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ABSTRACT: 

Defending against a modern amphibious landing is one of the most difficult operations in warfare. 

Many have tried but very few have succeeded to throw an assaulting landing force back into the 

sea. This essay is an attempt to create deeper understanding for anti-landing defense by using Mi-

lan Vego’s theory on littoral warfare in a case study of the landings in Salerno 1943 and on Oki-

nawa 1945. This is in order to examine if this theory on marine warfare in coastal regions can be 

used to create deeper understanding for defense against a modern amphibious assault. With a cur-

rent trend towards increasing military interests in littoral regions, this essay intends to bring an 

up-to-date contribution to the theoretical foundation of marine warfare in littoral regions, and 

more specifically coastal defense.  

 

The analysis shows that Vego’s theory did create deeper understanding of the two cases and par-

ticularly regarding command, inter-service cooperation and sea control or sea denial. These con-

cepts have in both cases proven successfully practiced by the assaulting force, while the defenders 

have failed to benefit from them.  
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1. INLEDNING  

Den 25 april 1915, under ett brinnande första världskrig, landsteg allierade styrkor i Gallipoli 

med målet att ta Konstantinopel.1 Erfarenhet och kunskap kring landstigningsföretag var vid 

tidpunkten undermålig. Bland annat dålig planering i kombination med bristfällig materiel re-

sulterade i ett katastrofalt nederlag för de allierade styrkorna mot de turkiska försvararna.2 

Detta nederlag lade grunden för utvecklingen av moderna amfibieoperationer.3 Under andra 

världskriget kom amfibieförmågan att bli en av de viktigaste resurserna för de allierades 

framgångar i Europa såväl som i Stilla havet. Den flexibilitet och strategiska styrka som am-

fibiestridskrafter visat under snare delen av 1900-talet4 fram till idag kommer sannolikt även i 

en överskådlig framtid fortsätta vara en viktig resurs för militär maktutövning.5  

Amfibieoperationer är förknippat med stor komplexitet och kräver ett nära samarbete mellan 

de deltagande stridskrafterna, med noggrann planering och tydliga ledningsförhållanden för 

att operationen ska bli framgångsrik.6 Trots denna uttalade komplexitet finns, efter Gallipoli, 

få exempel på landstigningsoperationer som misslyckats.7 Även om många människoliv förlo-

rats och enskilda landstigningar inom ramen för en större operation har slagits tillbaka, har 

moderna amfibieoperationer efter Gallipoli en anmärkningsvärt framgångsrik meritlista. Trots 

att det vid flertalet tillfällen varit nära, har ingen modern landstigningsoperation besegrats, 

med undantag från landstigningen vid Dieppe, vilket beskrivs närmare i kapitlet 2. Metod.8  

1.1 PROBLEMFORMULERING 

Majoriteten av världens befolkning lever i närheten av en kust.9 I världens kustområden finns 

stora ekonomiska och politiska intressen och det är även där många konflikter haft sina ur-

sprung.10 Detta har gjort att även militära, och då särskilt marina intressen allt mer fokuseras 

på verksamhet i kustområden, eller the littorals.11   

Även i marin militärteoribildning uppfattas trenden att uppmärksamheten allt mer riktas mot 

krigföring i kustområden, även känt som littoral warfare, i försök att öka förståelsen för krig-

föringen i den komplexa miljö som kusten innebär. Mycket pekar på att det blir allt viktigare 

                                                 
1 Evans, Michael H. N., Amphibious operations: the projection of sea power ashore, Brassey's, London, 1990. s. 16 
2 Ibid. 14 
3 Detta hävdas bland annat i Evans, 1990. s. 13 
4 Speller, Ian & Tuck, Christopher, Amphibious warfare: strategy and tactics, MBI Pub., St. Paul, MN, 2001. s. 12 
5 Evans, 1990. s. 88 
6 Speller & Tuck, 2001. s. 23 
7 Gatchel, Theodore L., At the water's edge: defending against the modern amphibious assault, Naval Institute Press, Annap-

olis, Md., 1996. s. 1 
8 Ibid. 203 
9 Vego, Milan. On Littoral Warfare. Naval War College Review. Vol. 68, No. 2, 2015. s. 30-68. s. 31 
10 Till, Geoffrey., Seapower: A guide for the twenty-first century/Geoffrey Till, 3e upplagan, Routledge, London, 2013. s. 346 
11 Vego, 2015. s. 31 
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att ha kunskap om striden i kustområden för att kunna möta ett brett spektrum av framtida 

konflikter.12 Det kustnära slagfältet brukar enkelt uttryckt sägas innefatta den delen av land 

som kan påverkas från sjön, och den delen av sjön som kan påverkas från land. I detta område 

är amfibieförband specifikt tränade och organiserade för att verka, och en amfibieoperation 

kan utan alltför stor generalisering sägas vara både en marin- och en markoperation.  

Det försvarande perspektivet av amfibieoperationer får begränsad uppmärksamhet i marin mi-

litärteoribildning.13 Jag vill hävda att för att till fullo förstå krig måste både den försvarande 

och anfallande sidan i ett givet fall förstås. För detta behövs ett teoretiskt ramverk som inte 

begränsas till försvar eller anfall, utan lämpar sig för att förstå den marina krigföringen vid 

kusten i sin helhet. Följande citat är taget ur Milan Vegos artikel On littoral warfare:  

 

Doctrine for littoral warfare at the operational level of war should include opera-

tional concepts for amphibious landings, antiamphibious defense, attack on enemy 

trade, and defense and protection of friendly maritime trade.14 

 

För att skapa teoretisk förståelse för det försvarande perspektivet av en amfibieoperation är 

det således rimligen till littoral warfare blickarna bör vändas. Milan Vegos artikel utgör just 

ett sådant generellt utformat ramverk som efterfrågas. Frågan väcks därmed huruvida Vegos 

teori kan bidra till en ökad förståelse för försvar mot en modern landstigningsoperation.  

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Med avstamp i ovan nämnda problematik avser jag med denna uppsats öka förståelsen inom 

området försvar mot landstigning. Undersökningens syfte är att pröva Milan Vegos teori om 

littoral warfare genom fallstudier, med förhoppningen att resultatet ska ha ett förklarings-

värde för att förstå marin krigföring i kustområden.  

 

Uppsatsens primära frågeställning lyder:   

Kan Milan Vegos littoral warfare användas som teoretisk grund för att öka förståelsen 

för försvar mot en landstigningsoperation?  

 

                                                 
12 Vego, 2015. s. 31 
13 Exempel: Speller, Ian, Understanding naval warfare. Abingdon, 2014. s. 137-139 
14 Vego, 2015. s. 53 
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1.3 AVGRÄNSINGAR  

Med moderna amfibieoperationer menas i denna undersökning landstigningsoperationer ge-

nomförda efter landstigningen vid Gallipoli. Detta motiveras med att nederlaget vid Gallipoli 

anses utgöra grunden till utvecklandet av den moderna amfibiekrigföringen.15  

Vidare ligger tyngdpunkten för undersökningen på den operativa krigföringsnivån. Att inklu-

dera den strategiska- och taktiska nivån hade krävt en undersökning av större omfång, varför 

de får begränsat utrymme i uppsatsen, men kommer i viss utsträckning ändå beröras.  

För att möta uppsatsens syfte att öka förståelsen för försvar mot landstigning kan undersök-

ningen inte begränsas till den försvarande sidan. Även angriparens agerande måste analyseras 

för att en tillfredställande bild av händelseförloppet ska kunna presenteras.  

Vid undersökningen av de valda fallen läggs fokus på planeringen av operationen samt tiden i 

omedelbar anslutning till landstigningen, och den efterföljande markstriden får mindre ut-

rymme. Detta har sin förklaring i att uppsatsens forskningsfråga syftar mot just landstigning-

en, snarare än operationen i sin helhet. 

1.4 FORSKNINGSÖVERSIKT   

Redan i tidiga teorier inom marin krigföring har kustområden belysts för sin komplexa karak-

tär och medvetenheten om dess utmaningar och relevans är känd sedan länge.16 För att redo-

göra för tidigare forskning inom denna uppsats forskningsområde har texter med tema (i) Ma-

rin krigföring i kustområden, (ii) Kustförsvar eller (iii) amfibieoperationer inkluderats.  

 

Boken Understanding Naval Warfare av Ian Speller utgör ett omfattande och generellt ram-

verk för förståelse av den marina krigföringen. Speller diskuterar och definierar the littoral 

region17, och under rubriken sea denial i det femte kapitlet får försvarsstriden i kustområden 

visst utrymme. Speller dedikerar där ett stycke åt coastal defence, där han menar att förmåga 

till sea denial genom bland annat minor och kustartilleri är viktiga komponenter vid kustför-

svar.18 Dock nämns inte amfibiestridskrafternas roll i sammanhanget, och när Speller väl be-

handlar amfibiestridskrafter utelämnas i allt väsentligt kustförsvar.19 Således lämnar Un-

derstanding Naval Warfare mer att önska avseende försvar i kustområden, och vidare även 

försvar mot landstigning. 

 

                                                 
15 Speller & Tuck, 2001. s. 10 
16 Till, 2013. s. 346 
17 Speller, 2014. s. 15-16 
18 Speller, 2014. s. 98 
19 Ibid. 137-139 
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Boken Brown-, green- and blue water fleets behandlar den geografiska påverkan på marin 

krigföring som olika typer av operationsområden innebär. Författarna Michael Lindberg och 

Daniel Todd menar att en diskussion av marin krigföring i kustområden inte kan föras utan att 

innefatta kustförsvar och amfibiekrigföring som framträdande inslag.20 Författarna belyser de 

geografiska utmaningarna vid kusten ur både en angripares- och en försvarares perspektiv, 

och menar att fördelen generellt ligger hos den sistnämnda, eftersom angriparen måste ta hän-

syn till både sjö-, och landbaserade stridskrafter hos sin motståndare.21   

Lindberg och Todd hävdar att kustförsvar och amfibiekrigföring går hand i hand.22 För att  få 

förståelse för det ena behövs således sannolikt förståelse för den andra, vilket motiverar ytter-

ligare forskning inom området.    

 

I artikeln The modern naval fortress: an additional sea denial option for coastal state menar 

Shang-su Wu att fasta installationer, trots att det kan anses utdaterat, kan spela en viktig roll 

för en kuststat framför allt vid nyttjandet av sea denial metoder.23 Även om fasta kustförsvars-

installationers icke-flexibla räckvidd är en begränsning i jämförelse med de rörliga motsva-

righeterna, kan de bidra till att försvåra en sjöburen motståndares tillträde till vissa områden 

och skapa en jämvikt i situationer där en starkare angripare från havet annars hade varit över-

lägsen.24 Wu säger slutligen att ett fast kustförsvar aldrig till fullo kan ersätta ett rörligt, men 

att en kombination utgör en komplex hotbild för en angripare från havet.25 Wus tankar kan 

anses vara kontroversiella, men betonar rollen som landområden spelar inom ramen för ett 

kustförsvar. 

 

Artikeln The seapower of the coastal state, av Jacob Børresen, sätter mindre kuststater i fo-

kus. Då dessa stater, menar Børresen, inte resursmässigt kan mäta sig med en blue water 

navy, koncentreras befintliga medel på försvaret av det egna kustområdet.26 Inom ramen för 

kustförsvar nämns funktioner som robust ledningsstruktur, sjöövervakning och förmåga att 

bekämpa landstigningsfartyg genom en kombination av sjögående enheter och landbaserat 

                                                 
20 Lindberg, Michael & Todd, Daniel, Brown-, green-, and blue-water fleets: the influence of geography on naval warfare, 

1861 to the present, Praeger, Westport, Conn., 2002. s. 147 
21 Lindberg & Todd, 2002. s. 146 
22 Ibid. 148 
23 Wu, Shang-Su. The modern naval fortress: An additional sea denial option for coastal states. Defence Studies. Vol. 18, 

No.1, 2018. s. 76-94. s. 76 
24 Ibid. 84 
25 Wu, 2018. s. 91 
26 Børresen, Jacob. The seapower of the coastal state. The Journal of Strategic Studies, Vol. 17, No. 1, 1994. s. 148-175. s. 

149-150 
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kustartilleri.27 Fast och rörligt kustartilleri benämns som ovärderliga i en kuststats försvar mot 

en sjöburen angripare.28 

Børresens text utgör ett välkommet bidrag i ett teoretiskt område som domineras av större 

marina makter. Kustområdens geografiska karaktär möjliggör för en resursmässigt underläg-

sen stat att försvara sig mot en starkare motståndare, och artikeln ger en övergripande teore-

tisk förståelse för detta. Dock upplevs den bristfälligt förankrad i mer vedertagna marina teo-

rier, vilket gör den mindre generaliserbar avseende marin krigföring i kustområden som fe-

nomen. 

 

Ian Speller har tillsammans med Christopher Tuck skrivit boken Strategy and Tactics – 

Amphibious Warfare, som utgör en generell teoretisk grund för förståelse av amfibieoperat-

ioner med utgångspunkt i historiska strider där amfibieförband haft en avgörande roll. Förfat-

tarna belyser vikten av att upprätta sea control i landstigningsområdet. 29 I det fjärde kapitlet 

för författarna en viktig diskussion kring försvarad eller oförsvarad landstigningsstrand, och 

vilka parametrar som påverkar valet av landstigningsområde.30 Sammanfattningsvis nämns 

framgångsfaktorer för en lyckad landstigning där bland annat sea control och effektiv ledning 

nämns.31 

Det finns en antydan till separering mellan teori kring amfibiekrigföring och övrig marin mili-

tärteoribildning i Speller och Tucks text. Det finns mer att utforska avseende amfibieoperat-

ioner genom att undersöka dem med marin militärteori snarare än amfibiespecifik.   

1.4.1 SAMMANFATTNING 

Marina teorier vill jag hävda, med stöd i översikten som genomförts ovan och övrig inläsning 

på området, är utformade på i huvudsak två olika sätt. Det ena är att de formas efter blue 

water navies och de stora marina makterna, vilket ger dem en expeditionär prägel och de kan 

då bara i begränsad omfattning appliceras på de marinstridskrafter som organiseras med för-

svar som huvuduppgift.  

Det andra sättet är att de förklarar ett specifikt område i den marina striden vilket riskerar av-

gränsa fenomenet från de generella marina teorierna. Dessa två sätt att utforma teorier möts i 

området där havet möter land. Milan Vegos artikel On Littoral Warfare hävdar jag represente-

rar detta teoretiska vägskäl i marin militärteoribildning genom att med ett generellt utformat 

                                                 
27 Børresen, 1994. s. 164-165 
28 Ibid. 164 
29 Speller & Tuck, 2001. s. 58  
30 Ibid. 71-72 
31 Ibid. 85 
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ramverk beskriva ett avgränsat och aktuellt teoretiskt område. Därtill återfinns det som tidi-

gare forskning belyser i Vegos teori. En undersökning där ett sådant teoretiskt ramverk an-

vänds för att förstå ett avgränsat område som kustförsvar är ett ovanligt inslag i rådande 

forskningsläge, vilket blir en betydande inomvetenskaplig motivering till denna undersök-

nings frågeställning.  

1.5 DISPOSITION 

Inledningskapitlet behandlar bakgrund till uppsatsens problemformulering och forsknings-

fråga samt en redogörelse för forskningsläget inom det aktuella området. Därefter följer ett 

metodkapitel med beskrivning och diskussion om undersökningens metodologiska ansats och 

utförande. Det tredje kapitlet avhandlar uppsatsens teoretiska ramverk genom att inlednings-

vis beskriva och definiera bakgrunden till teoribildningen inom marin krigföring i kustområ-

den, för att därefter motivera och redogöra för uppsatsen teoretiska grund; Milan Vegos litto-

ral warfare, genom att förankra denna i angränsande teorier. Teorikapitlet mynnar slutligen ut 

i en operationalisering av Vegos teori som i sin tur ligger till grund för uppsatsen analysdel, 

där två fall av landstigningsoperationer studeras.  

Uppsatsens sista kapitel redogör för de slutsatser som dragits ur analysen, samt diskussion 

och reflektion utifrån dessa, avseende betydelse för den militära professionen och eventuella 

förslag på vidare forskning.   

Uppsatsen är disponerad för att gynna läsarens möjlighet att följa med i undersökningens för-

lopp, där inledningen beskriver vad som undersöks och varför. Metodkapitlet redogör sedan 

för hur undersökningen genomförs, och teori- och analyskapitlet utgör därefter själva under-

sökningen. Slutsatser redovisas i det avslutande kapitlet.  
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2. METOD 

Undersökningen genomförs som en teoriprövande fallstudie genom kvalitativ textanalys. I 

teorikapitlet redogörs inledningsvis för en teoretisk grund för marin krigföring i kustområden, 

för att därefter möjliggöra beskrivning, konkretisering och motivering av Milan Vegos teori 

om littoral warfare i uppsatsens kontext. I kapitlet 3.Teori genomförs en operationalisering, 

som mynnar ut i ett analysverktyg, vilket möjliggör undersökningen av det empiriska materi-

alet. Uppsatsens olika metodologiska beståndsdelar beskrivs och diskuteras närmare under 

nedan följande underrubriker. 

2.1 TEORIPRÖVANDE FALLSTUDIE  

Föregående kapitel gör klart att jag med denna uppsats söker en ökad förståelse för försvar 

mot landstigning med hjälp av Milan Vegos teori om littoral warfare, och frågan om huruvida 

denna teori kan öka förståelsen för uppsatsens problem ger undersökningen dess teoriprö-

vande karaktär.32 Då problemformuleringen mynnar ut i en avsaknad av generaliserbar forsk-

ning avseende försvar mot landstigning, som får anses vara ett relativt väl avgränsat fenomen, 

är fallstudier ett lämpligt metodval för att besvara uppsatsen frågeställning.33 Fallstudier har 

tidigare använts i undersökningar av kustförsvar, dock är det ofta i teoriutvecklande syfte.34  

Problemet med en teoriutvecklande ansats, menar Esaiasson et al. i Metodpraktikan, är att den 

riskerar att konstruera en teori som är anpassad efter empirin.35 Med utgångspunkt i att kust-

försvar är ett relativt avgränsat forskningsområde, kan ytterligare prövning av en teori utveck-

lad från studier av specifika fall av försvar mot landstigning bara i begränsad utsträckning öka 

generaliserbarheten, och således även förståelsen för det teoretiska området. Genom att i stäl-

let pröva ett mer generellt teoretiskt ramverk, som littoral warfare, på fall av försvar mot 

landstigning kan en bredare förståelse för forskningsområdet nås, och risken att pröva en teori 

som anpassats efter det empiriska materialet minskar.36   

2.2 KVALITATIV TEXTANALYS  

För undersökning av det empiriska materialet, som kommer att beskrivas närmare i avsnittet 

2.3 Empiri, används i denna uppsats en kvalitativ textanalys. Denna metod för dataanalys är 

lämplig när det som empirin berättar om det aktuella ämnet är viktigare än empirin i sin hel-

                                                 
32 Esaiasson, Peter. Gilljam, Mikael. Oscarsson, Henrik. Towns, Ann. Wägnerud, Lena. Metodpraktikan: Konsten Att Studera 

Samhälle, Individ och Marknad. 5e upplagan. Wolters Kluwer, Stockholm. 2017. s. 89 
33 Johannessen, Asbjørn; Tufte, Per Arne. Introduktion Till Samhällsvetenskaplig Metod. Liber AB, Malmö, 2003. s. 56 
34 Exempel: Lindberg & Todd, 2002 och Gatchel, 1996. 
35 Esaiasson et al. 2017. s. 113 
36 Ibid. 113 
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het.37 Detta får sägas vara särskilt gällande i en teoriprövande ansats med empiriskt material 

bestående av berättande texter som behandlar historiska händelser, vilket är fallet i denna 

undersökning. Genom operationalisering av Milan Vegos teori om littoral warfare tas ett ana-

lysverktyg fram som möjliggör läsning av det empiriska materialet utifrån identifierade vari-

abler som indikerar vilken mening som kan tillskrivas texten inom ramen för uppsatsens frå-

geställning.38 I enlighet med Esaisson et al. har empirins beskrivningar således ingen objektiv 

mening i sig, utan tillskrivs en sådan när de studeras i en given kontext39, i detta fall Vegos 

teori om littoral warfare.  

I sammanhanget är det viktigt att belysa tolkningens roll i den kvalitativa textanalysen. Hur 

frånskriver man sig risken att empirin tolkas på ett, för endast den specifika undersökningen, 

gynnsamt sätt och därmed får bristande validitet i resultaten? Johannessen och Tufte beskriver 

tolkning som att sätta företeelser i ett sammanhang som gör att mening kan tillskrivas det un-

dersökta materialet.40 Esaiasson et al. menar samtidigt att mening alltid till del är intersubjek-

tiv.41 Om sättet att tolka ett fenomen tydliggörs är dess mening kommunicerbar och möjlig att 

förstå för omgivningen.42 I denna uppsats tydliggörs detta i operationaliseringen av Vegos te-

ori och risken för en helt individuell tolkning reduceras därmed i stor utsträckning. Med detta 

sagt ska tilläggas att individuella uppfattningar och idéer kan förekomma som ett naturligt in-

slag i kvalitativ textanalys.43 

2.3 EMPIRI 

Undersökningen genomförs enligt en mest-lika-design, där båda fallen utgörs av misslyckade 

försvar mot landstigning. Bristen på lyckade landstigningsförsvar i modern tid, som klargjor-

des i det första kapitlet, motiverar detta. En mest-olika-design inom ramen för teoriprövning 

hade därför med hänsyn till tillgänglig data blivit komplicerad att genomföra.44  

Valet av fall är gjort strategiskt45, efter premissen att det vid de båda händelsen fanns ett kust-

försvar som var nära att lyckas, i förhoppningen att detta kan ge en nyanserad bild av både 

försvarande- och anfallande sida i respektive fall.   

 

                                                 
37 Esaiasson et al. 2017. s. 211 
38 Ibid. 211 
39 Ibid.  
40 Johannessen & Tufte, 2003. s. 72  
41 Esaiasson et al. 2017. s. 212 
42 Ibid. 212 
43 Ibid.  
44 Ibid. 101 
45 Ibid. 102 
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Det första fallet som studeras är landstigningen vid Salerno, 9 september 1943, inom ramen 

för den allierade Operation Avalanche. Med en allierad styrka bestående av brittiska och ame-

rikanska marin- och arméstridskrafter utgjorde operationen huvudriktningen för invasionen av 

det italienska fastlandet, med slutmålet att ta Neapel.46 De italienska styrkornas kapitulation 

bara dagar före invasionen47 lämnade försvaret av italienska kusten uteslutande till Tyskland. 

Vid tidpunkten var de tyska marin- och flygstridskrafterna begränsade i medelhavsområdet, 

vilket resulterade i att försvaret av Italiens fastland i huvudsak utgjordes av markstridskraf-

ter.48 Ändå var det tyska försvaret nära att slå tillbaka den allierade landstigningen.49   

 

Det andra fallet som undersöks är landstigningen på Okinawa, 1 april 1945, inom ramen för 

den allierade Operation Iceberg. Målet med operationen var att skapa ett gynnsamt utgångs-

läge för en kommande invasion av Japan.50 De japanska försvarsförberedelserna på Okinawa, 

den största i ögruppen Ryukyu-öarna, var mycket omfattande och förutom markstridskrafter-

na i land organiserades även marin- och flygstridskrafter för att möta det förväntade ameri-

kanska anfallet.51 Invasionen av Okinawa representerar, tillsammans med landstigningen på 

Iwo Jima, kulminationen i kriget mot Japan i Stilla havet.52 Liksom i fallet Salerno, var för-

svaret nära att lyckas.53 

 

I sammanhanget är det på sin plats att beröra landstigningen vid Dieppe 1942, då denna 

ibland kategoriseras som en misslyckad landstigning under andra världskriget. Om så är fal-

let, varför inte genomföra en tvåfallstudie med mest-olika-design, med en misslyckad och en 

lyckad landstigning?  

Landstigningen vid Dieppe var ett test av landstigningsförsvaret i medelhavet från de alliera-

des sida, och det fanns aldrig någon avsikt att fullfölja invasionen vidare från brohuvudet, 

utan en urdragning var planerad redan från början.54 Även om de allierades förluster var om-

fattande, och att operationen i det avseendet kan anses misslyckad, kan en operation som inte 

var planerad att uppnå något direkt operativt syfte inte inkluderas som fall i denna uppsats.  

                                                 
46 Hickey, Des. Smith, Gus. Operation Avalanche, The Salerno Landings 1943. William Heinemann, London, 1983. s. 28-29 
47 Hickey & Smith, 1983. s. 41 
48 Lindberg & Todd, 2002. s. 156 
49 Gatchel 204 
50 Lorelli, John A. To Foreign Shores: U.S. Amphibious Operations in World War II. United States Naval Institute, Annapo-

lis, Maryland, 1995. s. 295 
51 Ibid. 297 
52 Ibid. 305 
53 Gatchel, 1996. s. 203 
54 Ibid. 60 
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2.3.1 MATERIALDISKUSSION OCH KÄLLKRITIK 

Till grund för det källkritiska förhållningssättet till källmaterialet i denna uppsats ligger fyra 

klassiska källkritiska regler; äkthet, oberoende, samtidighet och tendens. De är från början ut-

formade för historisk forskning, vilket gör dem lämpade för att granska berättande källor av 

historisk karaktär.55  

Det empiriska materialet i denna uppsats består i huvudsak av andrahandskällor, skrivna av 

eller i samarbete med personer som varit delaktiga i den aktuella operationen, alternativt av 

författare engagerade i ämnet genom forskning. De båda fallen representeras av minst tre verk 

vardera för att sinsemellan stärka information som enskilt kan uppfattas bristande avseende 

oberoende, samtidighet eller tendens.  

När det kommer till berättelser från andra världskriget och särskilt området amfibieoperation-

er, är en överhängande andel av tillgänglig litteratur skriven av amerikanska författare, vilket 

kan anses påverka återberättandet avseende tendens- och i viss utsträckning även oberoende-

regeln. I största möjliga utsträckning motverkas detta genom att använda ett flertal andra-

handskällor enligt ovan.  

De verk som valts ut för att utgöra det empiriska underlaget redovisas nedan.  

För landstigningen i Salerno, 9 september 1943: 

❖ A Hard Way To Make a War av Ian Gooderson. Beskriver ur ett allierat perspektiv. 

Hanteras som andrahandskälla.  

❖ Operation Avalanche – The Salerno Landings 1943 av Des Hickey och Gus Smith. 

Beskriver ur både tyskt och allierat perspektiv. Hanteras som andrahandskälla. 

❖ Tug of War av Dominick Graham och Shelford Bidwell. Beskriver ur både tyskt och 

allierat perspektiv. Hanteras som andrahandskälla.  

Alla tre verken är skrivna av författare med ursprung i de länder som ingick i de allierade 

styrkorna under den tidsperiod som undersöks. Texterna är dock i alla tre fall förankrade i 

både allierade och tyska källor vilket stärker underlaget avseende tendensregeln. Gällande 

oberoenderegeln är författarnas gemensamma ursprung problematiskt. Att ingen källa med 

tyskt ursprung valts har språkrelaterad förklaring. Verken är skrivna en ansenlig tid efter hän-

delsen i fråga, vilket utmanar samtidighetsregeln. Dock har samtliga författare i sin tur haft 

tillgång till förstahandskällor. De två sistnämnda källkritiska problemen hanteras genom att 

de tre verken sinsemellan stärker varandra.  

 

                                                 
55 Esaiasson et al. 2017. s. 288 
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För landstigningen på Okinawa, 1 april 1945:  

❖ To Foreign Shores av John A. Lorelli. Beskriver ur ett allierat perpspektiv. Hanteras 

som andrahandskälla.  

❖ Okinawa 1945, Gateway To Japan av Ian Gow. Beskriver ur japanskt och allierat per-

spektiv. Hanteras som andrahandskälla.  

❖ Okinawa: The Last Battle av Roy E. Appleman, James M. Burns, Russel A. Gugeler 

och John Stevens. Beskriver ur japanskt och allierat perspektiv. Hanteras som andra-

handskälla.  

❖ The Battle for Okinawa av Hiromichi Yahara, med kommentarer från Frank B. Gib-

ney. Beskriver ur ett japanskt perspektiv. De kapitel som är skrivna av Yahara hante-

ras som förstahandskälla, övriga kapitel hanteras som andrahandskälla.  

De tre förstnämnda verken är skrivna av författare med ursprung i de länder som ingick i de 

allierade styrkorna under den tidsperiod som undersöks. Det sistnämnda verket är en översätt-

ning av en japansk officers dagboksberättelser från försvaret av Okinawa. Alla verk är förank-

rade i såväl amerikanska som japanska källor. Vid hänvisning till andrahandskälla har i avgö-

rande fall tre källor använts för att stärka informationen avseende samtidighet, oberoende och 

tendens. Vid hänvisning till Yaharas text anses den stark nog att användas enskilt.   

2.4 FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN  

Vetenskapliga undersökningar av krig och konflikter riskerar att bagatellisera det faktum att 

dessa fenomen innebär förluster av människoliv. Detta är inte en avsikt jag har med denna 

uppsats. Oavsett vilken sida som anses gått segrande ur ett slag har alla inblandade lidit för-

luster i form av stupade kollegor eller kamrater. Med detta sagt vill jag försöka begränsa 

denna undersökning till en abstraktionsnivå där den operativa krigföringen ligger i fokus, och 

inte förringar värderingen av de liv som gick till spillo.  

Inga intervjuer eller enkätundersökningar har genomförts inom ramen för denna uppsats och 

således har inga övriga forskningsetiska övervägningar behövt göras i valet av metod.  

2.5 VALIDITET OCH RELIABILITET 

Undersökningens analysverktyg utarbetas uteslutande ur Milan Vegos teoretiska ramverk, och 

för att hantera begreppsvaliditeten används Vegos definitioner av uppsatsens centrala begrepp 

framför andra eventuellt avvikande beskrivningar. Därmed minimeras avvikelser mellan teo-

retiska definitioner och de operationella indikatorer som tas fram i analysverktyget.56 Genom 

konsekvent och transparent användning av analysverktyget i uppsatsens analys stärks också 

                                                 
56 Esaiasson et al. 2017. s. 60 
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uppsatsens reliabilitet.57 Beskrivningen av det teoretiska ramverket och tydlighet i operation-

aliseringen syftar till att uppnå intersubjektiv prövbarhet för undersökningens process.  

2.6 DEFINITION AV CENTRALA BEGREPP 

Det geografiska område som i denna uppsats benämns som kustområde, eller the littoral reg-

ion, ska förstås som de havsområden som direkt kan påverkas från land, samt de landområden 

som direkt kan påverkas från havet. Här inkluderas även luftrummet ovanför dessa områden. 

Detta i enlighet med den definition som Milan Vego nyttjar.58  

 

Sea control (även sjökontroll) ska i uppsatsen förstås som att en militär aktör som utövar sea 

control kan nyttja en given del av havet för egna syften, och förnekar samtidigt en motstån-

dare att göra detsamma. Detta inkluderar även kontroll av luftrummet i samma område, vilket 

gör att begreppet luftkontroll (som förstås på motsvarande sätt) faller in under sea control, i 

denna undersökning.59  

 

Sea denial förknippas med en lägre ambitionsnivå än sea control, och ska förstås som att för-

neka en motståndare att nyttja havet för dennes syften utan att nödvändigtvis möjliggöra nytt-

jande för den egna vinningen.60   

 

Begreppet littoral warfare är frekvent förekommande i texten. När begreppet används som 

hänvisning till den teori som utgör uppsatsens teoretiska underlag används kursiv text.  

 

 

 

 

  

                                                 
57 Esaiasson et al. 2017. s. 64 
58 Vego, 2015. s. 33 
59 Speller, 2014. s. 96 
60 Ibid. 98 
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3. TEORI 

3.1 MARIN KRIGFÖRING I KUSTOMRÅDEN 

I samband med att militära operativa intressen riktas allt mer mot kustområden, följer ofrån-

komligen militärteorin efter. Den militära betydelsen av kustområden är ingenting nytt, utan 

snarare en grundpelare i marin militärteori som även tidiga tänkare belyste.61 Trots detta råder 

en brist på tydliga teoretiska ramverk för marin strid i kustområden. Gränsdragningen för vad 

som kan sägas inkluderas är diffus, då det handlar om land-, sjö- och luftstrid under samma 

teoretiska begrepp. För att tydliggöra den rådande teoretiska förståelsen för strid i kustområ-

den redogörs nedan för tre teoretikers tankar kring fenomenet.  

 

Geoffrey Till diskuterar ämnet i Seapower – A Guide for the Twenty-First Century. Han beto-

nar det skiftande fokuset hos marinstridskrafter, men också att förståelsen för littorals föränd-

ras.62 Han menar att hela syftet med en marin operation i ett främmande kustområde måste 

vara att påverka det som händer på land,63 varför amfibiestridskrafter kan anses spela en sär-

skild roll i den kustnära striden.  

  

Jacob Børresens tidigare nämnda bidrag The Seapower of the Coastal State är återigen värt att 

belysa. Särskilt intressant är att han skriver ur en resursmässigt begränsad aktörs möjligheter 

att nyttja kustområdens geografiska karaktär.64 Han betonar kustartilleriets roll, och hur det 

kan utgöra både ett invasionsförsvar och ett bidrag till sea denial syften.65 Viktigt, menar 

Børresen, är att alla delar i ett kustartilleri, rörliga eller fasta, är organiserade under samma 

operativa befäl.66 Han betonar också vikten av stridskraftsöverskridande samarbete vid för-

svarsstrid i kustområden.67  

 

Theodore L. Gatchels skriver om försvar mot landstigningsoperationer i At the Water’s Edge. 

Han menar att ”[t]he basic requirement of a successful anti-landing defence is the recognition 

that an amphibious operation is a naval operation”.68 Vidare menar han att ett misslyckat för-

                                                 
61 Till, 2013. s. 436 
62 Ibid. 346 
63 Ibid. 268 
64 Børresen, 1994. s. 150 
65 Ibid. 161 
66 Ibid.  
67 Ibid. 165 
68 Gatchel, 1996. s. 204 
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svar många gånger har berott på brister i denna insikt, och att ett framgångsrikt kustförsvar 

skall ske under marin ledning.69  

På samma tema säger Gatchel att sjökontroll och luftkontroll måste bestridas av den försva-

rande sidan för att lyckas i ett kustförsvar.70 Då angriparen ofta har initiativet i samband med 

en landstigningsoperation handlar det för den försvarande sidan om att neka motståndaren 

kontroll, snarare än att inneha det själv.  

Amfibieoperationer har av flera teoretiker kategoriserats som en av de svåraste operationer att 

genomföra71, men Gatchels analys säger att ”defending against an amphibious assault is more 

difficult than conducting one.”72 Med denna insikt verkar det finnas behov av att ytterligare 

utöka den teoretiska förståelsen för försvar mot en landstigning.  

3.2 VEGO OM LITTORAL WAFARE  

On Littoral Warfare av Milan Vego är ett välkommet bidrag till teoribildningen avseende ma-

rin krigföring i kustområden. Den särskilda karaktären krigföringen i den kustnära miljön får, 

och de utmaningar och framgångsfaktorer som flera teoretiker har identifierat återfinns i Ve-

gos text, och utgör komponenter till ett övergripande teoretiskt ramverk som ryms inom be-

greppet littoral warfare. Texten förtydligar distinktionen mellan marin krigföring generellt, 

och de specifika attribut som kan tillskrivas den marina striden när den bedrivs i kustområden. 

Vego menar att mycket av det vi vet om sjökriget på det öppna havet är sant även när det 

närmar sig kusten, men att också finns väsentliga skillnader och att dessa måste förstås för att 

striden ska kunna föras effektivt.73 Nedan redovisas tre viktiga underrubriker i Vegos teore-

tiska ramverk och deras mest centrala element. Detta utgör en avgränsning av ramverket för 

att möjliggöra en undersökning inom ramen för denna uppsats. Motiveringen till avgräns-

ningen är dels uppsatsens begränsade omfång, men även att de utvalda underrubrikerna repre-

senterar en nyanserad sammanfattning av vad som ingår i en militär operation, inkluderande 

förutsättningar, mål och metoder. Avgränsningen motiveras vidare i avsnitt 3.3 Teoridiskuss-

ion. 

 

Under rubriken prerequisites [sv. förutsättningar] nämner Vego några förutsättningar för 

framgång vid littoral warfare. Dessa motiveras med den säregna fysiska miljön som kustom-

råden består av, och utmaningar som detta kan innebära är återkommande i hela Vegos text. 

                                                 
69 Gatchel, 1996. s. 206 
70 Ibid. 207 
71 Ibid. 1 
72 Ibid. 216 
73 Vego, 2015. s. 30 
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Bland förutsättningarna finns robust ledningsorganisation, stridskraftsöverskridande samar-

bete, luftkontroll och välutvecklad teori och doktrin.74 Gällande ledningsstruktur menar Vego 

att den måste vara enkel och med få ledningsnivåer.75 Littoral warfare är enligt Vego till sin 

natur en stridskraftsöverskridande verksamhet och tydliga och enkla ledningsförhållanden fö-

rebygger friktioner som kan uppstå på grund av detta.76 Han betonar dessutom vikten av luft-

kontroll, grundat på korta avstånd för landbaserade flygstridskrafter.77 Han avslutar avsnittet 

prerequisites med att diskutera behovet av teori och doktrin, och betonar där att utvecklingen 

av littoral warfare inte ska ses som avgränsad från-, utan som en del av den marina teori- och 

doktrinutvecklingen.78 

 

Avsnittet objectives [sv. mål] handlar i stor utsträckning om sea control och sea denial. Vego 

menar att sea control ska förstås som möjligheten att nyttja havet och luftrummet för egna 

syften, och förhindra att motståndaren gör detsamma.79 Sea denial förstås som att hindra mot-

ståndarens möjlighet till sea control80, vilket är en möjlighet för den svagare av två parter, då 

sea control ofta är resurskrävande och förknippat med hög ambitionsnivå. Den vedertagna rol-

len de båda begreppen har i marin krigföring på öppet hav är gällande även när det kommer 

till littoral warfare, men medlen för att uppnå dem skiljer sig.81  

Den geografiska karaktären på kustområden kan innebära svårigheter för en aktör som vill 

uppnå sea control. Närheten till fastland och eventuella öar innebär att hänsyn måste tas även 

till landbaserade hot. För att uppnå sea control menar Vego återigen att samarbete mellan 

stridskrafter är av yttersta vikt.82 Vid ett kustförsvar har den sida som äger land möjligheter 

att påverka sjökontrollen för en angripare från havet genom sea denial-taktik med exempelvis 

fasta och rörliga kustförsvarsenheter i form av sjömålsrobot och kustartilleri.83  

 

Vego har tillägnat ett avsnitt åt methods [sv. metoder]. Där läggs fokus återigen på ledning, 

och Gatchels ord om amfibieoperationens marina karaktär görs gällande också av Vego i det 

teoretiska sammanhang som littoral warfare utgör: ”Major naval/joint operations should be 

                                                 
74 Vego, 2015. s. 45 
75 Ibid. 46 
76 Ibid. 48-49 
77 Ibid. 49 
78 Ibid. 53 
79 Ibid.  
80 Ibid. 55 
81 Ibid. 53 
82 Ibid. 54 
83 Ibid. 32 
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planned, prepared, and conducted by a naval/maritime component commander.”84 Tidigare 

har gjorts tydligt att littoral warfare är en stridskraftsöverskridande angelägenhet, men Vego 

menar alltså att det i grunden bör ses som en marin operation. 

3.3 TEORIDISKUSSION  

Milan Vego är professor vid Joint Military Operations Department i USA. Det är tydligt att 

hans text är skriven ur ett amerikanskt perspektiv, vilket leder till flera referenser till den ame-

rikanska marina förmågan, och expeditionära syften. Den amerikanska marinen är en världens 

största, och ett teoretiskt ramverk utarbetat med en sådan organisation som grund kan anses 

vara mindre valid för generalisering och nyttjande ur en mindre stats perspektiv. Med detta 

teorikapitel har jag dock visat på att det går att finna gemensamma nämnare i generella teore-

tiska verk, som Geoffrey Tills ovan nämnda bok, men även i smalare ramverk, som Gatchels 

bok och Børresens artikel. Den sistnämnda är dessutom skriven med fokus på den mindre sta-

tens försvarsförmåga, och att även dessa tankar går att återfinna i Vegos text vill jag hävda 

motiverar dess relevans för att förstå både en försvarandes- och en angripares sida inom ra-

men för littoral warfare.  

Avgränsningen av Vegos teoretiska ramverk kan anses påverka teoriprövningens relevans. De 

uteslutna delarna av teorin behandlar i stort den moderna utvecklingen av den militära för-

mågan i kustområden, med anpassade plattformar och anpassad organisation. Dessa delars re-

levans ifrågasätts inte, men de är inte användbara i undersökning av fall från den tidsperiod 

som undersöks. Avgränsningen påverkar inte essensen i det teoretiska ramverket, och således 

heller inte undersökningens validitet.  

 

3.4 OPERATIONALISERING  

För att kunna pröva Vegos teori inom ramen för den ställda forskningsfrågan behöver den 

brytas ner och konkretiseras. Detta görs här genom att identifiera enligt Vego avgörande vari-

abler i det teoretiska ramverket och indikatorer för dessa, som i sin tur kan utgöra ett analys-

verktyg för undersökning av det empiriska materialet med tillfredsställande precision. Nedan 

bearbetas därför Vegos teori ytterligare. 

 

Vego återkommer i sin text vid flertalet tillfällen till ledningsstruktur, och vikten av att han-

tera en operation i kustområden som en i huvudsak marin angelägenhet.85 Även om det är tyd-

ligt att operationen bör vara av stridskraftsgemensam karaktär, bör den ledas och planeras 

                                                 
84 Vego, 2015. s. 59 
85 Ibid.  
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med få ledningsnivåer under en marin chef.86 “A major naval operation in the littoral should 

be planned and conducted by a single commander and in accordance with a common opera-

tional idea.”87 Således är en ledningsstrukturen hos den försvarande respektive anfallande par-

ten relevant för prövning av teorin. Detta mynnar ut i variabeln ledning.   

 

Nästa viktiga beståndsdel är det stridskraftsöverskridande samarbetet. “[…] success in littoral 

warfare requires employment of diverse combat arms, the deficiencies of each compensated 

by the strengths of others.”88 Vego menar att med anledning av förekomsten av både land och 

hav i operationsområdet är enskilt agerande stridskrafter inte är att föredra.89 Den betoning 

Vego lägger på samarbete mellan stridskrafter i sin teori gör att detta bör inkluderas i under-

sökningen för att prövningen av teorin ska bli relevant. Detta mynnar ut i variabeln strids-

kraftsöverskridande samarbete. 

 

Mycket uppmärksamhet i Vegos teori läggs på sea control och sea denial. Vego menar att 

“[t]here is no real sea control unless a stronger side controls both the sea and adjacent land ar-

ea.”90 Sea control kan uppnås på en mängd olika sätt där alla komponenter i en operation i 

kustområden bör vara delaktiga.91 Vego menar också att “sea control cannot be obtained 

without the control of the air”92 vilket gör begreppet luftkontroll relevant inom ramen för sea 

control.  

Gällande sea denial förknippar Vego i första hand, men inte uteslutande, begreppet med en 

metod för en svagare aktör.93 Den geografiska kontexten gör användandet av minor fördelakt-

igt94, och i kombination med förekomsten av kustartilleri är de båda starkt bidragande faktorer 

till utövning av sea denial.95 För en adekvat prövning av Vegos teori bör således utövandet av 

sea denial och sea control ingå i analysen. Detta mynnar ut i variabeln sea control/sea denial.  

 

“Perhaps the most important prerequisite of success in littoral warfare is a solid theory devel-

oped ahead of time; otherwise it is not possible to organize and train forces properly.”96 Detta 

                                                 
86 Vego, 2015. s. 59  
87 Ibid. 
88 Ibid. 46 
89 Ibid. 59 
90 Ibid. 54  
91 Ibid. 49 & 59 
92 Ibid. 50 
93 Ibid. 53 
94 Ibid. 38 
95 Ibid. 
96 Ibid. 30 
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budskap kan inte göras tydligare än Vego själv beskriver det. En väl förankrad teori som kan 

ligga till grund för utvecklingen av doktrin för det specifika ändamålet krigföring i kustområ-

den är viktig, och förekomsten av-, och innehållet i dessa har varierat i historiska konflikter.97 

Huruvida ett doktrinärt stöd fanns för krigföring i kustområden i de aktuella fallen och vilken 

erfarenhet som låg till grund för den utarbetade stridsplanen är relevant för den teoriprövande 

ansatsen. Detta mynnar ut i variabeln teori och doktrin.  

 

De fyra ovan angivna variablerna utgör en konkretisering av Vegos teori som gör den appli-

cerbar på de valda fallen. För att ytterligare förtydliga hur det empiriska underlaget tolkas 

presenteras variablerna nedan med tillhörande underfrågor som indikerar dess förekomst i 

empirin, vilket utgör analysverktyget i sin helhet. 

 

LEDNING 

❖ Fanns marin representation i planeringen och ledningen av operationen?  

❖ Leddes operationen av en eller flera chefer? 

 

STRIDSKRAFTSÖVERSKRIDANDE SAMARBETE  

❖ Fanns ett stridskraftsöverskridande samarbete under planeringen och genomförandet 

av operationen?  

❖ Vilka stridskrafter inkluderades?  

❖ Hur genomfördes samarbetet?  

 

SEA CONTROL/SEA DENIAL 

❖ Vilka metoder användes för att utöva sea control/sea denial under operationen?  

- Sea control – Luftkontroll, sjökontroll, kontroll av angränsande landmassa. 

- Sea denial – Minor, kustartilleri, bestridande av sjö- eller luftkontroll.  

❖ I vilken utsträckning uppnåddes sea control/sea denial?  

 

TEORI OCH DOKTRIN 

❖ Vilken erfarenhet låg till grund för utvecklingen av stridsplanen för respektive aktör? 

❖ Fanns en doktrin för operationer i kustområden? 

 

                                                 
97 Vego, 2015. s. 51 
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4. ANALYS  
I detta kapitel redovisas analysen av de två fallen utifrån det framtagna analysverktyget. I re-

spektive fall analyseras inledningsvis den anfallande sidan, därefter den försvarande. Slutsat-

ser redovisas i kapitel 5. Avslutning. 

4.1 SALERNO 

4.1.1 ANFALL – ALLIERADE 

 

LEDNING 

Fanns marin representation i planeringen och ledningen av operationen?  

Operation Avalanche leddes av den amerikanska generalen Mark Clark. Landstigningsstyrkan 

var uppdelad i två huvuddelar, en amerikansk och en brittisk, där Lieutenant General Sir Ri-

chard McCreery ledde den brittiska och Major-General Ernest Dawley den amerikanska.98 

Vid sidan av General Clark fanns chefen för invasionsflottan, Vice-Admiral Kent Hewitt99, 

och chefen för flygstridskrafterna under operationen, Air Chief Marshal Sir Arthur Tedder.100 

Den allierade operationsledningen innefattade således expertis från alla tre stridskrafter. Den 

marina expertisen fanns framför allt hos Vice-Admiral Hewit, som under krigets gång blivit 

något av en expert på landstigningsoperationer.101 De allierade såg landstigningar som marina 

operationer tills brohuvudet var taget, därefter övergick den till att hanteras som en markoper-

ation, med befäl därefter.102  

 

Leddes operationen av en eller flera chefer? 

Vice-Admiral Hewitt och Chief Marshal Tedder lydde under General Eisenhower, befälha-

vare för samtliga allierade styrkor i medelhavet, och således inte direkt under operationsled-

ningen, vilket ansågs vara problematiskt och ledde till meningsskiljaktigheter avseende oper-

ationens genomförande.103   

Den otydlighet den delade ledningen i vissa avseenden resulterade i var nära att kosta de allie-

rade hela operationen, och landstigningen i Salerno skapade i efterhand en hel del osämja 

mellan brittiska och amerikanska chefer.104 

                                                 
98 Hickey & Smith, 1983. s. 28 
99 Ibid. 29 
100 Ibid. 31 
101 Ibid. 39 
102 Ibid. 32 
103 Hickey & Smith, 1983. s. 31. Graham, Dominick. Bidwell, Shelford. Tug of War: The Battle For Italy, 1943-1945. Hod-

der & Stoughton, London, 1986. s. 31. Gooderson, Ian. A Hard Way To Make a War, the Allied Campaign in Italy in the Sec-

ond World War. Conway, London, 2008. s.196 
104 Graham & Bidwell, 1986. s. 91-92 
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STRIDSKRAFTSÖVERSKRIDANDE SAMARBETE  

Fanns ett stridskraftsöverskridande samarbete under planeringen och genomförandet av op-

erationen?  

Under operationens genomförande spelade flygets förmåga att upprätthålla luftkontroll över 

landstigningsstyrkan och brohuvudet, samt understödjande eld från fartygens grovkalibriga 

kanoner en viktig roll i etableringen av markstridskrafter på stranden.105 

Även under planeringsskedet av operationen var mark-, flyg- och markstridskrafter i ett tätt 

samarbete, och ledarna för respektive stridskraft befann sig ombord på samma fartyg.106  

 

Vilka stridskrafter inkluderades?  

Stridskrafterna leddes inte av en och samma chef, men samtliga tre var i högsta grad delaktiga 

i både planering och genomförande av operationen. Amfibieoperationer var för de allierade en 

stridskraftsöverskridande angelägenhet till sin natur.107 

 

SEA CONTROL/SEA DENIAL 

Vilka metoder användes för att utöva sea control/sea denial under operationen?  

Luftkontroll ansågs vara avgörande för operationens framgång, och avståndet för landbaserat 

flyg var oroväckande långt för den allierade invasionsstyrkan.108 Därför var tagandet av flyg-

fält på fastlandet efter landstigningen av hög prioritet.109 Inför landstigningen genomfördes 

omfattande flygbombningar av området kring Salerno.110 

Luftkontrollen över brohuvudet upprätthölls i huvudsak av ihärdiga allierade piloter som flög 

från hangarfartygen i invasionsflottan, men kampen om luftrummet var inledningsvis hård.111 

När de allierade flygstridskrafterna kunde flyttas till fastlandet efter att flygfältet i Montecor-

vino hade tagits kunde luftrummet kontrolleras allt mer till de allierades fördel.112 

Den allierade invasionsflottan bestod av en enorm mängd fartyg i syfte att upprätthålla den 

sjö- och luftkontroll som landstigningsoperationen krävde.113 Det sjöburna motståndet mot 

                                                 
105 Hickey & Smith, 1983. s. 108. Graham & Bidwell, 1986. s. 57. Gooderson, 2008. s. 200 
106 Hickey & Smith, 1983. s. 30-31 
107 Ibid. 31 
108 Ibid.  
109 Hickey & Smith, 1983. s. 29. Gooderson, 2008. s. 197. Graham & Bidwell, 1986. s. 53 
110 Hickey & Smith, 1983. s. 47 
111 Gooderson, 2008. s. 214 
112 Gooderson, 2008. s. 218 
113 Hickey & Smith, 1983. s. 30. Gooderson, 2008. s. 197. Graham & Bidwell, 1986. s. 40 
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invasionsflottan var dock svagt114, och fartygen kom till sin rätt framför allt genom eld mot 

mål på land. 

 

I vilken utsträckning uppnåddes sea control/sea denial?   

De allierades mål var otvetydigt att upprätta sjökontroll i området för operationen, grundat på 

de enorma yt- och luftstridsresurser som inkluderades i invasionsstyrkan. Med den resurs-

mässigt svaga tyska flottan som motstånd var kontroll på ytan aldrig någon begränsning för 

de allierade.115 Däremot bestred tyska flygstridskrafter de allierades kontroll av luftrummet 

och de långa avstånden för de allierades markbaserade flyg skapade luckor för tyskarna att slå 

mot både fartyg och stränder tills flygfälten på fastlandet tagits i besittning. 116  

Det motanfall som genomfördes av det tyska motståndet dagarna efter invasionen var nära att 

lyckas, men utarmade tyska enheter lyckade inte bryta igenom de allierade brohuvudet117, och 

sakta men säkert etablerade sig därefter de allierade på det italienska fastlandet. Det var fram-

för allt elden från fartygskanonerna och de allierades artilleriresurser som till slut bröt det 

tyska motståndet i markstriden.118  

 

TEORI OCH DOKTRIN 

Vilken erfarenhet låg till grund för utvecklingen av stridsplanen för respektive aktör? 

Hos de allierade fanns stor kunskap om amfibieoperationer119, och planeringen av operationen 

gjordes med lärdomar från bland annat Gallipoli och Operation Huskey.120 Huskey, som ge-

nomfördes månaderna innan Operation Avalanche, innebar tagandet av Sicilien och dess 

framgång var en kvalitetsstämpel på den allierade amfibieförmågan.121  

 

Fanns en doktrin för operationer i kustområden?  

Erfarenheter av tidigare landstigningar präglade den allierade operationen. I empirin framgår 

inte tydligt huruvida en fastställd doktrin fanns för amfibieoperationer, men genomförandet 

visar att det fanns en gemensam bild av vad operationen skulle kräva, vilket tyder på att åt-

minstone en motsvarighet till doktrinärt stöd fanns.  

                                                 
114 Graham & Bidwell, 1986. s. 59 
115 Ibid. 59 
116 Gooderson, 2008. s. 214 
117 Graham & Bidwell, 1986. s. 83 
118 Ibid. 57 
119 Graham & Bidwell, 1986. s. 20 Gooderson, 2008. s. 143. Hickey & Smith, 1983. s. 39 
120 Graham & Bidwell, 1986. s. 20  
121 Ibid. 
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4.1.2 FÖRSVAR - TYSKLAND 

 

LEDNING 

Fanns marin representation i planeringen och ledningen av operationen?  

Den tyska krigsmakten förlitade sig i huvudsak på markstridskrafter i försvaret av det itali-

enska fastlandet. Det verkar inte funnits någon marin expertis i varken planeringen eller ge-

nomförandet av försvarsstriden.122  

 

Leddes operationen av en eller flera chefer? 

Försvaret av det italienska fastlandet var uppdelat i geografiska regioner, där Field Marshal 

Albert Kesselring, en flygvapenofficer med artilleribakgrund, var chef för den södra delen, 

och således chef för förvaret mot den allierade landstigningen.123 Kesselrings underställda var 

i huvudsak generaler ur pansartrupperna124, där 16 pansardivisionen under ledning av Gene-

ralmajor Rudolf Sickenius var stationerad för försvaret av Salernobukten.125 Flygstridskraf-

terna i Italien låg inte direkt under Kesselrings ledning.126 

 

Den italienska lojaliteten mot Tyskland var ifrågasatt sedan en tid innan invasionen127, och på 

grund av detta hade den tyska krigsmakten genomfört omfattande förberedelser för att kunna 

handla snabbt vid en eventuell italiensk kapitulation.128 Den officiella kapitulationen kungjor-

des den 8e september129, så sent som dagen innan den allierade invasionen påbörjades. Detta 

satte de tyska trupperna i arbete att avväpna italienska trupper och överta deras posteringar i 

ett sent skede under försvarsförberedelserna.130 

Den italienska kapitulationen påverkade sannolikt den tyska försvarsplaneringen. I vissa fall 

hade de räknat med italienska styrkors medverkan,131 men samtidigt ifrågasattes den itali-

enska lojaliteten.132 Ur de allierades perspektiv ansågs kapitulationen på vissa håll som en ne-

gativ utveckling, eftersom de tyska soldaterna bedömdes utgöra ett hårdare motstånd.133 

 

                                                 
122 Graham & Bidwell, 1986. s. 49. Gooderson, 2008. s. 198. Hickey & Smith, 1983. s. 13 
123 Graham & Bidwell, 1986. s. 37-38 
124 Graham & Bidwell, 1986. s. 49. Gooderson, 2008. s. 198. Hickey & Smith, 1983. s. 13 
125 Graham & Bidwell, 1986. s. 50 
126 Gooderson, 2008. s. 156 
127 Graham & Bidwell, 1986. s. 38 
128 Gooderson, 2008. s. 162 
129 Graham & Bidwell, 1986. s. 39. Gooderson, 2008. s. 194. Hickey & Smith, 1983. s. 41 
130 Gooderson, 2008. s. 195 
131 Hickey & Smith, 1983. s. 64 
132 Ibid. 30 
133 Ibid. 42 
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STRIDSKRAFTSÖVERSKRIDANDE SAMARBETE  

Fanns ett stridskraftsöverskridande samarbete under planeringen och genomförandet av op-

erationen?  

Samarbetet mellan stridskrafterna på den tyska sidan var effektiv i tidsperioden omedelbart 

före invasionen, och den överraskning som de allierade hoppats på gick snabbt om intet.134  

Tyska flygstridskrafter genomförde räder mot framför allt de allierade fartyg som låg till 

havs135, men även mot landstigningsfartygen och stränderna.  

Det marina motståndet mot den allierade invasionsflottan var närmast obefintligt.136 

 

Vilka stridskrafter inkluderades?  

Med en avsaknad av marin förmåga var det tyska flyg- och markstridskrafter som stod för 

försvaret av det italienska fastlandet. Tyskt spaningsflyg gav förvarning åt försvararna inför 

invasionen.137 De efterföljande tyska flyganfallen mot den allierade invasionsflottan och dess 

brohuvud verkar enligt empirin inte koordinerats med övriga stridskrafter.  

 

SEA CONTROL/SEA DENIAL 

Vilka metoder användes för att utöva sea control/sea denial under operationen?  

Bristen på egna marina enheter gjorde att det tyska försvaret förlitade sig på bekämpning av 

sjömål med artilleri och de kustförsvarsbatterier som övertagits från de kapitulerade italienska 

styrkorna. Del av artilleriet tillägnades särskilt för bekämpning av sjömål.138 Under landstig-

ningsskedet var elden kraftig från det tyska artilleriet i bergen en bit in från stranden139, och 

inriktat på landstigningsfartygen.140 Salernobukten var även belagd med sjömineringar, vilket 

tvingade de allierade till minröjning innan landstigningen kunde påbörjas.141  

Tyska flygstridskrafter hade problem att effektivt bekämpa stranden under landstigningen,142 

men var desto effektivare ute till havs där USS Anchon, de allierades ledningsfartyg för oper-

ationen, befann sig i ett utsatt läge.143 

                                                 
134 Gooderson, 2008. s. 194. Graham & Bidwell, 1986. s. 40. Hickey & Smith, 1983. s. 39 
135 Graham & Bidwell, 1986. s. 73. Hickey & Smith, 1983. s. 60. Gooderson, 2008. s. 217 
136 Gooderson, 2008. s. 200 
137 Hickey & Smith, 1983. s. 39 
138 Graham & Bidwell, 1986. s. 52 
139 Hickey & Smith, 1983. s. 79. Graham & Bidwell, 1986. s. 60-61. Gooderson, 2008. s. 214 
140 Hickey & Smith, 1983. s. 79 
141 Hickey & Smith, 1983. s. 79. Gooderson, 2008. s. 189. Graham & Bidwell, 1986. s. 51 
142 Gooderson, 2008. s. 200 
143 Hickey & Smith, 1983. s. 170. Gooderson, 2008. s. 217. Graham & Bidwell, 1986. s. 73 
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Som ett led i att förneka de allierades etablering i det italienska kustområdet förstördes infra-

strukturen i Salernos hamn medvetet av tyskarna när de insåg att en landstigning var nära fö-

restående.144 

 

I vilken utsträckning uppnåddes sea control/sea denial?  

De långa avstånd de allierade hade för sitt landbaserade flyg gjorde att tyska flygstridskrafter 

till del lyckades utmana den allierade kontrollen av luftrummet, men att förhindra de allierade 

att nyttja havet eller luften lyckades de aldrig med till fullo. Sjömineringar och förstörelsen av 

hamnen i Salerno kan ses som en del i sea denial-taktik. 

Om tyskarna var svaga på havet och i luften var de desto starkare på land. De mekaniserade 

marktrupperna bjöd de allierade hårt motstånd, och etableringen av brohuvudet var svår på 

grund av upprepade tyska motanfall. Stridsvagnar var något de initialt landstigande allierade 

trupperna var illa beväpnade för att möta.145  

Det tyska artilleriet och elden från kustartilleribatterierna var effektivt och skapade oreda på 

landstigningsstränderna.146 Något uttalat syfte att utöva sea denial med de medlen verkar dock 

enligt empirin inte funnits, utan de tyska försvararna ämnade slå de allierade efter att de land-

stigit.  

 

TEORI OCH DOKTRIN 

Vilken erfarenhet låg till grund för utvecklingen av stridsplanen för respektive aktör? 

Tidigare i kriget utarbetades planer för en tysk invasion av det engelska fastlandet, men någon 

övning för landstigningsoperationer genomfördes aldrig och den tyska krigsmakten hade svag 

tillit till amfibieoperationer som koncept, vilket resulterade i begränsad erfarenhet inom om-

rådet.147 I jämförelse med de allierades långa erfarenhet av amfibieoperationer fanns således 

en stor nackdel för den försvarande sidan.  

 

Fanns en doktrin för operationer i kustområden? 

Den tyska doktrinen för försvar inom ramen för markstrid var väl etablerad vid tidpunkten för 

invasionen av Italien.148 Försvarsstriden planerades med djup för att i ett senare skede med 

                                                 
144 Hickey & Smith, 1983. s. 61. Gooderson, 2008. s. 218. Graham & Bidwell, 1986. s. 59 
145 Hickey & Smith, 1983. s. 101 
146 Ibid. 98 
147 Ibid. 15-16 
148 Graham & Bidwell, 1986. s. 51 
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motstöt slå tillbaka landstigningen under etableringen av brohuvudet.149 De försvarande en-

heterna var dock utspridda över stora områden för att täcka alla möjliga landstigningsplat-

ser.150 Huruvida planen för försvaret av Italien utarbetades med doktrinärt stöd eller om de 

bara nyttjade den metodik de behärskade, alltså markstridsmetoder, framgår inte i det empi-

riska underlaget.  

 

 

 

  

  

                                                 
149 Graham & Bidwell, 1986. s. 51 
150 Gooderson, 2008. s. 209. Graham & Bidwell, 1986. s. 49. Hickey & Smith, 1983. s. 29 
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4.2 OKINAWA 

4.2.1 ANFALL - ALLIERADE   

 

LEDNING 

Fanns marin representation i planeringen och ledningen av operationen?  

Chef för de allierade styrkorna i Stilla havet var Admiral Chester W. Nimitz.151  

Organisationen för Operation Iceberg leddes av Admiral Raymond A. Spruance.152 Under sig 

hade han flera understödjande enheter i form av bland annat ytstridsgrupper och hangarfar-

tygsgrupper under ledning av marina chefer, samt huvudlandstigningsstyrkan under ledning 

av Army Lieutenant General Simon B. Buckner.153 Således verkar enligt empirin den marina 

representationen i planerandet och genomförandet av operationen varit stor.  

 

Leddes operationen av en eller flera chefer?  

Operationsplaneringen genomfördes med erfarenheter från en lång tid av krigföring mot Ja-

pan i Stilla havs-området.154 Även här ansågs operationen vara en marin operation tills brohu-

vudet var etablerat, och en arméofficer - i detta fall Buckner – tog då befälet över marktrup-

perna och den fortsatta markstriden. Transporten och landstigningen leddes alltså av en marin 

chef, i detta fall Admiral Spruance tills brohuvudet var taget, då en markstridschef, General 

Buckner, tog vid.155 

 

STRIDSKRAFTSÖVERSKRIDANDE SAMARBETE  

Fanns ett stridskraftsöverskridande samarbete under planeringen och genomförandet av op-

erationen?  

De allierade visste på förhand att invasionen av Okinawa skulle kräva en gemensam insats 

från både sjö-, flyg-, och markstridskrafter.156 En omfattande förbekämpning av Okinawa och 

de intilliggande öarna genomfördes i det inledande skedet av ytstridsfartyg och flygstridskraf-

ter för att ge bästa möjliga förutsättningar för de landstigande marktrupperna.157  

 

  

                                                 
151 Appleman, Roy E., Burns, James M., Gugeler, Russel A., Stevens, John. Okinawa: The Last Battle. Center of Military 

History, United States Army, Washington D.C, 2005 . s. 20 
152 Gow, Ian. Okinawa 1945: Gateway to Japan. Grub Street, New York, 1986. s. 26. Appleman et al. 2005. s. 23. Lorelli, 

1995. s. 295-296 
153 Lorelli, 1995. s. 295. Gow, 1986. s. 28. Appleman et al. 2005. s. 22 
154 Lorelli, 1995. s. 296. Gow, 1986. s. 25. Appleman et al. 2005. s. 23 
155 Appleman et al. 2005. s. 23 
156 Lorelli, 1995. s. 296. Gow, 1986. s. 29. Appleman et al. 2005. s. 18 
157 Lorelli, 1995. s. 298-299 
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Vilka stridskrafter inkluderades?  

Invasionen av Okinawa skulle kräva det yttersta av alla enheter som befann sig i Stilla ha-

vet.158 Hela operationens genomförande präglades av ett tätt samarbete mellan samtliga 

stridskrafter för att nå det gemensamma målet att skapa ett gynnsamt utgångsläge för den pla-

nerade invasionen av Japan.159  

 

SEA CONTROL/SEA DENIAL 

Vilka metoder användes för att utöva sea control/sea denial under operationen?  

Även om den japanska flottan lidit nederlag vid tidigare strider160 och därmed var reducerad, 

utgjorde de enheter som fortfarande var operativa i Stilla havet ett hot mot den allierade in-

vasionsflottan. För att möta hotet grupperades enheterna på ett genomtänkt sätt runt Okinawa 

och de intilliggande öarna.161 Detta bidrog till att upprätthålla både sjö- och luftkontroll i om-

rådet under invasionen.162 Det allierade ubåtsvapnet var mycket framgångsrikt under operat-

ionen och bidrog starkt till den allierade sjökontrollen genom att inför och under landstig-

ningen sänka japanskt tonnage, och begränsade japanska ytstridsfartygs rörlighet.163 En avgö-

rande framgång i sjöstriden var sänkandet av det japanska flaggskeppet Yamato som i huvud-

sak innebar slutet för de japanska sjöburna motståndet.164 

Trots överlägsenhet i numerär165 och omfattande metoder för sjökontroll var de amerikanska 

fartygen hårt utsatta från japanska flyg- och sjöattacker. Det var under invasionen av Okinawa 

som de japanska kamikaze-attackerna visade sin fulla potential och de bringade svåra förlus-

ter hos de allierade styrkorna166 genom sjö- och flygburna självmordsanfall.  

Luftkontroll ansågs vara av största vikt för operationens framgång167 och det allierade luftvär-

net var svårt att penetrera för japanska piloter.168 De allierade använde flygstridskrafterna för 

att upprätthålla luft- och sjökontroll samt för att understödja marktrupper.169 

                                                 
158 Gow, 1986. s. 25 
159 Lorelli, 1995. s. 295. Gow, 1986. s. 22. Appleman et al. 2005. s. 6 
160 Yahara, Hiromichi.(Översättning av Pineau, Roger och Uehara, Masatoshi) The Battle For Okinawa. John Wiley & Sons, 

Inc., New York, 1995. s. 30 
161 Appleman et al. 2005. s. 97 
162 Ibid.  
163 Yahara, 1995. s. 30 
164 Yahara, 1995. s. 33. Appleman et al. 2005. s. 102. Gow, 1986. s. 95 
165 Yahara, 1995. s. 24 
166 Lorelli, 1995. s. 302. Yahara, 1995. s. 33. Gow, 1986. s. 107 
167 Appleman et al. 2005. s. 19 
168 Ibid. 97 
169 Appleman et al. 2005. s. 32 
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Förbekämpningen av landområden på och intill Okinawa var den mest omfattande under hela 

stilla havs-kriget170, och var ett resultat av de japanska underjordiska befästningar som mött 

de allierade styrkorna i tidigare strider.171  

 

I vilken utsträckning uppnåddes sea control/sea denial?  

Med de stora resurser som lades på att upprätta sjökontroll hade den decimerade japanska 

flottan och de ansträngda japanska flygstridskrafterna svårt att bestrida den amerikanska kon-

trollen.  

Vid landstigningen var ön till synes tom172 vilket gav en inledande uppfattning om att förbe-

kämpningen varit framgångsrik. Men de japanska enheterna var mycket väl nedgrävda och 

försvarade ihärdigt Okinawa med gerillataktik från väl förberedda befästningar som gjorde 

det mycket svårt för de allierade att upprätta någon form av kontroll i markstriden under en 

lång tid av operationen.173 Dock påverkades inte de allierade fartygen i någon större utsträck-

ning från land, vilket separerade markstriden från sjöstriden.  

 

TEORI OCH DOKTRIN 

Vilken erfarenhet låg till grund för utvecklingen av stridsplanen för respektive aktör? 

Invasionen av Okinawa skulle komma att bli det sista slaget i Stilla havs-kriget och genom-

fördes med den samlade erfarenheten från alla amfibieoperationer som dittills genomförts mot 

det japanska motståndet.174 Slaget om Iwo Jima som stod två månader innan landstigningen 

på Okinawa hade varit kostsamt för de allierade, och planeringen av Operation Iceberg färga-

des i stor utsträckning av detta.175  

 

Fanns en doktrin för operationer i kustområden? 

I empirin framgår inte huruvida doktrinärt stöd fanns för den allierade operationsplaneringen, 

men den samlade erfarenhetsbanken som fanns i utarbetandet av planen hade sannolikt en 

närmast doktrinär status efter det långa kriget i Stilla havet.  

  

                                                 
170 Lorelli, 1995. s. 69. Gow, 1986. s. 77. Appleman et al. 2005. s. 44 
171 Gow, 1986. s. 77 
172 Lorelli, 1995. s. 299. Appleman et al. 2005. s. 64. Gow, 1986. s. 77 
173 Lorelli, 1995. s. 304 
174 Lorelli, 1995. s. 296. Appleman et al. 2005. s. 18-19. Gow, 1986. s. 25 
175 Lorelli, 1995. s. 295 
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4.2.2 FÖRSVAR JAPAN 

 

LEDNING 

Fanns marin representation i planeringen och ledningen av operationen?  

Planen för det japanska försvaret av Okinawa utarbetades av staben för 32a armén med Colo-

nel Hiromichi Yahara på en position som motsvarade stridsledare.176 Chef för 32a armén – 

som huvuddelen av de försvarande styrkorna tillhörde - var Lieutenant General Mitsuri Us-

hijima.177 Försvarsplanering för området Ryukyu-öarna gjordes av alla tre stridskrafter paral-

lellt178, dock ej gemensamt. Hos de japanska cheferna var det känt att området var av stort 

strategiskt intresse för de allierade.179 Alltså fanns en marin del i försvarsplaneringen, men en 

koordinerad stridsplan saknades.  

 

Leddes operationen av en eller flera chefer? 

I Colonel Yaharas text framgår en frustration över hur den japanska försvarsledningen priori-

terade i försvaret av Ryukyu-öarna, när de förväntade sig en kommande invasion av Japan. 

Försvarsplaneringen saknade en övergripande chef för samtliga ingående enheter och strids-

krafterna agerade till stor utsträckning enskilt.180  

 

STRIDSKRAFTSÖVERSKRIDANDE SAMARBETE  

Fanns ett stridskraftsöverskridande samarbete under planeringen och genomförandet av op-

erationen?  

I planeringen av försvaret rådde delade meningar om respektive stridskrafts betydelse i stri-

den.181 de var dock överens om att de allierade inte kunde hindras från att landstiga, utan för-

svaret skulle ske med fokus att slå mot de amerikanska fartygen och en fördröjande strid på 

land.182 Det stridskraftsöverskridande samarbetet hade dock brister, och den japanska flottan 

agerade självständigt med sina koncentrerade kamikaze-attacker.183   

I ett sent skede drogs en armédivision ur från Okinawa för att förstärka striden i Filipinerna, 

vilket var ett hårt slag mot marktrupperna som då blev av med möjligheten att försvara land-

                                                 
176 Yahara, 1995. s. xv 
177 Lorelli, 1995. s. 296. Appleman et al. 2005. s. 84. Yahara, 1995. s. xi 
178 Yahara, 1995. s. 9 
179 Ibid. 4 
180 Ibid. 19-20 
181 Yahara, 1995. s. 49. Gow, 1986. s. 197. Appleman et al. 2005. s. 95  
182 Lorelli, 1995. s. 296. Yahara, 1995. s. 32. Appleman et al. 2005. s. 9 
183 Lorelli, 1995. s. 297 
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stigningsstränderna.184 Stor tillit lades istället på att flyg- och sjöstridskrafter skulle slå mot 

den allierade invasionsflottan när den fortfarande var på köl.185 

 

Vilka stridskrafter inkluderades?  

Japanska ledare var överens om att försvaret skulle kräva deltagande av samtliga stridskraf-

ter186, men Yahara uttrycker en avsaknad av en plan där mark-, sjö- och luftstridskrafter nytt-

jades med gemensam målsättning.187 

 

SEA CONTROL/SEA DENIAL 

Vilka metoder användes för att utöva sea control/sea denial under operationen?  

Med erfarenheter från tidigare allierade landstigningar förväntades det i de japanska leden att 

en omfattande förbekämpning skulle föregå invasionen på Okinawa. För att överleva en sådan 

genomfördes försvarsförberedelser i form av underjordiska befästningar där de försvarande 

marktrupperna kunde överleva den förväntade bekämpningen från fartygskanoner och flyg-

stridskrafter.188 Dessa befästningar skulle sedan användas för att föra en utdragen försvars-

strid.189 Det var dessa försvarsförberedelser som bidrog till att de allierade inledningsvis upp-

levde Okinawa som i det närmaste övergiven vid landstigningen, och som gjorde deras kon-

troll av landmassan på ön problematisk.190 

Det största hotet som de japanska styrkorna presenterade för den allierade invasionsstyrkan 

bestod av kamikaze-attacker från luften och från havsytan. Dessa var problematiskt för de al-

lierade att försvar sig mot191 och åsamkade den amerikanska flottan de största förlusterna un-

der hela andra världskriget.192 Även sjömineringar och andra fördröjande fältarbeten i vattnen 

utanför Okinawa användes för att bestrida den allierade sjökontrollen.193  

 

I vilken utsträckning uppnåddes sea control/sea denial?  

Trots stora förluster hos de allierade, var invasionsflottans förmåga att isolera Ryukyu-öarna 

och förneka japanska sjöstridskrafter att röra sig i området framgångsrik.194 De allierade upp-

rätthöll därmed en hög grad av sjökontroll under majoriteten av landstigningen. De japanska 

                                                 
184 Yahara, 1995. s. 31-32 
185 Ibid. 24 
186 Yahara, 1995. s. 19 
187 Ibid. 13 
188 Ibid. 24 
189 Ibid. 20 
190 Lorelli, 1995. s. 299. Appleman et al. 2005. s. 84. Gow, 1986. s. 77 
191 Lorelli, 1995. s. 298 
192 Yahara, 1995. s. 33 
193 Lorelli, 1995. s. 299. Appleman et al. 2005. s. 66. Gow, 1986. s. 67 
194 Yahara, 1995. s. 30  



Flkd. Oscar Schultz OP15-18 2018-05-08 

 

Sida 33 av 40 

 

styrkorna försökte med koncentrerade anfall slå mot fartygen till sjöss, men lyckades aldrig 

förneka de allierade att nyttja både havet och luften för deras syften.  

 

TEORI OCH DOKTRIN 

Vilken erfarenhet låg till grund för utvecklingen av stridsplanen för respektive aktör? 

De japanska bedömningarna av hur den allierade invasionen av Okinawa skulle genomföras 

gällande numerär, terräng och landstigningsmetoder var mycket pricksäker, vilket visar på att 

erfarenheter från det långa kriget i Still havet nyttjades även från japansk sida.195  

 

Fanns en doktrin för operationer i kustområden? 

Vetskapen om att luftkontroll är nödvändig för att kunna åtnjuta sjökontroll var djupt rotad 

även i de japanska krigföringsmetoderna196 och det lades mycket kraft för att bygga upp de 

japanska flygstridskrafterna i tidsperioden kring slaget om Okinawa.197 Man var fast besluten 

att slå de allierade medan de fortfarande var på köl.198 I empirin framgår inte huruvida plane-

ringen av försvaret hade doktrinärt stöd, men erfarenheten av strider mot de allierade i Stilla 

havet hade sannolikt en närmast doktrinär status.  

 

 

  

                                                 
195 Yahara, 1995. s. 22-24 
196 Ibid. 4 
197 Ibid. 5  
198 Ibid. 19 
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5. AVSLUTNING 

5.1 SLUTSATSER  

 

LEDNING 

Från analysen kan en frånvaro av marin ledning hos den försvarande sidan i de båda under-

sökta fallen utläsas. Vid Salerno saknades marin närvaro i både genomförandet och plane-

ringen av försvaret. I fallet Okinawa kunde visserligen marint deltagande identifieras, men där 

blev istället frånvaron av en gemensam operationsplanering begränsningen för den operativa 

effekt som hade krävts för att nå framgång mot den allierade invasionen. I båda fallen har 

ledningen av operationen på den försvarande sidan brustit i någon av Vegos principer om att 

en operation i kustområden skall samordnas av en övergripande chef och att denne bör besitta 

marin expertis.  

Analysen har å andra sidan visat att angriparen, som i båda fallen varit framgångsrik, nyttjat 

marin expertis i både planering och genomförande av operationen samt haft en tydlig led-

ningsstruktur där det funnits en samordnande chef för hela operationen. Ett undantag kan 

identifieras vid Salerno, där Clark uttryckte bekymmer över delvis delade ledningsförhållan-

den.  

Variabeln ledning kan härmed sägas ha förklaringsvärde för att förstå marin krigföring i kust-

områden och i synnerhet för försvar mot landstigningsoperationer.  

 

STRIDSKRAFTSÖVERSKRIDANDE SAMARBETE  

Brist på stridskraftsgemensam påverkan på den angripande invasionsstyrkan kan identifieras 

på den försvarande sidan i båda fallen. Den tyska krigsmakten saknade som bekant nästan helt 

marin förmåga i medelhavet, vilket resulterade i att de allierade kunde nyttja havet obehindrat 

vid Salerno med undantag från flyghotet. Den japanska flottan utgjorde ett potentiellt hot vid 

Okinawa, men i frånvaron av ett tillräckligt nära samarbete med mark- och flygstridskrafter 

kunde det sjöburna hotet hanteras och till slut elimineras av den allierade invasionsflottan. De 

allierade, å andra sidan, verkar till fullo förstått vikten av stridskraftsöverskidande samarbete 

vid landstigningsoperationer, både vid planering och genomförande.  

Analysen visar således att den försvarande sidan i de båda undersökta fallen brustit avseende 

Vegos princip om att krigföring i kustområden är en stridskraftsgemensam angelägenhet. 

Därmed kan sägas att variaben stridskraftsöverskridande samarbete har förklaringsvärde i 

krigföring i kustområden. 
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SEA CONTROL/SEA DENIAL 

I de båda undersökta fallen har den angripande sidan varit resursmässigt överlägsen den för-

svarande. Enligt Vegos teori är då sea denial-taktik att föredra för försvararen i syfte att be-

gränsa graden av kontroll hos angriparen. I båda fallen har försvaret nyttjat minor i detta syfte 

och förstörelsen av Salernos hamn samt bekämpningen av den allierade invasionsflottan från 

land i samma fall, bär spår av sea denial. Dock verkar det inte funnits ett uttalat operativt mål 

att neka de allierade till att nyttja havet eller luftrummet med de resurser som försvararna be-

satt. Istället söktes avgöranden med enskilda anfall mot invasionsflottan när de redan befann 

sig i en gynnsam position, för att understödja egna enheter på land eller begränsa försvararnas 

sjö- och luftstridskrafters påverkan på landstigningen. I de båda fallen har den del av sea 

denial-taktiken som var mest framgångsrik hos försvararen varit den som begränsat angripa-

rens kontroll av landmassan. Då inte landbaserade resurser användes för att bestrida de allie-

rades sjökontroll i någon större utsträckning påverkades inte landstigningsoperationerna i sin 

helhet av bristen av kontroll på land och markstriden kunde föras med kontinuerligt stöd från 

fartyg och flyg. 

Analysen visar vidare att kontroll av sjön och luftrum prioriterades högt av angriparen i båda 

fallen, och de allierade lade ner enorma resurser på att uppnå detta. Den resursmässiga under-

lägsenheten för den försvarande sidan i båda fallen gjorde det svårt att bestrida den allierade 

kontrollen.  

Variabeln Sea control/sea denial kan härmed sägas ha förklaringsvärde för att förstå marin 

krigföring i kustområden, och inte bara i avseendet landstigningsoperationer, utan även av-

gränsat till luft- och ytstrid.  

 

TEORI OCH DOKTRIN 

Analysen kunde inte påvisa huruvida en doktrin för krigföring i kustområden eller mer speci-

fikt amfibieoperationer fanns hos vare sig försvarare eller angripare i de båda undersökta fal-

len. Något som kunde identifieras var istället att planeringen av både försvar och anfall grun-

dades på erfarenheter från tidigare strider och operationer. De allierades omfattande erfaren-

het av amfibieoperationer verkar ha gett dem fördel i båda fallen. Bristen på erfarenhet av för-

svar mot landstigning hos den tyska krigsmakten fick uppenbara konsekvenser. Det japanska 

försvaret verkar å andra sidan planerats med stor hänsyn till den långa erfarenheten av strider 

mot de allierade i Stilla havet, med pricksäkra bedömningar och en anpassad taktik för försva-

ret som resultat. Ändå kunde inte den allierade invasionen av Okinawa besegras.  
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Därmed kan sägas att variabeln teori och doktrin har ett visst förklaringsvärde för krigföring i 

kustområden, men att den inte till fullo kan sägas vara avgörande för utfallet i analysen.  

5.1.1 SVAR PÅ UPPSATSENS FRÅGESTÄLLNING 

 

Kan Milan Vegos littoral warfare användas som teoretisk grund för att öka förståelsen 

för försvar mot en landstigningsoperation?  

 

Efter genomförd undersökning hävdar jag att resultaten visar på att Milan Vegos teori om lit-

toral warfare kan användas som grund för att öka förståelsen för försvar mot landstignings-

operation i de undersökta fallen. Det analysverktyg som togs fram ur Vegos littoral warfare 

lyfter i flera avseenden fram centrala skillnader och likheter i hur striden fördes och planera-

des vid Salerno såväl som på Okinawa. Det Vego lyfter fram som förutsättningar för fram-

gång i marin krigföring i kustområden har i huvudsak brustit hos den försvarande sidan, me-

dan det har tillämpats framgångsrikt av angriparen. För att uppsatsens resultat ska anses gene-

raliserbara behövs dock vidare forskning och teorin behöver prövas ytterligare.  

5.2 DISKUSSION 

Vego betonar att det finns avgörande skillnader, särskilt avseende närheten till land när den 

marina krigföringen äger rum vid kusten. Detta ger resultaten stöd för, då markstriden i stor 

utsträckning fällt avgörandet i de båda undersökta fallen. Särskilt intressant är att den försva-

rande sidan inte lyckats nyttja fördelen att i ett inledande skede besitta den angränsande land-

massan och möjligheten att påverka angriparen i ett tidigt skede. Istället tilläts de allierade 

medvetet i båda fallen landstiga, vilket möjliggjorde för invasionsflottan att inkludera alla tre 

stridskrafter innan de blev allvarligt påverkade av försvaret. Även om detta kan ha resurs-

mässiga förklaringar i just dessa två fall, får det anses varit en bidragande faktor till att försva-

ret mot landstigningarna misslyckades.  

Milan Vegos teoretiska ramverk är inte utformat specifikt för varken anfall eller försvar, utan 

omfattar marin krigföring i kustområden generellt. Från detta kan slutsatsen dras att samma 

principer, enligt Vego, i stor utsträckning är gällande oavsett om en operation i kustområden 

avser försvar eller anfall. Brist på lyckade försvar mot moderna landstigningsoperationer gör 

att huruvida detta är sant är svårt att bestämma. Vad som kan utläsas ur denna undersöknings 

analys är dock att det som Vego anser viktigt i stor utsträckning varit bristande hos den för-

svarande sidan i de undersökta fallen, medan det inneburit framgång för angriparen. Detta ger 

stöd för Vegos uppfattning om att marin strid i kustområden bör planeras och föras med lik-
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nande målsättningar och metoder, oavsett om anfall eller försvar avses, vilket stärker reliabili-

teten för undersökningens resultat.  

 

Den kvalitativa textanalys som ligger till grund för undersökningens analys har givit en nyan-

serad bild av de två undersökta fallen. Som tidigare nämnts innebär detta metodologiska ställ-

ningstagande tolkningar av det empiriska underlaget enligt det framtagna analysverktyget. I 

syfte att pröva Vegos teori har metoden visat sig vara en lämplig metod, då empirin har kun-

nat undersökas djupgående och faktorer som annars riskerat att förbises har bidragit till en 

ökad förståelse för försvar mot landstigningsoperationer. Ledning, stridskraftsöverskridande 

samarbete och sea control eller sea denial är exempel på faktorer som med fördel undersöks 

kvalitativt, då de behöver sättas in som del i en helhet för att till fullo förstås och ges bety-

delse i en given situation.  

5.3 REFLEKTION 

Det empiriska underlaget ger varierande bilder av aktörernas styrka gällande utbildningsnivå 

och påverkan från tidigare strider. Tidsperioden för de undersökta fallen är i andra världskri-

gets slutskede och alla inblandade aktörer var påverkade av en lång tid av krig. En djupare 

analys av dessa parametrar hade krävt en annan utformning av uppsatsen, alternativt en 

undersökning av större omfattning. Därför har styrkeförhållanden, i den utsträckning det in-

kluderats i undersökningen, begränsats till numerär.  

 

I analysen av landstigningen vid Salerno framgår att det faktum att den allierade operationen 

var nära att misslyckas i efterhand skapade viss osämja mellan amerikanska- och brittiska of-

ficerare. Med vetskapen om detta kan ett visst mått av kriticism nationaliteterna emellan skön-

jas i framställningen av det empiriska underlaget, då författarna är av både amerikanskt- och 

brittiskt ursprung. De delar som burit spår av en sådan inställning har inte inkluderats i ana-

lysen. Således har denna företeelse inte påverkat undersökningens resultat. Det är dock en in-

tressant iakttagelse som kan vara relevant att beakta vid framtida underökningar av det speci-

fika fallet.   

5.4 VIDARE FORSKNING 

Att pröva Vegos teori på flera och varierade fall är nödvändigt för att uppnå en ökad generali-

serbarhet. Att undersöka fall av marina operationer utan amfibieinslag vore även det ett sätt 

att pröva teorins förklaringsvärde i ett bredare spektrum av den marina krigföringen.  



Flkd. Oscar Schultz OP15-18 2018-05-08 

 

Sida 38 av 40 

 

För att fortsätta på den inslagna vägen med försvar mot landstigningsoperationer finns behov 

av mer omfattande vetenskapliga undersökningar, vilket denna uppsats problemformulering 

motiverar. Det finns utan tvivel ett behov av en djupare förståelse för varför en modern amfi-

bieoperation är så problematisk att försvara sig mot.  

5.5 RESULTATENS BETYDELSE FÖR PROFESSIONEN 

Undersökningens resultat ger en inriktning för vad som är viktigt för framgång i marin krigfö-

ring i kustområden. En nation som Sverige, med stora kustområden trots relativt litet nation-

ellt territorium bör vara uppmärksamma på undersökningar som denna, då krigföring i kust-

områden är en central del i försvaret av landet. Som blivande amfibieofficer anser jag förstå-

else för denna typ av teoribildning vara central för utvecklingen av den svenska marina för-

mågan, och den internationella trenden att utveckla förmågan till kustnära strid visar på att jag 

inte är ensam om den uppfattningen.   
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