-
val Tactics from 2010. All levels of command can use tactical adaptation and uses it to reach the 
goal with the battle. Behind tactical adaptation, technology in relationship with tactics as a concept 
works together to support the tactical adaptation. 
 
This thesis aims to identify factors from theories about technology and tactics and to see how those 
factors affect the tactical adaptation in different cases. Known theorists as Van Creveld, Lauten-
schläger and Hughes is used to form a tool for analyzing different cases. Factors derived from the 
three theorists is used in a qualitative case study consisting of the Yom Kippur-war and the Falk-
land campaign.  
 
Factors as combinations, flexibility, logistics, organization, secrecy, knowledge and further devel-
opment was identified in the cases, but the factor development was nowhere to be found. The con-
clusions drawn from the analysis is that all factors accept development is useful and supports suc-
cessful tactical adaptation. 
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1.	Inledning		

1.1 Problemformulering 

Den marina taktikern vill alltid finna ett avgörande i striden. Att överraska sin motståndare 

med ett nytt okänt vapen som omedelbart leder till ett avgörande är för många en dröm men 

sällan en verklighet. Bombningarna av Hiroshima och Nagasaki med atombomber i augusti 

1945 är ett undantag men som resulterade i en kapplöpning mellan stornationerna att utveckla 

ny teknik. Det är dock få strider och slag som fått ett abrupt slut på grund av att motståndaren 

använt sig av nya vapen eller tekniker som varit okända sedan tidigare, utan seger kommer 

oftast från att en av parterna har överraskat den andra eller haft längst uthållighet. Den marina 

taktikern strider med den teknik man har och använder det i kombination med taktik för att 

finna ett avgörande. Det finns alltså ett samband mellan teknik och taktik och hur dessa stor-

heter utvecklar och driver varandra framåt.  

 

En stridande enhet till sjöss måste förhålla sig till flera dimensioner, under ytan, på ytan, i luf-

ten och från land. Denna komplexa miljö ställer krav på enheternas fysiska utrustning, besätt-

ningens erfarenhet och kunskap samt ledarskapet ombord. Yttre faktorer så som väder och 

vind blir också ett värde att förhålla sig till och ta med i beräkningarna vid planering av insats. 

Inom den svenska marinen använder man sig av taktikreglemente för marinstridskrafter 

(TRM) vid planering av en marin operation. I TRM finns tio olika grundprinciper inom ma-

rinkrigföring som presenteras utan inbördes rangordning. Deras betydelse kan skilja sig bero-

ende på situation och de är inte ofelbara och ska ses som hjälpmedel för att fatta rätt beslut.  

 

Att arbeta i en komplex miljö kräver sina grundprinciper och en av dessa är taktikanpassning. 

Förändrade omständigheter hos både motståndaren och i operationsmiljön kräver att befälha-

varen tillämpar taktikanpassning så att gynnsamma tillfällen utnyttjas.1 Förmågan att anpassa 

sig efter de förändrade omständigheterna kräver flexibilitet samt stor rörlighet hos stridskraf-

terna vilket i sin tur ställer krav på en underhållstjänst att vara smidig.2 Förändringar hos mot-

ståndarens taktik och utrustning innebär att de egna stridskrafterna måste ha förmåga att 

snabbt anpassa sig samt följa upp och analysera verksamheten. Detta är nödvändigt för att 

snabbt anpassa taktik och teknik.3 Denna uppsats kommer att titta på förhållandet mellan tek-

                                                
1 Taktikreglemente för marinstridskrafterna 1(A), Försvarsmakten, Stockholm, 2010, s01-23. 
2 Ibid, s01-23. 
3 Taktikreglemente för marinstridskrafterna 1(A), s01-23. 
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nik och taktik och hur teknik påverkar taktikanpassningen, detta sker genom att pröva teorier 

om teknik och taktik mot två kända fall, Yom Kippur-kriget 1973 samt Falklandskriget 1982.  

1.2 Forskningsöversikt 

Både generella och specifika diskussioner går att föra om begreppet teknik och taktik. På en 

generell nivå där man talar om välkända begrepp så som Seapower och Command of the Sea. 

Men även på en specifik nivå och då kanske mer inriktat mot enskilda vapen eller enskilda 

taktiska överväganden som får konsekvenser omedelbart. De böcker och artiklar valda för att 

presentera en del av den forskning som finns om begreppet teknik och taktik syftar till att visa 

på bredden som begreppen innefattar.  

 

1.2.1 Contemporary Military Theory – Sea Operations 

Ångström och Widen tar i sin bok Contemporary Military Theory upp välkända teoretiska be-

grepp om sjöoperationer och för en diskussion kring dessa genom att jämföra olika tänkares 

bidrag genom historien.4 Ångström och Widen driver en tes att dagens tekniska utvecklingar, 

så som satellitövervakning och realtidskommunikation, påverkar begreppet Seapower kraftigt 

i dess grund men inte tillräckligt för att omarbeta det. Men att det finns ett behov av att 

granska teorierna bakom begreppen i en modern kontext för att verifiera eller falsifiera dess 

relevans utifrån den teknologiska utvecklingen som skett det senaste seklet.5 Ångström och 

Widen har ett normativt och förklarande förhållningssätt till teorierna i kapitlet och det är lätt 

att följa deras tankegångar. De beskriver även svårigheten i att använda Seapower som förkla-

ringsmodell bakom utfallet i ett krig då faktorerna bakom utfallet ofta befinner sig utanför den 

domän där Seapower utspelar sig.6 Det som jag tycker att Ångström och Widen missar är hur 

dessa olika begrepp och teorier tillsammans utgör en helhet, de analyserar begreppen var för 

sig men jag saknar en diskussion om hur begreppen tillsammans kan skapa ett större värde än 

summan av deras enskilda värden då de utförs var för sig. 

 

 

 

 

 
                                                
4 Ångström, Jan & Widén, Jerker, Contemporary military theory: the dynamics of war, 
Routledge, Milton Park, Abingdon, Oxon, 2015, s129. 
5 Ibid, s145. 
6 Ibid, s145. 
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1.2.2 Seapower 3rd ed. – Navies and technology 

Geoffrey Till gör en grundläggande analys av vad teknologi innebär för marina styrkor. Han 

återkommer flera gånger till betydelsen av kunskap hos de som brukar teknologin och hur 

tekniken per se inte skapar framgång i marina operationer. Den tes som genomsyrar kapitlet 

handlar om att flottor således behöver utveckla en strategi för att hantera teknologisk utveckl-

ing i sin organisation.7 Detta blir väldigt tydligt när han presentera tio olika karaktäristika som 

bör vara vägledande när strategin om teknologisk utveckling ska tas fram.8 Han menar att det 

inte får bli en kapplöpning mot att inneha den senaste tekniken.9 Till bevisar detta genom att 

referera till olika fall i historien där en del flottor har haft fartyg som sett till individnivå har 

varit bättre än motståndarens och som ofta haft en större numerär men som för den sakens 

skull inte behöver vara den bästa flottan.10 Med ny teknik kommer möjligheterna till realtids-

kommunikation vilket kan tänkas underlätta informationsspridningen mellan enheter men Till 

belyser baksidan med detta. En övertro på att den nya tekniken ska lätta på Clausewitz ”The 

fog of war” får Till att reagera och kalla det orealistiskt. Det finns enligt honom två grundläg-

gande anledningar till att detta inte stämmer, för det första, informationsteknologi kan för-

svåra beslutsfattande eftersom fler personer blir inblandade och för det andra, det är stor skill-

nad mellan att ha mycket information om motståndaren och att förstå vad motståndaren fak-

tiskt tänker göra. Till ser risker med att man underskattar sin motståndare genom brist i kun-

skap om dennes kultur.11 

 

1.2.3 Understanding naval warfare – Technology and techniques 

Speller tar avstamp i nutida sjökrigföring för att förklara sin idé om en hög-låg mix av system 

i en nära framtid. Tesen Speller driver bygger på att de sjunkande försvarsbudgetarna som 

många stater har inte medger en produktion av många multi-purpose fartyg, vilket resulterar i 

att varje enhet blir väldigt värdefull och istället bör användas en bit ifrån krigszonen för att 

undvika påverkan från fienden.12 Detta i kombination med en större numerär av mindre en-

heter som är mindre kapabla att lösa avancerade uppgifter, med färre system ombord men 

                                                
7 Till, Geoffrey., Seapower: a guide for the twenty-first century, 3rd ed., Routledge, New 
York, NY, 2013, s136. 
8 Ibid, s139. 
9 Ibid, s136. 
10 Ibid, s118. 
11 Ibid, s134. 
12 Speller, Ian, Understanding naval warfare, Routledge, Milton Park, Abingdon, Oxon, 2014, 
s178. 
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som är billigare att producera. Speller tar även upp begreppen ’Weapons of mass destruction’, 

’Ballistic Missile Defence’, ’Anti-Access and Area-Denial’ samt ’Over the horizon’ där han 

beskriver dessa och hur de bör tas i beaktande vid utveckling av marina styrkor. Begreppen är 

kraftigt kopplade till teknik och modern sådan varvid Speller diskuterar hur förändring ofta är 

möjliggjord av ny teknologi men att nya sätt att tänka hur man ska använda redan befintlig 

teknik ofta är bakgrunden till nya revolutionerande system. En slutsats Speller drar är att oav-

sett om förändringen är revolutionär eller evolutionär, kommer det att påverka plattformarna, 

vapnen och sensorerna på ett sådant sätt att de både kommer stärka och hindra användningen 

av marina styrkor.13  

 

1.2.4 On Littoral Warfare 

Milan Vego gör en grundlig förklaring av begreppet ‘Littoral warfare’ i sin artikel med 

samma namn. Han jämför begreppet med ’blue water-operations’ för att förklara skillnaderna 

och för att läsaren skall förstå den komplexitet som kommer med kustnära operationer med 

marina styrkor.14 För en stridande marin enhet i en kustnära miljö innebär denna komplexitet 

att man måste ta hänsyn till de hot som finns i närheten, dessa kan vara flygföretag då landba-

serade flygflottiljer har möjlighet att påverka i och med närheten till kusten. Det kan vara 

kustartilleri baserat längs med kusten och i skärgården och det kan vara ubåtar eller ytenheter 

som drar nytta av den geografiska utformningen för att söka skydd och på så vis minskar ti-

den mellan upptäckt och verkan.15,16 Att ta hänsyn till alla dessa hot blir en form av taktikan-

passning. Vego driver en tes att de stater som tror sig behöva operera i en kustnära miljö med 

marina styrkor måste utveckla en teori för hur operationerna skall genomföras. Han trycker på 

att styrkorna måste vara optimalt utformade för den miljö de ska verka i och att en modifierad 

blue water-navy inte skulle uppfylla syftet.17 Vego identifierar en viktig aspekt bakom fram-

gång i den kustnära miljön, ’command and control’ måste vara centraliserat på den operation-

ella nivån men att uppdragstaktik måste tillämpas av chefen fullt ut så att taktiska befälhavare 

ges den frihet de behöver för att lösa sina uppgifter.18 Genom sin beskrivning och förklaring 

av littoral warfare och dess komplexitet tycker jag att Vego tydligt belyser vikten av att befäl-

havare måste ha förmågan att taktikanpassa, inte minst genom att ta hänsyn till de olika hot 
                                                
13 Speller, Ian, Understanding naval warfare, s173f. 
14 Vego, Milan. On littoral warfare. Naval War College Review. Vol.68(2) (2015): 30-68, s30. 
15 Ibid, s42. 
16 Ibid, s43. 
17 Ibid, s63. 
18 Ibid, s63. 
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som kan uppkomma ifrån någon av alla de dimensioner som påverkar krigföringen i kustnära 

miljöer. 

 

1.2.5 Irregular Warfare and Tactical Changes 

Sörensson och Widén utgår från ett teoretiskt ramverk som bygger på de sex grundläggande 

förmågorna verkan, rörlighet, underrättelser, uthållighet, ledning och skydd när de analyserar 

i vilken utsträckning taktisk förändring har skett.19 De utvärderar sedan denna förändring ge-

nom att använda två taktiska koncept – taktikanpassning och taktikutveckling.20 Empirin de 

använt för sin undersökning har sin grund i irreguljär krigföring och då mellan somaliska pi-

rater, marina styrkor och handelsfartyg. Deras resultat från undersökningen visar att piraterna 

har förändrat sitt beteende under tiden som marina styrkor har ökat sin närvaro i området.21 

Deras tes att undersöka i vilken utsträckning det taktiska beteendet har förändrats över tiden 

och hur det kan förstås i mer teoretiska termer liknar denna uppsatsens undersökning med 

skillnaden att empirin utgörs av reguljära styrkor och att det teoretiska ramverket bygger på 

det taktiska konceptet taktikanpassning. Som Sörensson och Widén skriver i sin slutsats så 

möjliggör skillnaden mellan anpassning och utveckling att klassificera hur viktiga dessa tak-

tiska förändringar är, om de innebär en förändring i måluppfyllelse eller i anpassning av me-

del.22 Artikeln är relevant för detta arbetet genom sin koppling till taktikanpassning. 

  

                                                
19 Sörensson, Karl & Widén, Jerker. Irregular Warfare and Tactical Changes: The Case of 
Somali Piracy. Terrorism and Political Violence, 26:399–418, 2014, s401. 
20 Ibid, s404. 
21 Ibid, s416. 
22 Ibid, s417. 
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1.3 Syfte 

Syftet med arbetet är att se vilka faktorer från teorier om teknik och taktik som påverkar 

grundprincipen om taktikanpassning. Genom en sammanslagning av olika teorier om teknik 

och taktik prövas dessa mot två olika marina operationer. 

 

1.4 Frågeställning/forskningsfrågor 

Arbetets övergripande fråga: 

- Vilka faktorer från teorier om teknik och taktik påverkar taktikanpassning? 

Arbetets underfrågor: 

- Vilka faktorer från teorier om teknik och taktik stödjer grundprincipen om taktikan-

passning i de valda fallen? 

- Vilka faktorer från teorier om teknik och taktik stödjer inte grundprincipen om taktik-

anpassning i de valda fallen? 

 

1.5 Avgränsningar 

1.5.1 Teori 

Från Martin van Crevelds bok Technology and War har jag valt att fokusera på och avgränsa 

mig till del tre, The Age of Systems, del fyra, The Age of Automation samt Conclusions. För 

detta arbetet är det endast relevant att använda material med anknytning till det senaste seklet 

och strax där innan eftersom empirin själv anknyter till den tidsåldern. 

Karl Lautenschlägers vetenskapliga artikel Technology and the Evolution of Naval Warfare 

har använts i sin helhet även om slutsatserna han kommer fram till utgör en stor del av teori-

bildningen i detta arbetet. 

Ur boken Fleet tactics and Coastal Combat av Wayne P. Hughes har jag avgränsat mig till att 

titta på material från några utvalda kapitel, dessa är Six Cornerstones, The Great Trends, The 

Great Constants, The Trends and Constants of Technology samt The Great Variables. Urvalet 

av kapitel har skett med arbetets forskningsfråga som stöd. 

 

1.5.2 Empiri 

Empirin är vald utifrån marina operationer där sjömålsrobot är involverad, då sjömålsrobot 

utgör fallet i fallstudien. 

Det material som används från Yom Kippur-kriget är avgränsat till de händelser som utspe-

lade sig på havet mellan den israeliska, syriska och egyptiska flottan. Fokus ligger på utveckl-
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ingen bakom och de skeenden som ledde till Israels utveckling av robotbåtarna utrustade med 

Gabrielmissiler. De flesta operationerna utförda av den israeliska krigsmakten under Yom 

Kippur-kriget skedde på land men kommer inte att beröras i detta arbetet.  

Falklandskriget, till skillnad mot Yom Kippur-kriget, kom att ha en betydligt större anknyt-

ning till marina enheter. För att besvara forskningsfrågorna har jag avgränsat mig till att titta 

på händelser som berörde en särskild enhet under Falklandskriget, HMS Glamorgan, som var 

en brittisk jagare av County-klass.23 

1.6 Disposition 

Arbetets disposition ämnar underlätta för läsaren att följa processen bakom syftet att utreda 

vilka faktorer som påverkar grundprincipen för taktikanpassning. Inledningen med problem-

formulering ringar in syftet och sätter det i ett perspektiv som gör forskningsfrågorna rele-

vanta. Forskningsöversikten presenterar vad andra forskare har gjort och kommit fram till när 

det gäller främst teknik och taktik och används som stöd för detta arbetet och dess slutsatser. 

Metodkapitlet bidrar till arbetets transparens genom att presentera arbetets upplägg och ge-

nomförande samt de metoder som använts för att komma fram till resultaten och underlättar 

för läsaren att kritiskt granska tillvägagångssättet. I kapitlet om teori presenteras grundprinci-

pen taktikanpassning samt tre olika teoretikers syn på förhållandet mellan teknik och taktik, 

utifrån deras teorier framställs sedan ett analysverktyg genom operationalisering som används 

vid analys av det använda empirimaterialet. I analyskapitlet prövas sedan de olika faktorerna 

från teorierna mot den valda empirin, som för detta arbetet består utav två kända marina oper-

ationer, Falklandskriget och Yom Kippur-kriget. Mer specificerat kommer faktorerna prövas 

mot händelser som involverar sjömålsrobot i respektive fall. Därefter presenteras de resultat 

som framkommit från analyskapitlet för läsaren. 

  

                                                
23 Hastings, Max & Jenkins, Simon, Slaget om Falklandsöarna, Replik, Viken, 2005, s442. 
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1.7 Centrala begrepp 

Teknik – Ett vitt begrepp som innefattar mycket. Ska för detta arbetet ses som av människan 

skapade installationer som uppfyller olika syften ställda av krigets krav. 

Taktik – För att nå ett bestämt syfte med striden används varierande medel och metoder där 

taktik är en sammanfattande benämning på dessa medel och metoder.24 

Taktikanpassing – Se beskrivning i teorikapitlet. 

Sjömålsrobot – Robot eller missil som avfyras mot maritima plattformar men även mot flyg-

krafter. Oftast intelligenta med egen radarsökning.25  

  

                                                
24 Operativ Doktrin, Försvarsmakten, Stockholm, 2014, s13. 
25 Till, Geoffrey, Seapower: a guide for the twenty-first century, s129. 
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2.	Metod	

2.1 Forskningsdesign 

Denna undersökningen har som ambition att förklara hur innebörden i begreppet taktikan-

passning kan förstås utifrån teorier om det förhållande som råder mellan teknik och taktik på 

den maritima arenan. Detta görs genom en teoriprövande undersökning och för att pröva teo-

rierna kommer en fallstudie att genomföras.   

 

För att se om det finns faktorer i teorier om teknik och taktik som påverkar grundprincipen 

om taktikanpassning har det för detta arbetet valts en design där först innehållet i beskrivning-

en av taktikanpassning har analyserats, därefter har de valda teorierna om teknik och taktik 

analyserats. Analysen och operationaliseringen av taktikanpassning och teorierna har resulte-

rat i ett analysverktyg bestående av nyckelbegrepp med tillhörande faktorer och indikatorer. 

Verktyget i sin tur används i analyskapitlet och då genom att indikatorerna under varje faktor 

fungerar som förstoringsglas mot de valda fallen och för att identifiera händelser som kan ka-

tegoriseras under rätt nyckelbegrepp och faktor. En enfallsstudie är det tillvägagångssätt som 

tillämpats i analyskapitlet där användandet av sjömålsrobotar utgör fallet som består av två 

analysenheter.26 Den första analysenheten är Yom Kippur-kriget där Israels flotta störde ut 

inkommande sjömålsroboten Styx med sin teknik och attackerade sin motståndare med egen-

utvecklade roboten Gabriel. Den andra analysenheten är Falklandskriget där britterna fick ut-

stå en del anfall med den franska sjömålsroboten Exocet från Argentinarna. Faktorer från ana-

lysverktyget som förekommer i empirin om Yom Kippur-kriget och Falklandskriget svarar på 

arbetets forskningsfrågor och formulerandet av slutsatser. 

2.2 Metod 

Arbetet med denna uppsats startade med att identifiera en forskningslucka genom att titta på 

tidigare forskning om teknik och taktik samt taktikanpassning. Böcker och vetenskapliga ar-

tiklar granskades kritiskt genom argumentationsanalyser för att värdera styrkan i argumenten 

och slutsatserna och för att finna eventuella teser drivna av författarna.27 Resultaten från ana-

lysen av tidigare forskning ledde fram till formulerandet av forskningsfrågorna. Kvalitativ 

                                                
26 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & Wängnerud, Lena, 
Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, Femte upplagan, Wolters 
Kluwer, Stockholm, 2017, s109. 
27 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i sam-
hällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012, s92. 
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textanalys är detta arbetets huvudmetod,28 dels vid analys av tidigare forskning men även vid 

granskning av valda teorier och vid studerandet av empiri. Den kvalitativa textanalysen har 

till detta arbetet bidragit till att se helheten i texterna, framför allt vid analys av de valda teori-

erna. Särskilt vid analys av teorierna är det viktigt att fånga in det som anses vara centralt av 

forskarna och som antas vara större än summan av olika valda delar.29 Arbetets problemfor-

mulering har fungerat som stöd vid analys av teorierna genom att ställa frågor till texten uti-

från problemformuleringen och för att se om svar finns i texten. Teorikapitlet har tillkommit 

genom att systematisera innehållet i teorierna och klargöra idéstrukturen så att väsentliga 

aspekter av innehållet har lyfts fram och gjorts begripliga.30 

Kvalitativ textanalys är även den metod som använts vid analys av det empirimaterial som ut-

gör analysenheterna i fallstudien. Vid analys av empirimaterialet har jag försökt evaluera det 

jag läst mot mina faktorer och indikatorer, för att undersöka ifall en effekt har uppstått som 

grundar sig i en handling som är identisk eller påminner om de indikatorer som framkommit 

ur operationaliseringen.31 

Vid genomförandet av kvalitativ textanalys kan det vara bra att komprimera, systematisera 

och ordna materialet så att det blir överskådligt och analyserbart.32 Jag har vid analyserna av 

texterna och särskilt vid analys av vetenskapliga artiklar använt ett upplägg där jag börjar med 

att analysera abstraktet, därefter introduktionen och slutsatserna. På det sättet har jag skapat 

mig en bra översikt av texten och kan fortsätta analysen genom att titta på de olika rubrikerna, 

fokusera mer på eventuella figurer och tabeller och avslutningsvis läsa de olika styckena.  

 

2.3 Forskningsetiska överväganden 

Den primära källan i detta arbetet är av tryckt natur och inga intervjuer har gjorts för att finna 

information som skulle vara arbetet till gagn. Utifrån detta har inga särskilda forskningsetiska 

överväganden gjorts då det använda materialet kommer från öppna källor. Men med tanke på 

att arbetet är av krigsvetenskaplig natur och behandlar händelser där individer har avlidit 

kommer hänsyn tas så att inga formuleringar kan uppfattas som kränkande eller förödmju-

kande.  

                                                
28 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & Wängnerud, Lena, 
Metodpraktikan, s211. 
29 Ibid, s211. 
30 Ibid, s214. 
31 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1. 
uppl., Liber, Malmö, 2003, s57. 
32 Ibid, s109. 
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2.4 Materialdiskussion och källkritik 

2.4.1 Teori 

Om krig som fenomen haft förmågan att driva den teknologiska utvecklingen och omvänt 

skriver Martin van Creveld om i sin bok Technology and War. Han gör det på en relativt hög 

nivå genom att skriva med ett historiskt angreppssätt med lösa ramar, där han ser den tek-

nologiska utvecklingen som en kraft med stor påverkan på samhällsutveckling och där kriget 

behandlas väldigt generellt.  

Karl Lautenschläger’s artikel om teknologi och utvecklingen av marin krigföring har den 

äldsta dateringen av de tre olika teorierna för den här uppsatsen. Han har ett perspektiv som 

speglar den tidens mariner och hur fartygsbeståndet såg ut då, med slagskeppsflottan som 

grund. Hans studier bidrar till att förstå hur teknisk utveckling påverkar och kan skapa impli-

kationer på den marina taktiken.  

Wayne P. Hughes är vald utifrån sin popularitet, han har en historia som lärare inom ämnet 

marintaktik på Naval Postgraduate School i Monterey, Kalifornien och även som analytiker 

hos olika marina staber i USA. Genom formuleringen av sina sex hörnstenar bidrar Wayne 

med enkla verktyg till gemene taktiker. Dessa hörnstenar och inte minst To Know Tactics, 

Know Technology går inte att bortse ifrån när ett arbete likt detta tar sin form. Det man ska 

komma ihåg är Waynes bakgrund i den amerikanska flottan, boken representerar hans egna 

tankar och reflektioner utifrån sin egen erfarenhet vilket är baserat på en blue water-navy.  

 

2.4.2 Empiri 

Empirin till fallstudien är vald utifrån att de båda analysenheterna involverar sjömålsrobotar. 

För Yom Kippur-kriget är material valt som beskriver Israels handlingar vilket kan ses som 

begränsande men då syftet är att titta på teknik och taktik för just Israels flotta så kommer inte 

material som beskriver Syrien eller Egyptens agerande att påverka arbetets resultat. Vinklad 

information undviks genom att ta hänsyn till det som är grundat på känslor eller upplevelser 

och istället fokusera på saklig information som beskriver händelseförlopp. Materialet om 

Falklandskriget kommer från andrahandskällor som beskriver olika händelseförlopp under 

kriget. Även i detta fallet bidrar inte berättelser från den argentinska sidan nämnvärt till arbe-

tets analys och resultat då arbetet är avgränsat till att handla om en brittisk enhet och deras 

uppträdande. För båda fallen är materialet som används neutralt genom att främst vara sakligt 

och beskrivande av händelseförloppet utan vinklingar. 
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2.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
 
Arbetets validitet stärks då faktorerna är framtagna genom analys av de tre teoretikernas teo-

rier och de indikatorer som används kommer ifrån denna analys. Det är av stor vikt att det 

finns en överensstämmelse mellan den teoretiska definitionen och de operationella indikato-

rerna för att arbetets validitet inte ska försvagas.33 Jag har försökt vara tydlig och transparent i 

min operationalisering vilket bidrar till en hög validitet. 

 

I operationaliseringen, och i övriga arbete, har jag strävat efter att vara noggrann för att er-

hålla en hög reliabilitet. Genom att använda en kvalitativ metod tillåts texter analyseras nog-

grant och att endast titta på två fall ökar noggrannheten i analysavsnittet jämfört mot att an-

vända flera fall som skulle riskera att sänka noggrannheten och reliabiliteten. 

 

Men det finns en fara i att endast använda två fall när det kommer till att generalisera. Vid en 

utökad studie av flera fall kan andra slutsatser framkomma som eventuellt missats i detta ar-

betet. Vid en teoriprövande studie, som detta är, är det av stor vikt huruvida teorin ifråga har 

något att säga om fall som inte ingår i undersökningen, det vill säga hur pass generaliserbara 

resultaten är till andra fall.34 Med endast två fall blir generaliserbarheten en svag punkt för ar-

betet. 

  

                                                
33 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & Wängnerud, Lena, 
Metodpraktikan, s58. 
34 Ibid, s89. 
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3.	Teori	
Här redovisas grundprincipen om taktikanpassning samt de tre valda teoretikernas teorier om 

teknik och taktik. Från taktikanpassningen och från teorierna om teknik och taktik tas nyckel-

begrepp ut. Begreppen från teorierna operationaliseras sedan till faktorer som kategoriseras 

under varje nyckelbegrepp från taktikanpassningen. Nyckelbegreppen och faktorerna sam-

manställs sedan till det analysverktyg som används i analyskapitlet. 

3.1 Taktikanpassning 

Att anpassa sin verksamhet efter rådande omständigheter kan vara skillnaden mellan vinst el-

ler förlust. Även det bäst planerade genomförandet av en insats kommer att behöva anpassas 

efter en oförutsedd utveckling. Dessa situationer som snabbt kan ändra karaktär måste be-

härskas och utnyttjas till egen fördel. Både befäl och underlydande behöver således besitta ett 

rörligt intellekt samt en fantasi och förmåga för att kunna fatta snabba beslut. Att delegera ar-

bete eller ge uppdragsstyrning bidrar till anpassningsförmågan. Flexibilitet samt stor rörlighet 

behöver stridskrafterna besitta för att kunna koncentreras till avgörande områden vilket är en 

förutsättning för att marinkrigföringen ska kunna anpassas efter lägets växlingar. För att flex-

ibilitet och rörlighet ska fungera kräver det en underhållstjänst som är smidig. Förändringar i 

motståndarens taktik och utrustning behöver även de egna stridskrafterna ta hänsyn till. För 

att kunna taktik- och/eller teknikanpassa måste organisationen klara av att göra en snabb och 

effektiv uppföljning och analys av genomförd verksamhet.35  

Nyckelbegrepp: 

- Flexibilitet 

- Rörlighet 

- Smidig underhållstjänst 

- Anpassa sig till förändring 

- Effektiv uppföljning och analys 

3.2 Teorier om teknik och taktik 

Van Creveld’s teori har inte ett marint eller maritimt perspektiv utan tittar på utvecklingen av 

teknik och dess påverkan på krigföringen från en historisk vinkel oavsett försvarsgren. För det 

här arbetet blir van Creveld’s teori mer allmän jämfört mot de två andra teorierna som har ett 

marint perspektiv vilket det bidrar till teorikapitlets bredd. 

 

                                                
35 Taktikreglemente för marinstridskrafterna 1(A), s01-23. 
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Lautenschläger föreslår att man reviderar vissa nuvarande bedömningar av sjöfartsutveckling-

en på grund av tidigare historiska händelser. Lautenschläger tar i betänkande utvecklingen av 

krigföring från 1851 då det markerar en tidpunkt när teknik producerade stora förändringar i 

förmågor och taktik var tionde till femtonde år. Lautenschläger bidrar med två resultat, det 

första är att en historisk återblick kan ge svar på hur teknik påverkar krigföring och det andra 

hur trender kan ge svar på hur man kan förutspå framtida utveckling inom ämnet. Lau-

tenschläger menar att dessa resultat tillsammans bryter med den rådande trenden hur man ska 

planera nutida marina trender i framtiden.36 

 

Hughes är den modernaste teorin av de tre som används för detta arbetet och till skillnad mot 

de andra tar Hughes med det som kallas den fjärde dimensionen, det vill säga elektronisk 

krigföring och hur det har förändrat sättet att se på marinkrigföringen. Hughes teori är också 

den som har en starkare förankring i begreppet taktik och han tar upp en del faktorer bakom 

taktik och hur taktik påverkas och förändras som resultat av teknologisk utveckling. 

 

3.2.1 Martin van Creveld  

Van Crevelds bok vilar på en premiss, enligt han själv, och det är att ”krig genomsyras helt av 

teknik och styrs av det samma”.37 Det går enligt van Creveld inte att vara immun mot den på-

verkan teknik har haft, har och alltid kommer att ha på krig, anledningarna bakom ett krigsut-

brott, de mål som kriget strävar efter att uppnå och ibland även den seger som krig slutar med 

är alla påverkade och färgade av teknologi och dess utveckling.38 Vidare skriver van Creveld 

att man ska se teknologi som en särskild typ av sakkunskap, ett sätt att se på världen och hur 

man hanterar dess problem mer än att bara se själva produkterna och hårdvaran.39  

 

Även om fortskridandet av tekniska framsteg förändrades under artonhundratalet så är den 

mentala delen av att uppfinna något likadan som innan.40 Van Creveld påstår att människans 

kreativa mentala process är oförändrad idag jämfört med innan den industriella revolution-

                                                
36 Lautenschläger, Karl, Technology and the evolution of naval warfare, International securi-
ty, Vol. 8, No. 2 (Fall, 1983), pp 3-51, s51. 
37 Van Creveld, Martin, Technology and war: from 2000 B.C. to the present, A rev. and ex-
panded ed., Free Press, New York, 1991, s1. 
38 Ibid, s1. 
39 Ibid, s1. 
40 Ibid, s219. 
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en.41 Att ingen uppfinning är helt ny utan är en kombination och sammansättning av redan be-

fintliga artefakter, att i grund och botten består en uppfinning av en handling där olika ele-

ment tas ur sitt sammanhang och sätts i nya.42 Detta erfordrar att både uppfinnare och organi-

sationen som uppfinnare befinner sig i besitter stor flexibilitet men denna flexibilitet utgör 

endast ett nödvändigt villkor och är aldrig tillräckligt.43  

 

Van Creveld identifierar militära organisationer som konservativa när det kommer till tek-

nologisk innovation. Det finns enligt honom ett motstånd i organisationen som reflekterar en 

rädsla där man tror att ny teknik kommer påverka strukturen i organisationen, personalen som 

är involverad och deras sätt att leva. Detta bevisas i historien när slagskepp fick sina segel er-

satta med ångmaskiner som huvudmetod för framdrivning.44  

 

Ett framgångsrikt användande av nya vapen involverar ofta ett konceptuellt steg åt sidan vil-

ket förmodligen är viktigast, men även att tänka om när det gäller taktik, genomförande och 

målen med en konflikt. Det handlar om att göra något tillsammans annorlunda och inte att 

göra samma sak som innan fast bättre.45 Men det finns även nackdelar med den teknologiska 

utvecklingen som van Creveld identifierar, nämligen att det leder till dåligt tränade styrkor på 

grund av ett stort antal förändringar av vapen och utrustning eller så är utbildningsnivån hög 

men där styrkorna tillhör olika tekniska tidsåldrar, beroende på datering av deras utrustning.46  

 

Innovation och utveckling av nya teknologier innebär även en påfrestning på logistikkedjan 

då förråden med största sannolikhet kommer förvara vapen av olika grad: nya högteknolo-

giska vapen, vapen som är tillräckliga för samtiden och föråldrade vapen. Det är även en eko-

nomisk fråga att lagerhålla och underhålla dessa inventarier.47 Vidare identifierar van Creveld 

ett annat hot mot väpnade styrkor som kommer med den teknologiska utvecklingen, nämligen 

att doktrin, övningsverksamhet, organisation och personalförsörjning påverkas kraftfullt. Den 

nya tekniken ställer krav på specialisering och det resulterar i turbulens vilket kan bidra till 

                                                
41 Van Creveld, Martin, Technology and war: from 2000 B.C. to the present, s219. 
42 Ibid, s219. 
43 Ibid, s219. 
44 Ibid, s223. 
45 Ibid, s227. 
46 Ibid, s231. 
47 Ibid, s231. 
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förlust av en organisations minne och sammanhang, men även till segregation och förmå-

getapp vad gäller organisationens huvuduppgift.48  

 

Van Creveld vill att man ska se teknologi inte bara som en konstruktion och sammansättning 

av hårdvara utan även som ett filosofiskt system. Det är enligt honom teknologin som påver-

kar det ramverk inom vilket kriget tar sin plats, att ramverket styr hur man tänker på krigets 

genomförande och hur seger eftersträvas.49 Teknologi är viktigt när man talar om bättre räck-

vidd, större kraft, rörlighet och skydd, men det är mindre kritiskt enligt van Creveld än att 

uppnå ett litet avstånd mellan de egna styrkornas teknologi och fiendens. Den bästa teknolo-

gin enligt van Creveld är inte den som är mest överlägsen i sin absoluta mening utan det är 

den som neutraliserar motståndarens teknologi samtidigt som den blottar dess svagheter.50 

 

Nyckelbegrepp analyserade från teorin: 

- Att kombinera och sätta redan befintliga tekniker och teknologier i nya sammanhang 

med andra resulterar i nya förmågor.  

- För att möjliggöra nya kombinationer ställs det krav på att individer och organisation-

er är flexibla. 

- Bakom skapandet av nya förmågor genom kombinationer av befintliga tekniker be-

hövs det en fungerande logistikkedja. 

- Utveckling av ny teknik påverkar doktrin, övningsverksamhet och personal. 

 

3.2.2 Karl Lautenschläger 

Teknologisk förändring har en dynamisk karaktär och tre generella slutsatser kan dras som ut-

spelar sig på den marina arenan enligt Lautenschläger. Den första slutsatsen säger att teknolo-

gisk förändring oftast är evolutionär till sin karaktär även om den ibland kan vara spektaku-

lär.51 Förändringen är inte heller alltid planerad och den fulla potentialen av en sådan föränd-

ring är sällan förstådd på förhand samt att det behöver inte nödvändigtvis ske i krigstid. Men 

när det väl händer att det sker en teknologisk förändring så får det djupgående effekter på ba-

lansen mellan olika sjömakter.52  

                                                
48 Van Creveld, Martin, Technology and war: from 2000 B.C. to the present, s231. 
49 Ibid, s232. 
50 Ibid, s319f. 
51 Lautenschläger, Karl, Technology and the evolution of naval warfare, s48. 
52 Ibid, s50. 
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Den andra slutsatsen är att ny teknologi aldrig har revolutionerat den marina krigföringen. Här 

måste man göra en tydlig skillnad mellan ny teknik och nya förmågor möjliggjorda med ny 

teknik enligt Lautenschläger. Dessa nya förmågor uppstår när befintlig teknik har testats, ut-

vecklats och integrerats i andra system. Effekten av de nya förmågorna ger sig till känna på 

förmodligen ett av tre följande sätt enligt Lautenschläger, från synergier genom kombination 

av befintliga tekniker, när en artefakt som enskilt inte har någon effekt men när den sätts i ett 

sammanhang med andra får en helt annan innebörd eller taktisk innovation där befintliga 

styrkor används i en helt annan kontext.53  

 

Tredje och sista slutsatsen belyser att viktiga förändringar i förmåga sällan återspeglas i fy-

siska attribut, storlek på fartygen eller andra marina plattformar, sådant som syns på ett foto-

grafi menar Lautenschläger. Det är snarare det som sker innanför fartygets skott som resulte-

rar i stora förändringar, så som nya ledningssystem eller sensorer.54 Men dessa slutsatserna 

erbjuder ett alternativ, att det är vilken typ av perspektiv man har som kan underlätta bedöm-

ningen av den nuvarande balansen av sjömakt och som kan hjälpa till att identifiera på vilka 

sätt tekniken som mest sannolikt kommer att förändra den balansen.55 

 

Nyckelbegrepp analyserade från teorin:  

- Utvecklingen av ny teknik följer ett evolutionärt beteende snarare än ett revolutionärt.  

- Ny teknik når sin fulla effekt och kapacitet först efter progression genom tester, vida-

reutveckling och integrering med befintlig materiel. 

- Förändring i fysiska attribut betyder inte följaktligen nya förmågor, förändring kan 

även komma inifrån.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                
53 Lautenschläger, Karl, Technology and the evolution of naval warfare, s50. 
54 Ibid, s50. 
55 Ibid, s51. 
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3.2.3 Wayne P. Hughes 

Hughes definierar taktik som hanterandet av styrkor i strid.56 Han menar att strateger planerar 

medans taktiker gör, att taktik är en teknik och inte ett ämne, inte en konst eller vetenskap 

utan gärningar utförda av individer i strid.57 Dessa definitioner gör han inledningsvis i sin bok 

så att läsaren vet hur taktik ska förstås i sammanhanget, definitionerna hjälper också till att 

förstå innebörden i de sex hörnstenarna som han skriver om. Hughes sex hörnstenar syftar till 

att lyfta fram kritiska punkter i sjökriget som har påverkat taktik generellt och enskilt.58 En av 

dessa hörnstenar handlar om relationen mellan taktisk och teknologisk utveckling, en relation 

som Hughes påstår är så sammanflätat att de inte går att separera.59 Det är just denna hörn-

sten, To know tactics, know technology,60 som är en del av uppsatsen teoribildning.  

 

Teknologiska framsteg fordrar ständig utveckling av vapen och den taktiska progressionen 

måste hålla samma takt som dess samtida vapen. Det är enligt Hughes ett universellt kausalt 

samband men han menar också att det finns officerare som inte ser sitt ansvar när ny hårdvara  

installeras utan de missar att åtgärda de operationella bristerna.61 Vidare menar han att en 

duglig officer är redo genom att veta hur tillgängliga vapensystem ombord skall användas för 

att uppfylla det operationella syftet. Hughes drar en parallell till markstrid där maskinerna tjä-

nar soldaten, vilket förstärks till sjöss, där sjömannen tjänar maskinen.62 Detta kan ses som 

kärnan i Hughes hörnsten, To know tactics, know technology.  

 

I Fleet Tactics går Hughes igenom trender, konstanter och variabler bakom taktik och han an-

vänder sig av historiska exempel för att beskriva och förstå viktiga processer bakom marina 

handlingar.63 Hughes ger sin syn på principer om krig och förklarar att det finns en fara med 

att se listor med principer om krig som ett substitut för studier om ämnet,64 att skapa sig en 

förståelse om stridens olika processer är mer lämpligt för att förstå taktik.65 Detta resulterar i 

                                                
56 Hughes, Wayne P., Fleet tactics and coastal combat, 2. ed., Naval Institute Press, Annapo-
lis, Md, 2000, s7. 
57 Ibid, s7. 
58 Ibid, s23. 
59 Ibid, s25. 
60 Ibid, s33. 
61 Ibid, s33. 
62 Ibid, s34. 
63 Ibid, s16. 
64 Ibid, s171. 
65 Ibid, s174. 
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fem olika prepositioner där var och en involverar en process, Maneuver, Firepower, Counter-

force, Scouting och C2CM (Command and Control Countermeasures).66 Med dessa preposit-

ioner undersöker Hughes trender och konstanter inom begreppet taktik för att skapa sig en 

uppfattning om hur framtida slag kan komma att se ut. Som en efterskrift till ämnet om tren-

der och konstanter i taktik följer ett kapitel om trender och konstanter hos teknologi. 

 

Hughes skriver att teknologi är omtalat för hur det förändrar taktik, att teknologi utvecklar 

taktiska trender och att taktiska konstanter inväntar ny teknologi.67 Två frågor behöver besva-

ras enligt Hughes för att ta reda på ifall en snabbare takt av teknologisk förändring skapar en 

introduktion av potentiellt revolutionära vapen och sensorer: Hur ofta kommer effekten av ny 

teknologi påverka utfallet i krig? Samt hur väl kommer dessa teknologiska möjligheterna, när 

de väl uppstår, utnyttjas i strid?68 Hughes säger att eftersom det är färre men större slag på 

sjön, så finns det en större potential för beslut grundade på teknologisk överraskning.69 Men å 

andra sidan så drar Hughes en slutsats att det är svårt att uppnå ett avgörande baserat på tek-

nologisk överraskning i krigstid.70 Detta efter att ha räknat upp ett antal exempel på vapen 

som blev en besvikelse under andra världskriget. Hughes menar att för att vinna det teknolo-

giska kriget så måste en av parterna ha bättre forskning eller större sekretess kring sin ut-

veckling, att ha både och är en svårighet.71  

 

Trots svårigheten att uppnå ett avgörande i krigstid baserat på teknologisk överraskning så 

tycker Hughes ändå att det inte finns något syfte med att avvakta med ett nytt vapen i väntan 

på att taktiken och att andra väsentligheter ska utvecklas så att det nya vapnet får en avgö-

rande effekt.72 Men även i fredstid sker en utveckling av nya vapen och system, och i fredstid 

kommer en fiende att ha gott om tid på sig att reagera på den nya tekniken innan kriget bryter 

ut. Men Hughes ställer sig frågan om den taktiska betydelsen ett nytt vapen får, utvecklat i 

fredstid, kommer att förstås och användas i krigstid?73  

 

                                                
66 Hughes, Wayne P., Fleet tactics and coastal combat, s174f. 
67 Ibid, s228. 
68 Ibid, s228f. 
69 Ibid, s229. 
70 Ibid, s231. 
71 Ibid, s230. 
72 Ibid, s231. 
73 Ibid, s232. 
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Taktiska förändringar är en konstant i vetenskapen som grundar sig på teknologi enligt Hug-

hes. Oftast har introduktionen av nya vapen utvecklade mitt under pågående krig haft begrän-

sade eller förbestämda effekter på en insats. Effekten är begränsad eftersom utvecklingen be-

höver hållas hemlig för fienden och det påverkar möjligheterna till att genomföra tester, ut-

bilda personal och producera.74 Vapen och övervakningssystem som är utvecklade utan 

nämnvärd sekretess i fredstid kan tillsammans med beprövad taktik, utvecklad doktrin och 

kompetenta officerare vinna krig enligt Hughes.75 Samma system men som är utvecklade un-

der sekretess i fredstid kan få stora konsekvenser på en operation men dessa är också begrän-

sade till de möjligheter som finns gällande träning, tester och doktrin när något utvecklas un-

der sekretess.76  

 

Hughes menar att om ny taktik snabbt ska introduceras, praktiseras och tas i bruk, så måste 

någon utanför marinens vanliga tränings- och genomförandeavdelning tänka på de taktiska 

förgreningarna av överraskning. Det är omöjligt att konstruera det perfekta vapnet för storska-

lig produktion och användning utan att träna med det och även då krävs det flera generationer 

av uppdatering av hårdvaran innan det når sin fulla potential. Nya vapen ställer ofta krav på 

utveckling av ny taktik och både vapen och taktik kommer att nå en större grad av perfektion 

ifall en serie av samma modell byggs där varje enhet följer i sin företrädares fotspår.77  

 

Enligt Hughes finns det en osynlig vägg som skapar irritation och frustration och som skiljer 

taktiska förhoppningar och teknologiska möjligheter åt. Försök att passa in nya förmågor 

inom en taktisk ram har gjorts av marina taktiker med en inskränkt brist på fantasi och upp-

finnare är skyldiga till att förespråka nya förmågor som har varit för ömtåliga, för smala i sitt 

syfte eller för dyra för taktikanpassning.78 Stora övergångar inom marinkrigföringen tar alltid 

längre tid än förväntat och det beror på dels tiden det tar att utveckla, konstruera och bygga en 

numerär av enheten men även på grund av hur den nya enheten påverkar taktiken och tiden 

det tar för taktiken att utveckla och anpassa sig till den nya enheten.  

 

                                                
74 Hughes, Wayne P., Fleet tactics and coastal combat, s242. 
75 Ibid, s242. 
76 Ibid, s242. 
77 Ibid, s242. 
78 Ibid, s243. 
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Planer måste formuleras så att en övergångsperiod mellan nya och gamla enheter inbegriper 

uppgifter åt de båda i en krigssituation. Dessa stora övergångar kräver en insikt för att slå 

samman flera vetenskapliga möjligheter till olika vapen eller sensorer, en taktisk insikt för att 

se hur vapen kommer påverka eller förändra utseendet på krig och ett verkställande ledarskap 

som tar vara på möjligheterna som ges av styrande myndigheter. Inspirationen till dessa över-

gångar kommer ofta utifrån marinen men transpirationen kommer inifrån.79  

 

Tyvärr räcker inte teori om krigföring till för att vinna krig enligt Hughes, i så fall hade det 

varit en statshemlighet. Trender och konstanter går att få med i teorier men variabler så som 

tid, plats och policy som är okända på förhand är svårare. Studier om teorier eller historia kan 

aldrig generera alla tänkbara taktiska möjligheter. Därför är teoretiker begränsade att assistera 

befälhavare som är verksamma i krigets verkliga kontext.80 Det är här variablerna kommer in 

menar Hughes.  

 

Ledarskap är en variabel som teori har lite att säga till om till framtida befälhavare. En av de 

största avgörande faktorerna bakom seger, bortsett från en stor numerär och goda underrättel-

ser, är de saker en befälhavare kommer bedöma allra sämst, nämligen det egna ryktet och de 

egna egenskaperna. Hughes enda råd till en befälhavare med lite erfarenhet är att förutsätta att 

man är medelmåttig. Om talang finnes, så kommer detta att växa fram inom befälhavaren. 

Hughes menar mer explicit att en taktisk filosofi där framgång beror på en ledares förmåga att 

utmanövrera, överlista och planera bättre än sin förstklassiga motståndare är en fatalt överop-

timistisk filosofi.81  

Träning och moral är en variabel som teori inte kan ersätta redan vid första dagen i strid. De 

egna styrkorna håller sig redo för strid genom träning och övning vilket även bidrar till att 

bygga en bra moral i gruppen.82  

Hårdvara är en kvalitativ bedömning av utrustningens skick, både den egna och fiendens. 

Verkningslös utrustning som finns ombord på fartyg måste ändå följa med i strid tillsammans 

med den utrustning som är mer lämplig. Att göra en uppskattning av de egna styrkorna och 

                                                
79 Hughes, Wayne P., Fleet tactics and coastal combat, s243. 
80 Ibid, s244. 
81 Ibid, s260. 
82 Ibid, s260f. 
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dess utrustning är det lättaste en befälhavare kan göra men det är desto svårare att göra en 

rättmätig bedömning av fiendens enheter.83  

Uthållighet beror enligt Hughes i stor utsträckning på hur stort ammunitionsförråd man har 

ombord och hur mycket drivmedel man kan bunkra. Detta är något som påverkar taktiken lik-

väl som strategin. Kunskap om fiendens brister gällande uthållighet kan leda till avgörande 

fördelar inom taktiken.84  

Motståndskraft bygger enligt Hughes på förmågan att återhämta sig efter en attack. Innan kri-

get bryter ut måste det finnas planer på hur man ska ta hand om skadade skepp och hur dessa 

ska återfå sitt stridsvärde, för den sämsta tiden att planera för hur man ska ta hand om skador 

som uppstått i strid, är efter att skadorna inträffat.85  

Taktisk omgivning behandlar variabeln bakom arenan där striden sker, det vill säga till havs 

eller kustnära. Meterologi, oceanografi och närheten till land är alla begrepp som får påverkan 

på taktiken som är vald för att lösa uppgiften.86 

Avslutningsvis så bygger en god teori, förberedelser i fred, erfarenhet av strid och befälhava-

rens taktiska planer tillsammans en möjlighet att vinna.87  

 

Nyckelbegrepp analyserade från teorin: 

- Kunskap om materielen ombord. 

- Teknologiska framsteg fordrar ständig utveckling av vapen och den taktiska progress-

ionen måste hålla samma takt som dess samtida vapen. 

- Att teknologi utvecklar taktiska trender och att taktiska konstanter inväntar ny tek-

nologi. 

- För att vinna det teknologiska kriget så måste en av parterna ha bättre forskning eller 

större sekretess kring sin utveckling, att ha både och är en svårighet. 

- Introduktionen av nya vapen utvecklade mitt under pågående krig haft begränsade el-

ler förbestämda effekter på en insats. 

- Vapen och övervakningssystem som är utvecklade utan nämnvärd sekretess i fredstid 

kan tillsammans med beprövad taktik, utvecklad doktrin och kompetenta officerare 

vinna krig. 

                                                
83 Hughes, Wayne P., Fleet tactics and coastal combat, s261. 
84 Ibid, s262f. 
85 Ibid, s263. 
86 Ibid, s263f. 
87 Ibid, s246. 
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3.3 Operationalisering 

Operationaliseringen i det här arbetet kan sägas vara uppdelat i två delar. Den första operat-

ionaliseringen handlar om grundbegreppet taktikanpassning som är taget från det taktiska reg-

lementet för marinstridskrafter.88 Del två av operationaliseringen handlar om teorierna och de 

nyckelbegrepp som framkommit.  

 

3.3.1 Taktikanpassning 

Nyckelbegrepp som framkommit från textanalys av grundprincipen om taktikanpassning är: 

flexibilitet, rörlighet, smidig underhållstjänst, anpassa sig till förändring samt effektiv upp-

följning och analys. Dessa nyckelbegrepp kommer att bli rubriker för de faktorer som operat-

ionaliseras ifrån teorierna om teknik och taktik.  

 

3.3.2 Summering och sammanslagning av nyckelbegrepp från teorierna 

En del av de nyckelbegrepp som framkommit ifrån analysen av teorierna sammanslås i detta 

stycket då några av de har samma innebörd. I samband med summering och sammanslagning 

presenteras de av författaren valda faktorer och indikatorer som senare används i analysverk-

tyget. 

 

Nyckelbegreppet från van Creveld’s teori om att kombinera och sätta redan befintliga tekniker 

och teknologier i nya sammanhang med andra resulterar i nya förmågor slås här samman med 

nyckelbegreppet från Lautenschläger’s teori om att utvecklingen av ny teknik följer ett evolut-

ionärt beteende snarare än ett revolutionärt. Att kombinera två enheter kan ses som evolution-

ärt och den nya tekniken det föder resulterar i ny förmåga. Vald faktor för nyckelbegreppen är 

kombinationer.  

Indikatorer: Har en kombination av befintliga tekniker skett? Vilken ny förmåga har det resul-

terat i? 

 

För att möjliggöra nya kombinationer ställs det krav på att individer och organisationer är 

flexibla. Om en organisation, eller individ, är stel i sitt förhållningssätt till utveckling och inte 

är villig att se lösningar kommer det att hämma utvecklingen, därför är det viktigt att båda 

parterna är flexibla, vilket blir den valda faktorn.  

                                                
88 Taktikreglemente för marinstridskrafter, s01-21. 
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Indikatorer: Har organisationen eller en individ främjat utveckling genom att vara flexibel? 

Har utveckling hindrats på grund av att organisation eller individ varit låst i sin arbetsroll? 

 

Ny teknik når sin fulla effekt och kapacitet först efter progression genom tester, vidareut-

veckling och integrering med befintlig materiel enligt Lautenschläger. Hughes nyckelbegrepp 

om att vapen och övervakningssystem som är utvecklade utan nämnvärd sekretess i fredstid 

kan tillsammans med beprövad taktik, utvecklad doktrin och kompetenta officerare vinna krig 

är mycket snarlikt Lautenschläger’s. Kombinationen av dessa två nyckelbegrepp har resulterat 

i faktorn utveckling. 

Indikatorer: Används den nya tekniken skarpt i ett tidigt stadie av sin utveckling? 

 

Bakom skapandet av nya förmågor genom kombinationer av befintliga tekniker behövs det en 

fungerande logistikkedja. Vald faktor för nyckelbegreppet är logistik. 

Indikator: Har organisationens logistik främjat eller hindrat skapandet av nya förmågor? 

 

Nyckelbegreppet att utveckling av ny teknik påverkar doktrin, övningsverksamhet och perso-

nal kan sägas ha samma innebörd som att teknologi utvecklar taktiska trender och att taktiska 

konstanter inväntar ny teknologi. Trender är inte bestående i tid på samma sätt som konstanter 

och i doktrinförfattningar finns ofta både och. Den nya tekniken påverkar doktrinens trender 

varför vi ser utveckling av doktriner men även att klassiska konstanta taktiska begrepp an-

vänds i kombination med ny teknik. Vald faktor för nyckelbegreppen är organisation. 

Indikatorer: Har den nya tekniken påverkat/utvecklat befintlig taktik? Används den nya tekni-

ken i kombination med befintlig taktik? 

 

Nyckelbegreppet om att förändring i fysiska attribut inte följaktligen betyder nya förmågor, 

att förändring kan även komma inifrån kan sägas ha stora likheter med nyckelbegreppet att 

man ska ha kunskap om materielen ombord. Som ny teknik tänker man oftast på nya vapen 

monterade på fartygen som är synliga för ögat, men det kan även vara mjukvarusystem om-

bord som innebär ett tillskott till ett fartygs förmågor. Men utan kunskap hos besättningen 

kommer inte de nya system kunna användas som tänkt. Vald faktor för nyckelbegreppen är 

kunskap. 

Indikatorer: Har den nya tekniken nått full effekt? Om inte, är orsaken mänsklig eller beror 

det på konstruktionsfel? 
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Teknologiska framsteg fordrar ständig utveckling av vapen och den taktiska progressionen 

måste hålla samma takt som dess samtida vapen. Vald faktor för nyckelbegreppet är vidareut-

veckling. 

Indikator: Har ett nytt vapen utvecklat en ny förmåga och då påverkat taktiken? 

 

För att vinna det teknologiska kriget så måste en av parterna ha bättre forskning eller större 

sekretess kring sin utveckling, att ha både och är en svårighet menar Hughes. Ett ytterligare 

nyckelbegrepp från hans teori är att introduktionen av nya vapen utvecklade mitt under på-

gående krig haft begränsade eller förbestämda effekter på en insats. Dessa kan sägas hänga 

ihop eftersom den begränsade effekten kommer ifrån vilken nivå på sekretess man lyckades 

ha på sin forskning under kriget. Vald faktor för nyckelbegreppet är sekretess. 

Indikatorer: Har motståndaren haft vetskap om motpartens utveckling? Har ny teknik som an-

vänts haft en begränsad eller förbestämd effekt? 

  



Namn: Patric Martinsson Datum: 2018-05-09  
Kurs: OP SA 15-18 

Sida 28 av 42 
 

3.4 Analysverktyg 

I tabellen nedan som utgör det analysverktyg som används i analyskapitlet har de faktorer 

som operationaliserats från teorierna kategoriserats in under de olika nyckelbegreppen som 

framkom ur analysen av grundprincipen om taktikanpassning. Tillsammans med faktorerna 

presenteras även samtliga indikatorer.   

 
TAKTIKANPASSNING TEORI 
NYCKELBEGREPP FAKTORER INDIKATORER 
Flexibilitet   
 Kombinationer i) Har en kombination av befint-

liga tekniker skett? 
ii) Vilken ny förmåga har det re-
sulterat i? 

Rörlighet   
 Flexibla i) Har organisationen eller en in-

divid främjat utveckling genom att 
vara flexibel? 
ii) Har utveckling hindrats på 
grund av att organisation eller in-
divid varit låst i sin arbetsroll? 

Smidig underhållstjänst   
 Logistik i) Har organisationens logistik 

främjat eller hindrat skapandet av 
nya förmågor? 

Anpassa sig till förändring   
 Organisation i) Har den nya tekniken påver-

kat/utvecklat befintlig taktik? 
ii) Används den nya tekniken i 
kombination med befintlig taktik? 

Utveckling i) Används den nya tekniken 
skarpt i ett tidigt stadie av sin ut-
veckling? 

Sekretess i) Har motståndaren haft vetskap 
om motpartens utveckling? 
ii) Har ny teknik som använts haft 
en begränsad eller förbestämd ef-
fekt? 

Effektiv uppföljning och analys   
 Kunskap i) Har den nya tekniken nått full 

effekt? 
ii) Om inte, är orsaken mänsklig 
eller beror det på konstruktionsfel? 

Vidareutveckling i) Har ett nytt vapen utvecklat en 
ny förmåga och då påverkat takti-
ken? 

Figur 1 - Analysverktyg 
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4.	Analys	
I detta kapitlet används det analysverktyg som togs fram i teorikapitlet. De faktorer och indi-

katorer som presenteras i analysverktyget utgör underrubriker i varje analysenhet för att tyd-

ligt identifiera händelser i fallen som är relevanta för arbetets frågeställningar. Slutligen pre-

senteras en sammanställning av faktorerna från de båda analysenheterna. 

4.1 Yom Kippur-kriget 1973 
 
Kombinationer 

i) Har en kombination av befintliga tekniker skett? 

ii) Vilken ny förmåga har det resulterat i? 

Regeringens vapenutvecklingsavdelning, Rafael, hade redan utvecklat en högst primitiv mis-

sil som benämndes Luz när ett brainstormingmöte hölls på det israeliska marina högkvarteret. 

En missil som både luftvärnet och flygvapnet hade ratat men som under mötet fick nya ma-

rina uppgifter. Genom att kombinera den redan befintliga tekniken (Luz) som initialt var av-

sedd för armén och flygvapnet med redan befintliga konstruktioner av fartyg (tyska Jaguar-

klassen) fick den israeliska marinen en ny förmåga i form av robotbåtar som påstods skulle 

kunna få samma eldkraft som den tidens kryssare.89 Med denna information som bakgrund 

anses faktorn kombinationer vara indikerad. 

 

Flexibla 

i) Har organisationen eller en individ främjat utveckling genom att vara flexibel? 

ii) Har utveckling hindrats på grund av att organisation eller individ varit låst i sin arbetsroll? 

Den israeliska flottans befälhavare, Amiral Yohai Bin-Nun, samlade ett antal officerare för ett 

brainstormingmöte i slutet på 60-talet för att diskutera hur man kan förvandla den åldrande 

andra världskrigsflottan de hade till en mer relevant sådan. Det israeliska försvarsdepartemen-

tet förklarade mycket tydligt att det inte finns pengar till ett nytt fartygsbestående varpå offi-

cerarna var tvungna att komma på andra sätt för att modernisera flottan. Detta brainstorming-

möte resulterade i att man gav i uppdrag till Kapten Shlomo Erell att utforska möjligheten att 

montera ett redan utvecklat och befintligt vapen på en patrullbåt.90 Förfarandet likt detta, att 

finna nya lösningar hos den israeliska flottan genom kombinationer, kan ses som mycket 

mångsidigt då individer (läs Yohai Bin-Nun) och organisationen (läs israeliska flottan) var 
                                                
89 Rabinovich, Abraham. From ’Futuristic whimsy’ to naval reality. Naval History. Annapo-
lis. Vol. 28, Iss. 3, (Jun 2014): 40-47, s1. 
90 Ibid, s1. 
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villiga att förändra situationen. Utvecklingen av den nya sjöbekämpningsförmågan fann sin 

väg och främjades av personal och organisation, inga hinder värda att ta upp i detta samman-

hanget identifieras varvid faktorn flexibla anses vara indikerad. 

 

Logistik 

i) Har organisationens logistik främjat eller hindrat skapandet av nya förmågor? 

Vad som skenbart verkade vara produktion av patrullbåtar, döpta till Saar-klassen, var i själva 

verket grunden till robotbåtar, utrustade med Gabriel-missilen. Fartygen tillverkades i Frank-

rike, men efter att en pensionerad israelisk amiral fick reda på att fransoserna skulle införa ett 

embargo på grund av politiska skäl blev israelerna tvungna att ta till drastiska åtgärder för att 

inte gå miste om kvarvarande fem fartyg. Genom en kvasi-militär operation där ett fraktfartyg 

och en bilfärja utrustades med extra bränsletankar och pumpsystem kunde en grupp israeliska 

marinofficerare ta sikte på den israeliska kusten med patrullbåtarna. Fraktfartyget och bilfär-

jan fick då i uppgift att logistikförsörja de små patrullbåtarna längs med deras färd eftersom 

de var rädda för att patrullbåtarna skulle bli konfiskerade vid ett eventuellt hamnbesök. Även 

andra israeliska fraktfartyg avvek från sin rutt för att kunna vara behjälpliga längs patrullbå-

tarnas resa ifall problem skulle uppstå.91 Patrullbåtarna, som senare blev robotbåtar, var av 

tysk Jaguar-klass och således en redan befintlig teknik. Efter ankomst till Israel bestyckades 

patrullbåtarna med Gabriel-robotar och blev robotbåtar, vilket blev en ny förmåga för Israel. 

Att förbereda logistikförsörjning inför förflyttningen av patrullbåtarna så att den nya för-

mågan skulle komma fram oskadd till Israel var av främjande karaktär och faktorn logistik är 

härmed indikerad.  

 

Organisation 

i) Har den nya tekniken påverkat/utvecklat befintlig taktik? 

ii) Används den nya tekniken i kombination med befintlig taktik?  

Utvecklingen av Gabrielmissilerna medförde att Israel blev stående inför ett problem som 

drabbar all taktikutveckling för nya vapensystem. Nämligen att det är först i strid det ges till-

fälle att testa de nya taktiska planerna. Israels egna missil hade en räckvidd på ca 21 km 

medans den sovjetiska motsvarigheten Styx hade en räckvidd på ca 40 km. För att undkomma 

detta problemet blev man tvungen att utveckla sin taktik. Metoder för undanmanöver, olika 

uppträdande och störsändning började utvecklas. Den sovjetiska missilen hade lång räckvidd 

                                                
91 Rabinovich, Abraham. From ’Futuristic whimsy’ to naval reality, s5. 
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men låg hastighet vilket innebar möjligheter till tidig upptäckt av inkommande missiler samt 

möjligheter att vidta motåtgärder.92 Israels framgångsrika attacker i kriget blev resultatet av 

den taktiska utvecklingen som skedde i samband med tillföringen av den nya förmågan. Det 

är tydligt att den nya tekniken påverkat/utvecklat den befintliga taktiken varvid faktorn är in-

dikerad. 

 

Utveckling 

i) Användes den nya tekniken skarpt i ett tidigt stadie av sin utveckling? 

1967 var Israel inblandat i sexdagarskriget mot Jordanien, Syrien och Egypten. Strax efter 

detta startade det som kom att kallas utnötningskriget,93 som pågick från 1967–1970. När väl 

Yom Kippur-kriget startade 1973 kunde Israel införliva sina nyanskaffade robotbåtar, som de 

mottagit några år tidigare och på så sätt dra nytta av den operationella erfarenheten man fått 

under utnötningskriget.94 Israels användande av Gabrielmissilerna på de nya robotbåtarna i 

Yom Kippur-kriget skedde alltså ett antal år efter produktion varvid taktiken hade hunnit ut-

vecklats och på så vis så indikeras inte faktorn Utveckling. 

 

Sekretess 

i) Har motståndaren haft vetskap om motpartens utveckling? 

ii) Har ny teknik som använts haft en begränsad eller förbestämd effekt? 

Utvecklingen av Saar-fartygen skedde i fredstid med undantag för sexdagarskriget 1967.95 

Både fransmän och tyskar var involverade i processen även om de kanske inte visste fullt ut 

vad slutprodukten skulle bli. Det embargo som fransmännen införde mot israel var av poli-

tiska skäl och var förmodligen känt av israels motståndare. Det kan dock inte bestyrkas att is-

raels motståndare haft vetskap om utvecklingen av robotbåtarna, varvid faktorn sekretess inte 

indikeras. 

 

Kunskap 

i) Har den nya tekniken nått full effekt? 

ii) Om inte, är orsaken mänsklig eller beror det på konstruktionsfel? 

                                                
92 Lindsjö, Ronny, Marinhistoria, Chefen för marinen, Stockholm, 1993, s413. 
93 War of Attrition, 1970. 
94 Almog, Ze’ev. Israel’s navy beat the odds. United States Naval Institute. Proceedings; An-
napolis Vol. 123, Iss 3, (Mar 1997): 106-108, s1. 
95 Rabinovich, Abraham. From ’Futuristic whimsy’ to naval reality, s7. 
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Resultatet av israelernas arbete bar frukt under Yom Kippur-kriget då de syriska och egyp-

tiska styrkorna gång på gång blev träffade av Gabrielmissilerna och led stora förluster vilket 

medförde att fraktfartyg kunde ta sig in till Haifa, medans den israeliska flottan klarade sig 

helt utan dödsoffer.96 Den nya tekniken kan på så vis sägas leverera full effekt och faktorn 

kunskap är indikerad, dels på grund av vapnets effekt på motståndarnas fartyg och dels på 

grund av den nivå på kunskap de israeliska officerarna hade om sin egna materiel. 

 

Vidareutveckling 

i) Har ett nytt vapen utvecklat en ny förmåga och då påverkat taktiken? 

I och med intåget av den sovjetiska missilen Styx, med längre räckvidd än israeliska motsva-

righeten Gabriel, var israelerna tvungna att utveckla motmedel för att kunna genomföra at-

tacker mot sin motståndare. Genom att gissa vilka parametrar radarn i Styx arbetade med, uti-

från de underrättelser som inkommit i samband med sänkningen av Eilat, kunde den elektro-

niskt ansvariga officeren Herut Tsemach beräkna och ta fram elektroniska motmedel.97 När 

sedan samtliga tolv patrullbåtar var levererade till Israel kunde besättningarna de kommande 

tre åren öva och utveckla ny taktik. Att öva och utveckla ny taktik blev då en effekt av de ut-

vecklingar som skapat de israeliska missilerna och de elektroniska motmedlen.98  

 

TAKTIKANPASSNING TEORI INDIKATORER 
NYCKELBEGREPP FAKTORER INDIKERAD 
Flexibilitet   
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Rörlighet   
 Flexibla JA 
Smidig underhållstjänst   
 Logistik JA 
Anpassa sig till föränd-
ring 

  

 Organisation JA 
Utveckling NEJ 
Sekretess NEJ 

Effektiv uppföljning och 
analys 

  

 Kunskap JA 
Vidareutveckling JA 

Figur 2 – Analysverktyg för Yom Kippur-kriget 

                                                
96 Rabinovich, Abraham. From ’Futuristic whimsy’ to naval reality, s7. 
97 Ibid, s5. 
98 Ibid, s4. 
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4.2 Falklandskriget 1982 
 
Kombinationer 

i) Har en kombination av befintliga tekniker skett? 

ii) Vilken ny förmåga har det resulterat i? 

HMS Glamorgan var en jagare av County-klass som togs i tjänst 1966. Hon var utrustad med 

allmålskanoner, olika robotsystem och Exocet sjömålsrobot.99 Ett antal år innan krigsutbrottet 

vid Falklandsöarna hade den brittiska flottan lidit av kraftiga budgetneddragningar och HMS 

Glamorgan var planerad att tas ur tjänst.100 I mars, 1982 beordrades HMS Glamorgan till att 

delta vid övning Springtrain utanför Gibraltar tillsammans med en rad andra brittiska örlogs-

fartyg. Det var i detta skedet som beskedet kom att en flottstyrka skulle bege sig söderut för 

att möta argentinarna.101 Eftersom hon alltså redan var till sjöss när avfärd mot Falklandsöar-

na påbörjades blev det också svårt att göra några förändringar, hon var utrustad med det hon 

hade och det var upp till befälhavaren att göra det bästa av situationen. Inga tecken tyder på 

att faktorn kombinationer indikeras genom att kombinationer av befintliga tekniker skulle 

skett och leda till nya förmågor i fallet med HMS Glamorgan i Falklandskriget. 

 

Flexibla 

i) Har organisationen eller en individ främjat utveckling genom att vara flexibel? 

ii) Har utveckling hindrats på grund av att organisation eller individ varit låst i sin arbetsroll? 

Av den information som har framkommit under analysen av Falklandskriget tyder ingenting i 

den på att någon individ eller organisation skulle ha främjat utveckling av nya tekniker eller 

förmågor genom att arbeta på ett flexibelt och okonventionellt sätt. Det mesta i beskrivning-

arna av Falklandskriget och då särskilt de händelser som omger HMS Glamorgan tyder på att 

sjömän och besättningarna som grupp har arbetat enligt de metoder som övats inom den brit-

tiska flottan. Därför kan inte faktorn Flexibla anses vara indikerad i detta fallet. 

 

Logistik 

i) Har organisationens logistik främjat eller hindrat skapandet av nya förmågor? 

Under Falklandskampanjen fick britternas logistikenheter arbeta hårt. På grund av tidigare 

ekonomiska neddragningar var vissa fartyg på väg att säljas ut men detta ändrades snabbt när 
                                                
99 Hastings, Max & Jenkins, Simon, Slaget om Falklandsöarna, Replik, Viken, 2005, s442f. 
100 Till, Geoffrey, Understanding victory: naval operations from Trafalgar to the Falklands, 
Praeger, Santa Barbara, California, 2014, s153. 
101 Ibid, s138. 
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situationen på Falklandsöarna uppstod. De fartyg som låg på varv blev snabbt reparerade för 

insats och andra fartyg fick sina förråd uppfyllda. När fartygsstyrkan väl var framme vid in-

satsområdet blev British Royal Fleet Auxiliaries (RFA) kritiska för uppdraget. De fartyg som 

ingick i RFA användes för att logistikförsörja stridsfartygen med bränsle och ammunition 

men vissa användes även för att transportera trupper.102 Den 12 juni träffas HMS Glamorgan i 

sin helikopterhangar av en Exocet-robot avfyrad från en rörlig landbaserad enhet. När den 

inre striden var bekämpad av sjömännen ombord lyckades Glamorgan ta sig till Stena Se-

aspred, som var en del av den brittiska styrkan och som rekvirerats för att stödja stridsfarty-

gen, där hon kunde repareras så pass väl att hon kunde fortsätta tjänstgöra tills det att man be-

ordrades hem till England.103 Dessa händelser har inte hindrat någon förmåga i den brittiska 

styrkan utan snarare hjälpt till att hålla de vid liv genom sina insatser. Faktorn kan därför sä-

gas vara delvis indikerad då logistiken medförde att HMS Glamorgan kunde upprätthålla sina 

förmågor trots att hon blivit träffad och skadad. 

 

Organisation 

i) Har den nya tekniken påverkat/utvecklat befintlig taktik? 

ii) Används den nya tekniken i kombination med befintlig taktik? 

HMS Sheffield träffades tidigt i insatsen och sjönk strax därefter. Royal Navy påstår att deras 

taktik snabbt avvärjde hotet från Exocet-robotarna efter missödet med Sheffield. Men trots att 

man kanske avvärjde hotet så träffades ändå Atlantic Conveyor samt HMS Glamorgan av 

Exocet-robotar. I fallet med HMS Glamorgan är ingen ny teknik identifierad och befälhavaren 

ombord använde sig av befintlig taktik, vilket kan sägas resulterade i träffen i helikopterhan-

garen av den landbaserade roboten. Royal Navy säger också i samband med detta att örlogs-

fartygens försvar mot lågt flygande sjömålsrobotar är och förblir osäkert och opålitligt.104 

Med denna information som bakgrund kan det inte påstås att faktorn Organisation är indike-

rad. 

 

Utveckling 

i) Används den nya tekniken skarpt i ett tidigt stadie av sin utveckling? 

HMS Glamorgan var utrustad med Sea Cat-robotar för luftförsvar. Britternas defensiva robot-

system var mycket bristfälliga och de hade som så många andra gått för snabbt och för full-
                                                
102 Till, Geoffrey, Understanding victory, s160. 
103 Hastings, Max & Jenkins, Simon, Slaget om Falklandsöarna, s372f. 
104 Ibid, s405. 
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ständigt in i robotåldern. Denna tilltro till systemen skulle visa sig få dyra konsekvenser.105 

Tekniken de bar med sig ombord var inte på något sätt nyutvecklad och användes på så sätt 

inte skarpt i ett tidigt stadie av sin utveckling. Det går inte att identifiera någon information 

kring dessa händelser som pekar på att faktorn Utveckling skulle vara indikerad. 

 

Sekretess 

i) Har motståndaren haft vetskap om motpartens utveckling? 

ii) Har ny teknik som använts haft en begränsad eller förbestämd effekt? 

I konflikten om Falklandsöarna har de stridande parterna använts sig av franska Exocet-

robotar. Om båda parter har använt samma vapensystem så måste det förstås som att de även 

har haft kunskap om varandras tekniker. Men argentinarna hade även god kunskap om vad 

den brittiska styrkan höll på med eftersom BBC rapporterade regelbundet från kriget på en 

öppen kanal, tillgängligt för alla. Attacken på Glamorgan är också en incident som tyder på 

att argentinarna hade underrättelser om fartygets position, så att de kunde mobilisera sina rör-

liga landrobotsystem till rätt plats.106 Faktorn sekretess är genom dessa händelser som slutlig-

en ledde till träffen på HMS Glamorgan indikerad. 

 

Kunskap 

i) Har den nya tekniken nått full effekt? 

ii) Om inte, är orsaken mänsklig eller beror det på konstruktionsfel? 

Stora delar av styrkan som satte kurs mot Falklandsöarna kom direkt från den brittiska öv-

ningen Springtrain vid Gibraltarsundet. Många av sjömännen hade redan innan krigsutbrottet 

varit till sjöss en längre tid och var på så vis mycket bekanta med sina fartyg och den materiel 

de hade ombord. Även under den långa transporten söderöver på Atlanten passade besättning-

arna på att öva olika scenarier.107 Glamorgan var utrustad med Sea Cat-missiler och med 

motmedel för sjömålsrobotar, båda dessa avlossades när det uppdagats att argentinarna hade 

avfyrat en Exocet-robot mot fartyget. Trots försöken till försvar blev hon träffad och det beror 

delvis på de beslut som togs i anslutning till den förflyttning Glamorgan påbörjade tidigt på 

morgonen den 12 juni. Hon var nämligen på väg tillbaka till stridsgruppen och tog en rutt ge-

nom ett osäkert område för att spara tid.108 Om Sea Cat-missilerna är nya går att diskutera, 

                                                
105 Lindsjö, Ronny, Marinhistoria, s425. 
106 Till, Geoffrey, Understanding victory, s165. 
107 Ibid, s140. 
108 Ibid, s147. 
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men hade inte beslut tagits om den kortare rutten kanske missilerna hade haft en annan effekt 

på den inkommande roboten. Det kan alltså ses som att den mänskliga faktorn bär ansvaret för 

att Glamorgan träffades och på så vis indikeras faktorn Kunskap i detta fallet. 

 

Vidareutveckling 

i) Har ett nytt vapen utvecklat en ny förmåga och då påverkat taktiken? 

För den brittiska styrkan och för fartyget HMS Glamorgan har inga nya förmågor identifierats 

som beror på nya vapen. Inte heller framkommer det att någon taktik har påverkats. HMS 

Glamorgan var ett fartyg som var på väg att utrangeras från den brittiska flottan vilket resulte-

rade i att man inte arbetade för att förnya henne på något sätt. Den brittiska flottan gick in i 

Falklandskriget med ett mycket mindre teknologiskt försprång i både kvantitet och kvalité än 

vad man trodde att man behövde.109 Faktorn Vidareutveckling kan inte indikeras på något sätt 

med ovanstående information som bakgrund. 
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Figur 3 – Analysverktyg för Falklandskriget 

  

                                                
109 Till, Geoffrey, Understanding victory, s153. 
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4.3 Summering av fallen 
 
TAKTIKANPASSNING TEORI INDIKATORER 
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Figur 4 – Sammanställning av indikatorer från fallen. 
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5.	Avslutning	

5.1 Frågeställningens besvarande 

Arbetets övergripande fråga: 

- Vilka faktorer från teorier om teknik och taktik påverkar taktikanpassning? 

Svar: Utifrån analysen av de för den här uppsatsen valda teorierna så har faktorerna Kombi-

nationer, Flexibla, Logistik, Organisation, Utveckling, Sekretess, Kunskap och Vidareutveckl-

ing identifierats.  

 

Arbetets underfrågor: 

- Vilka faktorer från teorier om teknik och taktik stödjer grundprincipen om taktikan-

passning i de valda fallen? 

Svar: Faktorerna Kombinationer, Flexibla, Logistik, Organisation, Sekretess, Kunskap och 

Vidareutveckling indikerades helt och delvis i de valda fallen. 

- Vilka faktorer från teorier om teknik och taktik stödjer inte grundprincipen om taktik-

anpassning i de valda fallen? 

Svar: Utveckling var den faktor som inte indikerades i något av fallen. 

 

5.2 Diskussion 

5.2.1 Resultatdiskussion 

Arbetets syfte var att se vilka faktorer som påverkar grundprincipen om taktikanpassning. Ur 

analysen av teorierna framkom olika faktorer som ansågs vara betydande ur ett utvecklings- 

och anpassningsperspektiv. Samtliga faktorer utom en indikerades senare när de prövades mot 

de valda fallen. Den faktor som inte indikerades handlade om huruvida tekniken hade använts 

i ett tidigt stadie av sin utveckling eller inte. Faktorn bör inte för den sakens skulle förkastas 

utan kräver vidare forskning och prövas mot andra fall. De faktorer som helt eller delvis indi-

kerades tyder på teoriernas relevans i frågan och styrker vikten av att ha kunskap om teknik 

och taktik för att få ut mesta möjliga ur sin taktikanpassning.  

 

Från teorierna vet vi att utveckling av nya förmågor sker företrädesvis i fredstid då en rad fak-

torer begränsar organisationen i krigstid att syssla med utveckling. Fallet med Yom Kippur 

involverar tiden innan krigsutbrottet och den utvecklingen av den nya förmågan som skedde 

då och som den israeliska flottan fick tid att öva med och utveckla taktik till. I och med av-
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gränsningen i fallet med Falklandskriget att titta på HMS Glamorgan och de händelser som 

hon var involverad i, så blir det svårare att identifiera händelser innan krigsutbrottet som kan 

ha påverkat HMS Glamorgans uppträdande.  

 

5.2.2 Metoddiskussion 

Då teorierna är centrala i arbetet behövdes en grundlig analys av dess innehåll göras. Genom 

kvalitativ textanalys kunde teorierna analyseras på djupet så att faktorer från teorierna kunde 

framställas. Metoden visade sig även lämplig vid studie av de valda fallen för att finna hän-

delser som kunde tillskrivas de olika indikatorerna. Vid denna typ av kvalitativ analys finns 

det en risk för subjektiva tolkningar men genom att argumentera för sina resonemang och visa 

hur exempelvis hur indikatorerna är grundade i de valda teorierna anses dessa tolkningar vara 

hanterade. För en uppsats med begränsat utrymme visade sig en fallstudie vara lämpligt då 

endast det som är relevant för uppsatsen frågeställning behöver tydliggöras och man undviker 

en historiebeskrivning, det ger även en god anknytning till verkligheten och faktorerna blir 

mer verkliga. Med enkelhet byts analysenheterna ut till andra och bidrar till den fortsatta 

forskningen genom att pröva teorierna mot andra fall. För att inhämta information om de olika 

fallen och ge ett större djup hade intervjuer av förstahandskällor kunnat visa sig vara relevant 

men med tanke på arbetets omfattning och tidsåtgång ansågs detta inte försvarbart.  

 

5.3 Bidrag till yrkesutövningen 

Även den bästa planeringen överlever inte första stridskontakten, därför är det viktigt att 

kunna taktikanpassa oavsett vilken ledningsnivå man befinner sig på. Med mitt arbete hoppas 

jag bidraga till yrket genom att lyfta fram olika faktorer från teoribildningen om teknik och 

taktik som underlättar i någon mån taktikanpassningen. Besättningarna ombord på fartygen 

idag integrerar i hög utsträckning med någon form av teknisk installation, om brukarna av den 

tekniska utrustningen vet hur den ska hanteras så bidrar det med stor sannolikhet också till ett 

framgångsrikt nyttjande av den effekt som installationen är syftad till att leverera. Men även 

personerna bakom utvecklingen av en teknisk installation har en stor roll i att funktionen fun-

gerar enligt plan. Teorierna och fallen visar att teknik som är utvecklad i fredstid med största 

sannolikhet får stor i effekt vid insats jämfört med om tekniken skulle utvecklas under stres-

sade krigsförhållanden.  
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5.4 Förslag till fortsatt forskning 

För att stärka och öka relevansen i faktorerna från teorier om teknik och taktik så kan ytterli-

gare fallstudier genomföras mot andra insatser än de för det här arbetet valda fall. I begreppet 

taktikanpassning ryms mer än teknik och taktik. För att öka förståelsen för taktikanpassning 

vore studier intressanta som tar avspark i ledarskap och dess betydelse för anpassningen. 

Detta arbetet tittar på hårda värden när det kommer till taktikanpassning men i det begreppet 

finns mycket mer att utforska och då i form av hur människor agerar mot varandra och vilka 

konsekvenser det kan få i striden. Utan människorna blir tekniken värdelös i ett taktikanpass-

ningshänseende.  
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