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Sammanfattning: Såväl historiskt som i nutid har det forskats och skrivits mycket om sjömakt 

där utgångspunkten är den stora och överlägsna sjömakten som har till mål att skapa ett 

sjöherravälde för att uppnå sina syften. Ett fåtal har haft utgångspunkten hur en underlägsen 

kuststat gör detta för att försvara sin kust mot den överlägsna sjömakten. En som gjort detta 

är Jacob Børresen med sin teori om kuststatens sjömakt vilken refererats av ett flertal 

moderna sjöteoretiska tänkare. Däremot har inte teorin om kuststatens sjömakt prövats 

empiriskt varför denna undersökning har som syfte att göra detta.  

 

Den empiriska prövningen söker svaret på hur teorin kan förklara framgång i en kuststats 

försvar av kusten vilket görs genom en jämförande fallstudie mellan den tyska invasionen av 

Narvik 1940 samt Kuwaitkriget 1991. Utifrån detta konstaterar undersökningen att 

framgången i kustförsvar förklaras genom att en kuststat genomför kustförsvar i tre olika 

faser; kontroll, försvar och utnötning. Undersökningen har därmed huvudsakligen stärkt teorin 

och påvisat att den är tillämpbar utanför den skandinaviska samtida miljön och kulturen och 

att den kan förklara avsaknad av framgång i en historisk skandinavisk kontext. Dock bör delar 

av fasen utnötning prövas mer innan den kan sägas helt stärka eller falsifiera teorin.  
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1 Inledning 

Hävdandet av det egna territoriet är en naturlig del för en stats militär, i synnerhet för en 

liten stat där resurser oftast bara finns för att försvara staten och inte för att genomföra 

omfattande militära expeditioner. För kuststater är användandet av den maritima arenan 

en viktig del och därmed är även den militära närvaron och agerandet på arenan av stor 

betydelse. Detta är grunden för en sjömakt vilken kännetecknas av att havet utgör en 

hörnsten som även präglar dess militära förmåga.1 Den militära närvaron till sjöss ger 

sjömakten möjlighet att förebygga krig likväl som med användandet av militärt våld 

uppnå statens målsättningar. 

 

Syftet för sjömakter är att använda havet till att erhålla kontroll över egna sjöförbindelser 

för att möjliggöra framgång samtidigt som motståndaren förhindras.2 Huvuddelen av de 

sjömaktsteoretiska tänkarna är samstämmiga om att en sjömakt har sjöherraväldet som 

medel för sin sjökrigföring vilket uppnås genom att inneha sjöherraväldet alternativt 

förvägra motståndaren det.3 Etablerandet av sjöherravälde innebär att sjömakten 

projicerar sin sjökrigföring mot någon annan part vilket därmed kan tolkas som en 

offensiv handling som sker genom ett avgörande slag eller en blockad.4 Att därmed erhålla 

sjöherraväldet kan i huvudsak anses vara ett medel för den stora sjömakten som genom 

sin överlägsna förmåga har en möjlighet att nå framgång i denna offensiva handling.  

 
När sjöherraväldet i huvudsak är ett medel för den överlägsna sjömakten blir den lilla 

sjömaktens uppdrag att utmana detta. Här krävs att den lilla sjömakten kan nyttja sina 

begränsade resurser för att uppnå största möjliga framgång med att förhindra och 

utmana att den stora sjömakten etablerar ett obestritt sjöherravälde för att nå sina 

strategiska mål. Även här förs den sjömaktsteoretiska argumentationen om hur detta ska 

göras men det finns en åtskillnad i ställningstaganden till hur den lilla sjömakten ska 

försvara sin kust.5 Olika tänkare lyfter olika metoder för hur sjöherraväldet ska utmanas 

vilket ursprungligen bottnar i att begreppet sjöherravälde har sin utgångspunkt i den 

                                                        
1 Jerker Widén och Jan Ångström, Militärteorins grunder, (Stockholm: Försvarsmakten, 2005), s. 212-213. 
2 Widén och Ångström, Militärteorins grunder, s. 219-221. 
3 Geoffrey Till, Seapower: A Guide for the Twenty-First Century, (London: Frank Cass Publishers, 2004), s. 
157. 
4 Widén och Ångström, Militärteorins grunder, s. 221-225. 
5 Ian Speller, Understanding Naval Warfare, (Abingdon: Routledge, 2014), s. 70-71. 
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stora sjömakten. Denna utgångspunkt har en historisk koppling och återfinns hos 

klassiska tänkare som till exempel Corbett.6 Få har fört diskussionen ur perspektivet av 

den lilla sjömaktens försvar av kusten på ett tydligt sätt.  

 

Behovet av att föra den sjömaktsteoretiska diskussionen med utgångspunkt från 

kombinationen försvar av kusten samt en liten sjömakt finns det många exempel på. Ett 

nutida exempel är Georgien som i augusti 2008 fick ett bryskt uppvaknande när Ryssland 

inledde militära våldshandlingar. Resultatet var en kraftsamlad rysk sjöblockad av den 

georgiska kusten i syfte att uppnå sjöherravälde.7 Förutom stridsfartyg fanns förmågan 

till landstigning i sjöstyrkan vilken även nyttjades. Detta försatte Georgien i ett krig där 

de som en liten kuststat tvingades använda sin sjökrigföring mot en styrkemässigt 

överlägsen sjömakt. Därmed är det högst aktuellt att förstå hur en liten kuststat kan nå 

framgång i sitt försvar av kusten.  

 

Med detta som grund framstår det att den sjömaktsteoretiska synen till största del är hur 

sjökrigföring förs för att segra. Få knyter det till att en liten kuststat har mycket att vinna 

genom att disponera sina resurser på ett klokt sätt i syfte att nå framgång i sitt försvar av 

kusten.  

 

1.1 Problemformulering 

Hur en stat upprätthåller sitt sjöterritorium har det forskats mycket på genom åren med 

tyngdpunkt utifrån hur den stora staten vidmakthåller sina mål och syften genom sitt 

sjöherravälde.8 Samtidigt innebär detta att den lilla kuststaten som försvarar sin kust 

måste konfrontera och utmana den stora staten för att hävda sin suveränitet och hålla 

transportleder öppna. Detta kan göras på många olika sätt.  

  

                                                        
6 Jerker Widén, Theorist of maritime strategy: Sir Julian Corbett and his contribution to military and naval 
thought, (Burlington, VT: Ashgate Publishing, 2012), s. 119-128. 
7 Robert L. Larsson, (red.), Det kaukasiska lackmustestet: konsekvenser och lärdomar av det rysk-georgiska 
kriget i augusti 2008, (Stockholm: FOI, Totalförsvarets Forskningsinstitut, 2008), s. 31. 
8 Se t.ex. Widén och Ångström, Militärteorins grunder samt Till, Seapower: A Guide for the Twenty-First 
Century. 
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En som utvecklat dessa tankar i detalj är den pensionerade norska flottiljamiralen Jacob 

Børresen i artikeln the Seapower of the Coastal State, eller kuststatens sjömakt.9 Med 

Coastal State, vilket fortsättningsvis benämns kuststat, avser Børresen en liten eller 

medelstor stat belägen vid havet. Vidare definieras kuststat som en stat vilken inte har 

förmågan eller viljan till en högsjöflotta för att etablera sjöherravälde på det fria havet. 

Kuststaten har därmed förmåga att upprätthålla sin suveränitet både inom territoriet och 

i den ekonomiska zonen, men enbart i fred och i lågintensiva konflikter.10  

 

Børresen beskriver hur kuststaten utifrån två olika aspekter drar nytta av sin möjlighet 

att verka mot havet för att möta en överlägsen motståndare. Första aspekten är genom 

avskräckning för att undvika att hamna i krig, vilket inte diskuteras vidare i denna 

undersökning. Den andra aspekten är för att öka sannolikheten till framgång i försvaret 

av kusten vilket utgör grunden för denna undersökning. 

 

Børresen diskuterar i sin artikel hur kuststaten bör utforma sin marina krigföring och 

därmed nyttjandet av sina resurser genom operationstyperna kustkontroll och förhindra 

invasion. Tyngdpunkten i hans resonemang ligger i en lösning av kraftsamling och 

kombinerade vapen vilket tar sin utgångspunkt främst i den norska sjökrigföringen. 

Resonemanget framstår som både logiskt och trovärdigt utifrån författarens egna militära 

erfarenhet vilket gör att teorin framstår som högst rimlig. Dessutom är artikeln flitigt 

citerad i den sjömaktsteoretiska debatten utan att någon empirisk prövning har spårats.11 

Den kritik som har återfunnits utgörs av att teorin bygger på skandinaviska erfarenheter 

vilket innebär att den vetenskapliga debatten just nu vilar på en i stort oprövad och 

okritiserad teori om kuststatens försvar. Med detta till grund framstår det rimligt att 

undersöka om Børresen teori kan förklara framgång i försvaret av kusten. En sådan 

prövning kan dels både kritisera och förstärka teorin i sig och därmed även uttala sig om 

kuststatens försvar av kusten i allmänhet. Därmed blir undersökningens beroende 

variabel framgång i kustförsvaret. 

 

                                                        
9 Jacob Børresen, ”The Seapower of the Coastal State”, Journal of Strategic Studies, vol. 17 no. 1 (1994), s. 
148–175. 
10 Børresen, “The Seapower of the Coastal State”, s. 149. 
11 Se t.ex. Till, Seapower: A Guide for the Twenty-First Century, s. 65-66 samt Speller, Understanding Naval 
Warfare, s. 101. 
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1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna undersökning är att empiriskt pröva Børresens teori om kuststatens 

sjömakt i en jämförande fallstudie om hur en kuststat bör utforma sitt försvar av kusten 

mot en anfallande och relativt sett starkare motståndare. Fallen utgörs här av Narvik 

1940 samt Kuwaitkriget 1991 där denna undersökning fyller luckan att teorin ännu inte 

är empiriskt prövad. Detta gör att teorin prövas med en rumslig respektive en tidsmässig 

åtskillnad och därmed kan svar ges om teorins generaliserbarhet utifrån de valda fallen. 

 

Detta sammantaget leder till undersökningen som svarar på nedanstående huvudfråga. 

 

- Hur kan teorin om kuststatens sjömakt förklara framgång i försvaret av kusten mot 

en överlägsen motståndare? 

 

Det kan här vara på sin plats att tydliggöra begreppet framgång i undersökningens 

kontext. Framgången innebär här att försvaret av kusten vinner fördelar över 

motståndaren. Detta omfattar även en motståndare som utsätts för negativa effekter i sin 

plan eller genomförande. 

För att undersökningen lättare ska ledas till svaret på den ovanstående huvudfrågan har 

följande två delfrågor identifierats.  

 

1. Hur kan teorin om kuststatens sjömakt fasindelas och operationaliseras för att 

förklara ett försvar av kusten? 

 

2. På vilket sätt bidrar var och en av teorins faser till framgången?  

 

1.3 Avgränsningar 

Som tidigare nämnts berör denna undersökning inte avskräckning utan den söker svaret 

på hur kuststaten når framgång i sitt försvar av kusten. Avskräckning är något som 

huvudsakligen har en påverkan innan ett krig har brutit ut även om tex avskräckning med 

kärnvapen kan vara ett undantag.  
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Därutöver analyserar undersökningen enbart hur stridskrafter nyttjas för att nå en 

verkan på havet och längs kusten under ett krig. Därmed kommer inte striden på marken 

eller i luften att studeras explicit. Dock utgör dessa strider en viktig del i denna 

undersökning vid tillfällen när de påverkar kuststatens stridskrafter vilka har till uppgift 

att verka mot havet. Till exempel innebär det att flygstridskrafter med 

sjömålsbekämpande förmåga kommer att inkluderas liksom arméförband med uppgift att 

etablera strandförsvar. Detta när syftet för dessa förband är att verka mot kusten och 

havet.  

 

1.4 Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som undersökningen tar sin utgångspunkt från kan delas in i två 

forskningsområden. Det första forskningsområdet berör forskningen hur en stat kan 

utöva sin sjökrigföring för att bestrida en anfallande stats sjöherravälde. 

Forskningsområdet ger undersökningen dess konceptuella ramverk. Undersökningens 

andra forskningsområde berör hur små stater vinner krig över stora stater. Detta ger 

undersökningen dess kontextuella ramverk och utgör den mindre delen av de två 

ramverken. Tillsammans bildar dessa två grunden för kuststatens försvar vilket 

Børresens teori handlar om. 

 

Undersökningens konceptuella ramverk berör sjökrigföring samt sjöherravälde, eller 

sjökontroll som är det moderna begreppet.12 Detta inleds utifrån två samtida 

sjömaktsteoretiker, Geoffrey Till och Ian Speller. Dessa anses vara moderna klassiker 

inom området och de för diskussioner runt de flesta förekommande sjömaktsteoretiska 

begreppen. Till menar att en angripare måste ha sjökontroll för att möjliggöra en 

framgångsrik amfibieoperation vilket innefattar kontroll över såväl den aktuella 

kuststräckan som farleder och inseglingar till området för landstigningen.13 För en 

motståndare är motstrategin till detta att förneka sjökontroll i området där 

landstigningen är planerad vilket kan ske med olika medel och metoder.  

  

                                                        
12 Till, Seapower: A Guide for the Twenty-First Century, s. 155-156. 
13 Till, Seapower: A Guide for the Twenty-First Century, s. 200-201. 
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Speller menar att en motståndare kan förneka sjökontroll genom mineringar, raidföretag 

och sjöfartskrig. Med detta lyfter Speller fram en formulering som amiral Turner 

Stansfield presenterade om att det i grunden egentligen handlar om genomförandet av 

gerillakrigföring till sjöss.14 Detta ligger nära den tolkning Børresens presenterar om en 

kuststats sjömakt där huvudsyftet är defensiv sjökrigföring. 

 

Ett annat begrepp och perspektiv som anges av sjömaktsteoretikerna som en marin 

operationstyp är kustförsvar. Denna operationstyp har ofta tilltalat små stater med 

relativt svag flotta även om försvaret av kusten i grunden handlar om att förneka en 

motståndare sjökontroll. Det är något som Shang-Su Wu argumenterar för i sin syn på 

utvecklingen av Vietnams strategi att förhindra en motståndare sjökontroll.15 I artikeln 

”the Modern Naval Fortress: an Additional Sea Denial Option for Coastal States” presenterar 

Wu en vinkling där begreppen kustförsvar och förneka sjökontroll vävs samman.16 Han 

för där en diskussion om nyttan och möjligheten för de små staterna att försvara sitt 

territorialhav genom att använda fort. Detta som ett komplement till rörliga plattformar i 

den moderna kuststatens sjökrigföring att förneka en motståndare sjökontroll.17 Detta 

knyter samman till Børresens resonemang om hur en kuststat bör eftersträva ett försvar 

av kusten med en blandning av rörliga och statiska enheter där han gör det utifrån ett 

norskt perspektiv. En annan aspekt på Norge ges av Kristiansen och Gjelsten där de lyfter 

fram landets sjöstrategiska läge och dess sårbarhet.18  

 
Innebörden för kuststaten att förneka en motståndare sjökontrollen är att rätt resurser 

måste vara på rätt plats vid rätt tidpunkt. Detta gör att nyttjandet av stridskrafter samt 

disponering av tiden blir viktigt för kuststaten vilket därmed utgör två begrepp som 

används i nästa kapitels teoriredovisning.  

  

                                                        
14 Speller, Understanding Naval Warfare, s. 98. 
15 Shang-Su Wu, “The Development of Vietnam's Sea-denial Strategy”, Naval War College Review, vol. 70 
issue 1 (2017), s. 148.  
16 Shang-Su Wu, “The Modern Naval Fortress: an Additional Sea Denial Option for Coastal States”, Defence 
Studies, vol. 18 issue 1 (2018): s. 76-94.  
17 Wu, “The Modern Naval Fortress: an Additional Sea Denial Option for Coastal States” s. 91. 
18 Tom Kristiansen och Roald Gjelsten, ”The Small Country as a Maritime Great Power: The Case of 
Norway”, i: Duncan Redford: In Maritime History and Identity. The Sea and Culture in the Modern World (ss. 
120-140), (London: I. B. Tauris, 2013). 
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Undersökningens kontextuella ram utgör en mindre del av Børresens teori och tar sin 

utgångspunkt redan i von Clausewitz beskrivning om att kriget är en kamp mellan två 

parter där den ena parten vill påtvinga den andra sin vilja.19 För människan är den 

intuitiva tanken att den största och starkaste vinner en kamp vilket är 

forskningsområdets problem.20 Inom den kontextuella ramen söker forskningen svaret 

på hur den lilla kan slå den stora. Ivan Arreguín-Toft påtalar att en teori om asymmetriska 

krig kan leda till att förståelsen för hur och varför de svaga staterna svarar mot de starka 

staterna.21 Med detta menar Arreguín-Toft inte explicit asymmetrin utifrån begreppet 

gerillakrigföring eller irreguljär krigföring. Det han menar är nyttan av en teori som kan 

förklara utkomsten av ett krig mellan två relativt sett olika starka parter, oavsett om de 

är aktörer, stater eller allianser.  

 

Arreguín-Toft finner i sin kombinerade statistiska och strukturerade undersökning stöd 

för hypotesen att en svag aktör har större sannolikhet i att nå framgång i kriget mot en 

starkare motståndare genom att använda en motsatt strategi.22 Även Mack för ett 

resonemang om att den svagare parten vinner genom att undvika en direkt militär 

konfrontation.23 Detta utgör en av grundstenarna till Børresens teori där han menar att 

kuststaten är den underlägsne som ska nå framgång i försvaret av sin kust mot en 

överlägsen sjömakt. Därmed uppstår ett asymmetriskt förhållande där strategin är 

kuststatens nyckel till att blöda ut motståndaren. Strategi utgör därför det tredje 

begreppet som teorin i nästa kapitel redovisas utifrån.  

 
En som till del binder samman de två forskningsområden är Turner Stansfield. Utifrån 

sjömaktsbegrepp för Stansfield sin diskussion att det inte enbart går att se den marina 

maktbalansen genom ett kvantitativ jämförande. Han ser även att flottans syfte är en stor 

del i jämförelsen vilket öppnar upp för möjligheten att en relativt sett svagare part har 

fördelen i sin sjökrigföring vilket är en grund i Børresens teori.24  

                                                        
19 Carl von Clausewitz, Om kriget, översättning Hjalmar Mårtensson, (Stockholm: Bonnier fakta, 1991), s. 
29. 
20 Ivan Arreguín-Toft, How the Weak Win Wars: a Theory of Asymmetric Conflict, (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2005), s. 1-2. 
21 Arreguín-Toft, How the Weak Win Wars: a Theory of Asymmetric Conflict, s. 21. 
22 Arreguín-Toft, How the Weak Win Wars: a Theory of Asymmetric Conflict. s. 38-39, 217. 
23 Andrew Mack, “Why Big Nations Lose Small Wars the Politics of Asymmetric Conflict”, World Politics: a 
Quarterly Journal of International Relations, vol. 27 no. 2 (1975), s. 194-195. 
24 Turner Stansfield, “Naval Balance: Not Just a Numbers Game”, Foreign Affairs, vol. 55 no. 2 (1977) s. 340. 
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1.5 Disposition 

I undersökningens första kapitel som benämns inledning beskrivs undersökningens 

ramverk med problem, syfte och frågeställning. Därtill presenteras avgränsningar och 

den tidigare forskningen som denna undersökning ansluter sig till. I kapitlet teori, som är 

undersökningens andra kapitel, redovisas den teori som prövas empiriskt i 

undersökningen vilken är Børresens teori om kuststatens sjömakt. Denna diskuteras och 

vävs samman med det tidigare redovisade forskningsläget. I kapitlet återfinns även 

operationaliseringen av teorin där indikatorer identifieras. Tredje kapitlet benämns 

metod och där redovisas hur undersökningen har genomförts ur ett metodologiskt 

perspektiv. Därefter kommer kapitlet analys vilket är undersökningens fjärde kapitel. Där 

redovisas den teoriprövande analysen utifrån de operationaliserade indikatorerna mot 

Narvik 1940 och Kuwaitkriget 1991. Detta följs av en redovisning av resultatet och svar 

på frågeställningarna. Slutligen i undersökningens femte och sista kapitel, diskussion, förs 

en diskussion om undersökningen och resultatets inverkan i ett större perspektiv. 

Därefter följer en kritisk metoddiskussion och allra sist i kapitlet lämnar undersökningen 

förslag på fortsatt forskning som identifierats under arbetet.  

 

Allt detta åskådliggörs nedanför i figur 1 där undersökningens utformning och design 

visuellt kopplas till de olika kapitlen.  

 

Figur 1 Undersökningens utformning och design.  
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2 Teori 

Detta kapitel syftar till att presentera och belysa undersökningens teori om kuststatens 

sjömakt, vilken är hämtad ur Børresens artikel The Seapower of the Coastal State. Kapitlet 

är indelat i två huvudsakliga delar där den första delen förklarar Børresens teori om 

kuststatens sjömakt. Dessutom belyses i denna del kritik mot teorin samt hur den anses 

kunna vara tillämplig. Den andra huvuddelen utgörs av teorins operationalisering vilket 

gör teorin tillämpbar i undersökningens analys.  

 

2.1 Kuststatens sjömakt  

Børresens teori bygger på skandinaviska erfarenheter om hur en kuststat kan utforma 

sitt kustförsvar och med större framgång klara att möta en överlägsen motståndare. För 

att ge en tydligare bild av teorin och skapa en struktur för Børresens teori redovisas den 

utifrån de tre begreppen strategi, tiden och nyttjandet av stridskrafter. Begreppen 

identifierades i föregående kapitel och härstammar från undersökningens kontextuella 

och konceptuella ram. Till den kontextuella ramen, hur små aktörer vinner krig, är 

begreppet strategi kopplat och till den konceptuella ramen om sjömakt är begreppen tiden 

och nyttjandet av stridskrafter kopplade. Därmed knyts Børresens teori om kuststatens 

sjömakt på ett naturligt sätt till den tidigare forskningen. 

 

2.1.1 Strategi 

För att en asymmetri ska uppstå i ett krig måste det finnas en styrkeskillnad mellan 

parterna vilket Arreguín-Toft argumenterar för i sin forskning om hur små aktörer kan 

vinna kriget. En liknande asymmetri ligger till grund för Børresens teori om kuststatens 

sjömakt. Børresens teori bygger på att kuststaten ställs mot och jämförs med en stor 

sjömakt vilken besitter en högsjöflotta och kontrollerar, eller har förmåga att kontrollera, 

kuststatens omgivande hav. Där använder han begreppet kuststat i en snävare mening än 

den allmängiltiga vilken härstammar från UN Convention of the Law of the Sea från 1982. 

I Børresens begränsning definierar han begreppet kuststat som en liten eller medelstor 

stat vid kusten som inte har någon högsjöflotta, eller strävan efter att ha, som kan hävda 

sjökontroll utanför statens egna hav.25   

                                                        
25 Børresen, “The Seapower of the Coastal State”, s. 148-149. 
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Detta innebär att grundelementen finns utifrån teorierna om asymmetriska krig och hur 

små stater vinner dessa. I detta läge kan det vara frestande att börja titta på eldkraft och 

numerär för att strikt jämföra dessa och därmed erhålla ett balansförhållande. Stansfield 

menade här att det är först när vi vet vad statens krav på flottan är som det faktiskt går 

att börja jämföra två flottor.26 Detta syfte bygger Børresen in i definitionen av sina 

begrepp sjömakt respektive kuststat. Kopplingen är att det handlar om vart man har 

förmåga och avsikt att projicera sin flotta samt med vilka medel och metoder detta görs.27  

 

En del ur kuststatens definition återfinns i Arreguín-Toft undersökning How the Weak 

Win Wars. Där konstaterar han att den svaga aktören vann hela 51,2% av krigen under 

tidsperioden 1950-1999 trots faktumet att styrkeskillnaden varit 5:1 i favör till den 

starka.28 Arreguín-Toft konstaterar vidare att de krigförande parterna har ett val vilket 

utgörs av vilken strategi som ska användas i kriget. Här presenterar Arreguín-Toft den 

direkta strategin som det konventionella militära anfallet och försvaret medan den 

indirekta strategin utgörs av barbari och gerillakrigföring.29 När de två parterna använder 

sig av varsin strategisk metod finner Arreguín-Toft att det är större sannolikhet att den 

svaga vinner.30  

 

Børresen för även han ett resonemang om kuststatens val av strategi där han 

argumenterar för att kuststater i allmänhet använder en indirekt strategi för att skydda 

sig eftersom de ofta saknar resurser för en direkt strategi. Ett sätt som kuststater utövar 

den indirekta strategin på är enligt Børresen genom att ingå allianser medan han som den 

indirekta krigföringen ser metoder som mineringar och att nyttja ubåt för att slå 

motståndaren redan i sin hemmabas.31 Syftet med detta är inte att vinna kriget enligt 

Børresen utan att få ett acceptabelt slut.32 Detta är även något som Børresen lyfter fram i 

sin artikel om kuststatens sjömakt.33  

                                                        
26 Turner Stansfield, “Naval Balance: Not Just a Numbers Game”, s. 340. 
27 Børresen, “The Seapower of the Coastal State”, s. 148-150. 
28 Arreguín-Toft, “How the Weak Win Wars: a Theory of Asymmetric Conflict”, s. 2-5. 
29 Arreguín-Toft, “How the Weak Win Wars: a Theory of Asymmetric Conflict”, s. 29-33. 
30 Arreguín-Toft, “How the Weak Win Wars: a Theory of Asymmetric Conflict”, s. 216-217. 
31 Børresen, “The Seapower of the Coastal State”, s. 151, 165. 
32 Børresen, “The Seapower of the Coastal State”, s. 151. 
33 Jacob Børresen, “Coastal Power: The Sea Power of the Coastal State and the Management of Maritime 
Resources”, i: Rolf Hobson och Tom Kristiansen, Navies in northern waters 1721-2000, (London: Frank 
Cass, 2004), s. 254. 
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En metod som diskuteras inom sjömaktsteorin är sjöfartskrig vilken syftar till att indirekt 

påverka den anfallande staten genom att anfalla sjöfarten till och från staten. Widén och 

Ångström argumenterar för att detta kan vara den svagas svar mot den starka anfallaren 

och att det är en metod som passar in i en ekonomisk krigföring.34 Børresen menar att 

sjöfartskrig enbart drabbar den egna staten, i synnerhet om den har ett starkt beroende 

av sjöfartsnäringen.35 Detta ställningstagande förstärks ytterligare när kuststaten enligt 

Børresen ser det internationella stödet och just war som faktorer till framgång i kriget. 36 

Därav skulle ett angrepp på internationell civil sjöfart riskera få omvärlden att reagera 

negativt. Detta skedde under tankerkriget när Iran och Irak attackerade och sänkte civila 

tankfartyg mellan åren 1980-1988. Resultatet blev att omvärlden skickade stridsfartyg 

för att skydda handelssjöfarten i området.37 Børresen avslutar med att ett beslut om 

sjöfartskrig måste noggrant övervägas för att identifiera och värdera effekten av en sådan 

krigföring i förhållande till kostnaden.38  

 

2.1.2 Tiden 

Tiden kan ses i olika perspektiv och Børresen uppfattas att ta tiden som utgångspunkt i 

två olika perspektiv vilka är tiden att komma till strid samt tiden för att genomföra 

striden. Genom det första perspektivet ses beredskapen och lägesuppfattning som det 

avgörande eftersom motståndaren väljer tid och plats för att anfalla kuststaten. Det 

avgörande är att skapa tillräckligt med tid för kuststaten att bemanna och gruppera sina 

styrkor i kustförsvaret vilket innefattar såväl statiska som rörliga förband. Grunden till 

detta utgörs av att kuststaten har en maritim lägesuppfattning vilken medger att ändring 

av beredskapen kan beslutas i syfte att motstå ett överraskande anfall.39  

  

                                                        
34 Widén och Ångström, Militärteorins grunder, s. 234. 
35 Børresen, “The Seapower of the Coastal State”, s. 153. 
36 Børresen, “The Seapower of the Coastal State”, s. 153. 
37 Speller, Understanding Naval Warfare, s. 122-123. 
38 Børresen, “The Seapower of the Coastal State”, s. 154. 
39 Børresen, “The Seapower of the Coastal State”, s. 165. 
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Detta kan ställas i relation till hur Till använder uttrycken en flottas existens och en flottas 

närvaro även om han gör det utifrån perspektivet marin diplomati. En flottas närvaro 

innebär att enheter utgör en viktig del i skapandet av lägesuppfattningen och är gripbara 

för att möta uppkomna situationer.40 Vikten av att inneha denna lägesuppfattning pekar 

även Speller på fast ur motståndarens perspektiv. Där menar han att tiden vid en 

amfibieoperation nyttjas till att skapa överraskning och därmed angripa kuststaten där 

de inte har förberett sig.41  

 

Det andra tidsperspektivet är att genomföra kriget och här framhåller Børresen att målet 

för kuststaten inte är att vinna kriget utan att blöda ut anfallarens politiska och militära 

vilja att fortsätta kriget. Därför argumenterar han för att det är viktigare att över tiden 

sätta press på motståndaren än att få till ett avgörande slag för att därmed få ett utdraget 

krig.42 Denna uppfattning delas av Arreguín-Toft som menar att starka stater tenderar till 

att förlora utdragna krig samtidigt som de har en övertro på att gå segrande ur striden.43 

Ett sätt att nå dit är, enligt Børresen, att sänka många av motståndarens fartyg i syfte att 

minska deras vilja till att strida. För att nå framgång i detta bör kuststaten nyttja sin 

kustterräng för att uppträda dolt och vilseleda motståndaren samtidigt som skydd erhålls 

från landbaserade enheter och system.44 

 

En stor faktor som påverkar viljan och moralen till att fortsätta kriget ligger här till fördel 

för kuststaten eftersom det handlar om hot mot nationens existens medans det för 

anfallaren enbart handlar om förbättrad strategiskt situation.45 Detta kan sammanfattas 

med det som Sun Zi sa om striden ”om segern låter vänta på sig i krig dämpas krigarnas 

moral och vapnens effektivitet”.46 

  

                                                        
40 Till, Seapower: A Guide for the Twenty-first Century, s. 277-281. 
41 Ian Speller och Cristopher Tuck, Amphibious Warfare: Strategy and Tactics, (St. Paul, MN: MBI Pub. 
2001), s. 8.  
42 Børresen, “The Seapower of the Coastal State”, s. 152. 
43 Arreguín-Toft, How the Weak Win Wars: a Theory of Asymmetric Conflict, s. 34-35. 
44 Børresen, “The Seapower of the Coastal State”, s. 154,165. 
45 Børresen, “The Seapower of the Coastal State”, s. 152. 
46 Sun Zi, Sun Zis krigskonst, översättning Ooi Kee Beng, Bengt Pettersson och Henrik Friman, (Stockholm: 
Santérus, 2015) s. 33. 
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2.1.3 Nyttjandet av stridskrafter 

 
Koncentrerade eller spridda styrkor är den ständiga frågan i hur en begränsad militär 

styrka ska nyttjas vilket Andrew Mack tar upp. Han presenterar att både Mao och Giap vid 

upprepade tillfällen har tryckt på den problematiska motsägelsen som en anfallare står 

inför. Motsägelsen består av försvararens valmöjlighet, antingen kan den välja att sprida 

sina styrkor för att kontrollera största möjliga del av territoriet och därmed bli sårbara 

för ett anfall. Alternativet är att försvararen koncentrerar allt till ett fåtal platser för att 

inte vara lika sårbar. Problemet för anfallaren är att den kraftigt måste öka sin 

styrkemängd för att övervinna detta vilket i sin tur innebär en kostnad på hemmaplan, 

såväl politiskt som militärt.47  

 

Till skillnad från Mao och Giap menar Børresen att kustförsvaret kan hanteras genom en 

speciell kustförsvarsstyrka. Denna princip, vilken Børresen kallar balanced navy, utgörs 

av kombinerade system där statiska enheter blandas med rörliga enheter och där de olika 

systemen ger synergi åt varandra. Motståndaren ställs inför två val, antingen tillse att de 

har förmåga att möta dessa system alternativt kraftsamla landstigningen till den grad att 

uppgiften löses trots förluster.48 Denna syn stärks av Wu som presenterar kuststatens 

fördelar med en varierad styrkesammansättning där rörlighet och statiska installationer 

blandas till ett system vilket han presenterar som en nutida liknelse till Mahans tankar 

om fortress-fleet.49 Med rörliga enheter kan kuststaten snabbt förstärka där det behövs 

och samtidigt bibehålla en statisk styrka som en tröskelnivå. Detta kompletteras enligt 

Børresen av halvrörliga system i form av mineringar och kustrobotbatterier som 

förstärker där det behövs.50  

 
Børresens för ett resonemang om att det för kuststaten är viktigare att ha en kvantitet 

framför en kvalitet i sin flotta eftersom detta bidrar till en avskräckning. I förlängningen 

bidrar detta även till att kuststaten har fler enheter att koncentrera alternativt sprida. 

Motståndaren får här en större osäkerhet i vart den kommer att möta motstånd och i 

vilken omfattning.51   

                                                        
47 Andrew Mack, “Why Big Nations Lose Small Wars the Politics of Asymmetric Conflict”, s. 187. 
48 Børresen, “The Seapower of the Coastal State” s. 158-162. 
49 Wu, “The Modern Naval Fortress: an Additional Sea Denial Option for Coastal States”, s. 91.  
50 Børresen, “The Seapower of the Coastal State” s. 161. 
51 Børresen, “The Seapower of the Coastal State” s. 152. 
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2.1.4 Kritik och tillämpning 

För att ge teorin en högre validitet i undersökningen är en faktor att den kritik som finns 

runt den valda teorin beaktas och värderas. Inom teorins kontextuella och konceptuella 

forskningsområden har det, inom ramen för denna undersökning, inte gått att spåra 

någon uttalad kritik mot Børresens teori om kuststatens sjömakt. Utifrån detta redogörs 

här den kritik som identifierats under arbetet med teorin utifrån kunskapen om sjömakt 

och hur små stater vinner krig. Detta bygger dessutom på författarens erfarenhet av hur 

en kuststat använder sina marina resurser efter olika befattningar i det svenska 

sjöstridssystemet under 22 år. 

 

Teorin har en tydlig koppling till allmänna teorier om såväl sjömakt som hur små stater 

vinner krig. Detta innebär att teorin i grunden bör ha en relativt hög grad av allmän 

förklaringskraft om kuststater. Børresen refererar mycket till hur det norska 

kustförsvarssystemet var uppbyggt vid tidpunkten när artikeln skrevs. Dock gör han en 

tydlig koppling till kuststater i allmänhet som han definierar tydligt och ger exempel som 

Canada, Nya Zeeland, Chile. Ser man på de principer som lyfts fram i allmänhet kan dessa 

göras allmängiltiga men precis som Børresen själv skriver att ”Different Coastal States will 

also need to find different solutions to their own individual naval challanges.”52 Även Speller 

poängterar att artikeln bygger på erfarenheter från Skandinavien.53 Därav kan det 

konstateras att denna undersökning inte kan bygga på analys av specifika norska 

systemlösningar som presenteras utan i stället använda bredare och mer generella delar 

ur teorin. 

 
För att ge denna undersökning svar på vilka länder som kan jämställas med det Børresen 

definierar som kuststater görs en koppling till den klassificeringen av olika typer av 

flottor som Eric Grove arbetat fram. Grove gör en indelning i nio olika typer där klass ett 

definieras som Major Global Force Projection Nayv – Complete medan klass nio benämns 

Token Navies.54 Här ses främst klass sex Offshore Territorial Defence Navies och klass sju 

Inshore Territorial Defence Navies kunna jämställas med Børresens definition av kuststat.  

  

                                                        
52 Børresen, “The Seapower of the Coastal State” s. 174. 
53 Speller, Understanding naval warfare”, s. 101. 
54 Eric Grove, ”The Ranking of Smaller Navies Revisited”, i: Ian Speller (red.) Small navies: Strategy and 
policy for small navies in war and peace, (Farnham: Ashgate Publishing, 2014), s. 16. 
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I dessa två klasser finns flottor som enbart har möjlighet att upprätthålla det territoriella 

försvaret. Till viss del kan även vissa flottor i klass fem, Adjacent Force Projection Navies, 

också jämföras med Børresens definition. Detta eftersom klass fem innebär att det finns 

en viss förmåga att verka och utöva maktprojektion ute på oceanerna utan att för den 

delen ha en offensiv högsjöflotta.  

 

2.2 Operationalisering  

För att möjliggöra en operationalisering måste undersökningen först beakta det problem 

och den frågeställning som ligger till grund för undersökningen. Med utgångspunkt i 

undersökningens frågeställningen ”Hur kan teorin om kuststatens sjömakt förklara 

framgång i försvaret av kusten mot en överlägsen motståndare?” leder detta till att det som 

ska analyseras är försvar av kust.  

 

För att få svar på frågeställningen måste en beroende variabel identifieras, vilken är den 

som ska förklaras.55 I denna undersökning söks förklaringen till framgång i försvaret av 

kusten och därmed blir framgång i kustförsvaret undersökningens beroende variabel. För 

att detta ska kunna förklaras måste en eller flera oberoende variabler identifieras vilket i 

denna undersökning görs utifrån Børresens teori om kuststatens sjömakt.56  

 
Tidigare har Børresens teori om kuststatens sjömakt redovisats utifrån de tre begreppen 

strategi, tiden samt nyttjandet av stridskrafter. Begreppen är kopplade till 

undersökningens kontextuella och konceptuella ram vilka presenterades i det föregående 

kapitlet. Genom den redovisningen identifierades att teorin beskriver hur kuststatens 

sjökrigföring bör genomföras. Detta beskriver Børresen genom att redogöra för en hel 

kustförsvarsoperation som sträcker sig från avskräckning i fred till hur ett asymmetriskt 

krig ska föras av kuststaten när en motståndare har etablerat ett brohuvud. Därmed går 

teorin att dela in i faser där respektive fas har en förklaring till hur framgång nås.  

  

                                                        
55 Peter Esaiasson et al., Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 4 rev. uppl. 
(Stockholm: Norstedts juridik, 2012), s. 50-52. 
56 Esaiasson et al., Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, s. 50-52. 
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Den första fasen är avskräckning vilken handlar om att skapa militär förmåga. Detta 

innebär att det är avskräckning som är huvudsyftet för att inte hamna i krig vilket gör att 

denna del faller utanför denna undersökning. Nästa fas är kontroll vilken innefattar att 

kuststaten måste ha den lägesuppfattningen som behövs för att anpassa sin beredskap 

och därmed öka egen säkerhet vid ett anfall från motståndaren. Därefter kommer fasen 

försvar där Børresen menar att genom att samla blandade enheter och förmågor i tid och 

rum kommer en motståndare att kanaliseras. Alternativt kommer motståndaren möta en 

samlad kuststat vilket kommer bli mer kostsamt ur stridens synsätt. Slutligen är fasen 

utnötning vilken bygger på en egen uthållighet för ett långdraget krig och därmed minska 

motståndarens vilja till att fortsätta.  

 

De tre faserna kontroll, försvar och utnötning är de begrepp som utgör grunden för att 

leda operationaliseringen vidare i sökandet av indikatorer för att finna förklaringskraften 

till teorin i den jämförande fallstudien. Operationaliseringen visualiseras här nedanför i 

figur 2 för att ge en överblick av sambandet mellan faserna i Børresens teori och de 

oberoende variablerna med tillhörande indikatorer. Därefter redovisas en förklaring till 

respektive fas med dess oberoende variabel och indikatorer. 

 

Figur 2 Undersökningens operationalisering 
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2.2.1 Kontroll  

Till skedet kontroll härrör åtgärder och förmågor vilka syftar till att minska 

konsekvenserna från ett överraskande anfall. Børresen menar här att det måste finnas en 

giltig lägesbild och därmed en kontroll över den egna kusten. Denna lägesbild erhålles 

från underrättelser, egna enheter och sensorer vilket möjliggör anpassningen av 

beredskapen för kustförsvaret i syfte att minimera effekterna av ett överraskande 

anfall.57 Med Børresens argumentation ses detta skede till att skapa egen säkerhet vilket 

därmed utgör undersökningens första oberoende variabel. För att erhålla egen säkerhet 

menar Børresen att en situationsuppfattning och anpassad beredskap måste finnas vilket 

utgör inriktningen för indikatorerna till denna oberoende variabel. Dessa två indikatorer 

benämns och utvecklas till att söka nedanstående i undersökningens empiri. 

 

Lägesuppfattning:  

- En god lägesbild finns vilken bygger på egna och andras underrättelser och sensorer. 

Beredskap: 

- En grundberedskap finns vilken anpassas efter hur situationen uppfattas. 

 

2.2.2 Försvar  

Skedet försvar består av faktorer som ger kuststaten en balanserad flotta utifrån såväl 

verkan som funktionalitet. Børresen menar att en kuststat måste inneha system som 

kompletterar varandra i olika aspekter då en motståndare annars utnyttjar sådana luckor 

då de förenklar dennes uppdrag.58 Möjligheten att koncentrera olika plattformar och 

verkanssystem i tid och rum blir en nyckel för kuststaten i att nå framgång i kustförsvaret 

då motståndaren kanaliseras. Dessutom ska detta göras med en blandning av rörliga och 

statiska enheter då inget område lämnas utan skydd.  

  

                                                        
57 Børresen, “The Seapower of the Coastal State”, s. 164-166, 168. 
58 Børresen, “The Seapower of the Coastal State”, s. 158-162. 
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Därmed identifieras styrkekoncentration i tid och rum som en oberoende variabel och 

inriktningen för indikatorerna utgörs av förmågeluckor samt variationen av rörliga och 

statiska enheter. Dessa två indikatorer benämns och utvecklas till att söka nedanstående 

i undersökningens empiri. 

 

Balanserad flotta: 

- Försvaret av kusten består av ett komplett system med olika förmågor.  

Kanalisering: 

- En blandning av statiska och rörliga enheter finns för att erhålla verkan och 

möjliggöra förstärkning. 

 

2.2.3 Utnötning  

Skedet utnötning innebär inte att försvaret av kusten misslyckats och därmed upphört 

även om ett brohuvud är etablerat. Børresen lyfter fram att en kuststat måste föra en 

indirekt krigföring genom att försöka ta striden till motståndaren och blöda ut denne 

genom fördröjande strid i syfte att sänka motståndarens vilja att fortsätta. Samtidigt 

menar Børresen att det måste finnas en underhållssäkerhet inbyggd i det egna systemet.59 

Detta innebär att en uthållighet är avgörande och därmed blir egen uthållighet en 

oberoende variabel utifrån Børresens teori och inriktningen för indikatorerna är indirekt 

sjökrigföring samt logistik. Indikatorerna benämns och utvecklas till att söka 

nedanstående i undersökningens empiri. 

 

Indirekt sjökrigföring: 

- Indirekta metoder används för att nöta ut motståndaren. 

Logistik: 

- Kontroll och rörelsefrihet för egen logistik. 

  

                                                        
59 Børresen, “The Seapower of the Coastal State” s. 150-153. 
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3 Metod 

Detta kapitel ger först en allmän beskrivning om undersökningen metodologiska grund 

vilket efterföljs av motivering hur analysen genomförs. Därefter förs ett resonemang om 

undersökningens validitet och reliabilitet vilket följs av val av fallen till analysen. Kapitlet 

avslutas med en källkritisk diskussion för källorna till undersökningens analys. 

 

3.1 Allmänt 

Undersökningens syfte att pröva Børresens teori om kuststatens sjömakt innebär att den 

förutbestämda uppfattningen prövas empiriskt mot fall för att förklara samband då detta 

inte gjorts tidigare av teorin. Detta innebär att undersökningen är teoriprövande i sin 

karaktär vilket leder till att slutsatserna bidrar till att stärka eller falsifiera teorin och 

identifiera hur teorin kan generaliseras utifrån utformningen av denna undersökning. 

Nära angränsat till detta är de teoriutvecklande undersökningarna. Dessa ska inte skarpt 

skiljas från teoriutprövande studier men undersökningen måste vara klar på om 

slutsatserna härstammar från en förutbestämd teori eller genom arbetet med empirin.60 

 

3.2 Fallstudie och kvalitativ textanalys 

Att empiriskt pröva Børresens teori gör valet av en fallstudie som naturligt. Detta då 

fallstudier förespråkas till att pröva och utveckla teorier för att finna likheter och 

olikheter, men även för att förklara de kausala sambanden.61 Att genomföra 

undersökningen med två olika empiriska fall skapar möjlighet att pröva teorin i både 

rums- och tidsperspektivet separerade till varsitt fall. Då den empiriska prövningen 

genomförs i två olika kontexter innebär det att undersökningen i begreppsliga termer är 

en jämförande fallstudie.62 Att genomföra den empiriska prövningen i de två olika 

kontexterna betraktas detta som att fallen är kritiska och ogynnsamma då de utgör varsin 

ytterlighet och utsätter därmed teorin för den hårdaste prövningen.63  

  

                                                        
60 Esaiasson et al., Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, s. 113. 
61 Alexander L. George och Andrew Bennett, Case Studies and Theory Development in the Social Sciences, 
(Cambridge: MIT, 2005), s. 21. 
62 Esaiasson et al., Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, s. 109. 
63 Esaiasson et al., Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, s. 161-164. 
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Att utsätta teorin för ett fall där både rums- och tidsperspektivet prövas samtidigt skapar 

en risk där undersökningen inte kan svara på vilket perspektiv som utfallet beror på, 

därmed identifieras fördelen med att enbart ändra ett perspektiv i varje fall.  

 

Utifrån undersökningens operationalisering framstår en kvalitativ textanalys som 

lämplig då den innebär att data ska tolkas för att belysa teoretiska variabler framför 

kvantifierbara variabler.64 De teoretiska variablerna kopplas i denna undersökning till 

analysens indikatorer vilka är beskrivna med optimala förutsättningar. Detta kan göras 

antingen systematiserat eller genom att kritiskt granska empirin där denna analys 

genomförs på ett systematiserat sätt för att klassificera innehållet utifrån 

undersökningens indikatorer.65 Det systematiserade sättet innebär i denna undersökning 

att det först skapas en överblick och ett helhetsintryck för att hitta delar som kan knytas 

till försvaret av kusten. Sedan länkas dessa delar till undersökningens sex olika 

indikatorer vilka presenterades i föregående kapitel. Därefter diskuteras empirin mot 

indikatorns optimala värde för att leda analysen mot svaret.  

 

3.3 Validitet och reliabilitet  

För att undersökningens resultat ska bli användbart och nå en hög grad av tillförlitlighet 

finns det två faktorer, begreppsvaliditet och reliabilitet, vilka måste beaktas i arbetet med 

undersökningen.66 Undersökningen omhändertar begreppsvaliditeten med att förklara 

grunden om Børresens teori i kapitel 2 och sedan lyfta och precisera detta genom en 

diskussion under operationaliseringen. Där påvisas kopplingen mellan indikatorerna och 

teorin. Därefter förs en diskussion i undersökningens analys mellan indikatorerna och 

empirin för att söka svaret.  

 

  

                                                        
64 Asbjørn Johannessen och Per Arne Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, uppl 1:4, (Malmö: 
Liber, 2003), s. 69-70. 
65 Esaiasson et al., Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, s. 210-211. 
66 Esaiasson et al., Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, s. 63-65. 
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För att erhålla en hög reliabilitet har undersökningen förebyggt slarvfel och slumpartade 

fel under insamling och analys av data genom att insamlad data eftersträvats att bli 

bekräftad genom annan källa.67 Då flera källor ligger till grund för insamlingen minskar 

även risken för att undersökningen skulle missa någon avgörande data. En problematik 

vid kvalitativa undersökningar är på vilket sätt indikatorerna mäts och värderas för att 

resultatet ska få en hög validitet. I denna undersökning framställs indikatorerna med ett 

optimalt värde i förhållande till den oberoende variabeln och ska därmed inte ses som en 

digital indikator som enbart förtjänar ett svar bestående av ja eller nej. Därefter förs en 

diskussion i undersökningens analys om förhållandet mellan det empiriska materialet 

och indikatorn. Detta innebär att en uppfattning erhålls utifrån indikatorns optimala 

värde vilket leder undersökningen mot svaret varför reliabiliteten påverkas positivt. 

 

Med ovanstående åtgärder för begreppsvaliditeten och reliabiliteten erhåller 

undersökningen en god resultatvaliditet. Därmed finns en koppling från teorin till 

empirin och vidare till att undersökningens svar och slutsatser verkligen svarar på vad 

det är tänkt att svara på. Det är dock viktigt att hålla i minnet att detta är den första 

empiriska prövningen av teorin varför resultatets generaliseringsbarhet är begränsat.68 

 

3.4 Val av fall 

Populationen av fall där en kust försvaras är omfattande om ingen tids- eller 

rumsbegränsning görs. Här finns exempel som Gallipoli 1915, Salerno 1943 men för att 

empiriskt pröva Børresens teori om kuststatens sjömakt i en jämförande fallstudie har 

kriterierna för val av kritiska fall med ogynnsamma omständigheter identifierats. Då 

Børresens teori är uppbyggd och skapad i en skandinavisk kontext finns därmed vissa 

begränsningar i hur den kan generaliseras. Dessutom bygger den på ett försvar av kusten 

med modern teknik där precisionsvapen och samordning är en viktig del. Den 

skandinaviska kontexten och det moderna kriget utgör de två kontexterna som 

identifierats som viktiga i hur ett fall ska väljas. För att öka möjligheten till att göra teorin 

generaliserbar måste den prövas utanför en skandinavisk kontext respektive en samtida 

                                                        
67 Esaiasson et al., Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, s. 63-65. 
68 Esaiasson et al., Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, s. 161. 
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kontext. Samtidigt skapas en strukturerad koppling mellan teorin och fallet om en av 

dessa kontexter behålls i respektive fall. 

 

Valet av fall omhändertar såväl tids- som rumsliga skillnaden mot teorin då de valda fallen 

utgörs av Kuwaitkriget 1991 samt Narvik 1940. Det förstnämnda fallet är samtida med 

teorin och prövar den främst i ett rumsligt perspektiv, utanför Skandinavien. Det andra 

fallet omhändertar den skandinaviska kontexten och prövar främst teorin ur ett 

tidsperspektiv. En viktig faktor är att analysen sker av en kuststat. Här stödjer Erik Groves 

klasser om en flottas storlek valen av fallen då Norge 1940 hade en sjunde klassens flotta 

precis som Irak hade 1991 vilket innebär en kustnära flotta som kan upprätthålla 

territoriet. Därmed anses dessa vara kuststater och utgöra rätt fall för denna 

teoriprövande undersökning. 

 

3.5 Källmaterial 

Den empiri som använts för att studera Narvik 1940 är främst den norskfödde 

amerikanska översten Henrik O. Lundes studie Hitler´s Pre-emptive War.69 Boken 

framstår som komplett för ändamålet sett ur tre avseenden, dels omfattningen och 

detaljeringsgraden men även att den vilar på källor från såväl Tyskland, Norge, England 

och USA. Dock fyller boken Narvik, skriven av den brittiska kommendören Donald 

Macintyre, ut empirin mer specifikt om händelserna på Nordsjön sett ur det brittiska 

perspektivet.70 Samtidigt säkerställer den undersökningens reliabilitet genom att 

bekräfta insamlad data. Empirin för Kuwaitkriget 1991 tar sin utgångspunkt i tre djupare 

redovisningar av Kuwaitkriget vilka valts då dessa till största del berör kriget ur ett 

marint perspektiv. Den första boken är Shield and Sword vilken är en historisk skildring 

som avhandlar hur flottorna bidrog till koalitionens seger i Kuwaitkriget, främst utifrån 

amerikanska flottans perspektiv.71 Den andra utgörs av boken Eldunderstöd, skriven av 

Chris Craig, där författaren är sjöstyrkechef för de brittiska fartygen och ger sin bild av 

Kuwaitkriget ur ett brittiskt perspektiv.72   

                                                        
69 Henrik O. Lunde, Hitler's Pre-emptive War: the Battle for Norway, 1940, (Newbury: Casemate, 2008). 
70 Donald Macintyre, Narvik, (London: Evans Brothers, 1959). 
71 Edward J. Marolda och Robert Jr Schneller, Shield and sword: the United States Navy and the Persian Gulf 
War, (Washington, D.C.: Naval Historical Center, Department of the Navy, 1998). 
72 Chris Craig, Eldunderstöd: sjöstriderna under Falklands- och Gulfkriget, (Stockholm: 
Marinlitteraturföreningen, 1995). 
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Slutligen används boken Desert Storm at Sea som i detalj beskriver amerikanska flottans 

insats utifrån syftet att öka förståelsen och bidra till ännu bättre operationer i framtiden.73  

Denna litteratur har belysts utifrån de källkritiska kriterierna äkthet, tidssamband, 

oberoende och tendensfrihet som Thurén beskriver.74 

 

Vad det avser äktheten kommer inte den belysas närmare då några oklarheter initialt inte 

funnits runt detta. Avseende tidssambandet bygger Lundes studie huvudsakligen på 

källor daterade under perioden 1940-60 talet vilket anses utgöra en närhet till kriget. För 

Kuwaitkriget är all litteratur sammanställd och författat under senare delen av 1990-

talet. Med det menas att den är utgiven relativt nära krigets genomförande med tanke på 

den tid det tar att sammanställa material och få det publicerat.  

 

Huruvida litteraturen håller sig oberoende är inte helt enkelt att klara ut. Litteraturen i 

sig står för sig själv och det som här sticker ut är Chris Craig då han redovisar kriget 

utifrån sin egen uppfattning och de löpande dagboksanteckningar som han gjorde under 

Kuwaitkriget.  

 

Däremot identifierar undersökningen en tendensiös utmaning för Kuwaitkriget då 

samtlig litteratur är skriven av individer som härstammar från något av koalitionens 

länder. Att de därför vill ge en mer positiv bild av händelseförloppet kan inte uteslutas. 

Det kan dock konstateras att i den utvalda litteraturen återfinns även kritik till hur 

operationen genomfördes vilket talar mot denna källkritiska utmaning. Ytterligare en 

aspekt är att dessa beskriver det irakiska agerandet vilket gör att de irakiska tolkningarna 

och uppfattningarna inte framkommer utan detta redovisas genom någon annans 

tolkning. 

  

                                                        
73 Marwin Pokrant, Desert Storm at Sea: what the Navy Really Did, (Westport, CT: Greenwood Press, 1999). 
74 Torsten Thurén, Källkritik 2.uppl. (Stockholm: Liber, 2005), s. 13. 
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4 Analys 

Detta kapitel redovisar analysen av Børresens teori utifrån fallen Narvik 1940 samt 

Kuwaitkriget 1991 och kapitlet inleds med en kort inledning av dessa fall. Därefter 

redovisas analysen utifrån de, i operationaliseringen, identifierade faserna, kontroll, 

försvar och utnötning. Kapitlet avslutas med att resultatet och svaret på undersökningens 

frågor redovisas.  

 

4.1 Inledning  

Analysen utgörs av operationaliseringen av Børresens teori om kuststatens sjömakt 

vilken empiriskt prövas mot den tyska invasionen av Narvik 1940 samt Kuwaitkriget 

1991 utifrån faserna kontroll, försvar och utnötning. 

 

Analysen av den tyska invasionen av Narvik 1940 syftar till att pröva teorin i 

tidskontexten då tidsepoken är förändrad mot när teorin skrevs medan den rumsliga 

kontexten fortfarande är Skandinavien. Den tyska invasionen påbörjades under slutet av 

mars 1940 då tyska soldater samlas i norra Tyskland för att embarkera fartyg. Fartygen 

förflyttade sig ut på Nordsjön där de färdades längs den norska kusten. Tidigt på 

morgonen den 9 april landsteg de tyska förbanden och ett tyskt brohuvud etablerades i 

Narvik. Bara några timmar senare hade det norska försvaret av Narvik gett upp och 

senare samma dag börjar brittiska flottan slå mot de tyska fartygen i fjorden in mot Narvik 

efter en norsk förfrågan.75 

 

Fallet med Kuwaitkriget 1991 ger undersökningen dess samtida koppling till Børresens 

teori och prövar främst den rumsliga kontexten då en geografisk, och därmed även en 

kulturell, spridning åstadkommes med Irak som den försvarande kuststaten. Detta 

genererar möjligheten att pröva teorin utanför den skandinaviska kontexten vilken utgör 

grunden i teorin.  

  

                                                        
75 Douglas C. Dildy, Denmark and Norway, 1940: Hitler's Boldest Operation. (Oxford: Osprey Publishing, 
2007), s. 30-34, 44-61. 
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Kuwaitkriget föregicks av den irakiska ockupationen av Kuwait vilket resulterade i att 

den USA-ledda koalitionen förberedde för Operation Desert Storm under hösten 1990. 

Denna operation inleddes 17 januari 1991 men någon landstigning och etablerande av 

brohuvud skedde inte även om koalitionen agerade som att det skulle ske. Irak levde 

dessutom starkt i tron att en landstigning skulle genomföras och därav är det fortfarande 

intressant att studera detta fall. Koalitionen inledde den 24 februari en markoffensiv 

vilket i denna undersökning likställs med att ett brohuvud etablerats.76  

 

4.2 Kontroll  

Utifrån operationaliseringen i kapitel 2 genomförs analysen av Børresens teori i fasen 

kontroll med nedanstående två optimala indikatorer. 

 

Lägesuppfattning:  

- En god lägesbild finns vilken bygger på egna och andras underrättelser och sensorer. 

Beredskap: 

- En grundberedskap finns vilken anpassas efter hur situationen uppfattas. 

 

Narvik 

Redan i slutet av mars mottog Norge underrättelser om att tyska förband samlats i norra 

Tyskland. Detta tolkade den svenska marinstaben som att en tysk invasion av Norge var 

förestående vilket även rapporterades till Norge. Utöver denna rapport mottog det norska 

regeringen och marinhögkvarteret flera rapporter som även de pekade på att Tyskland 

förberedde en invasion. Den dystraste bilden speglades av en källa som menade att 

närmare 1,5 miljoner tyska soldater var avdelade för en operation mot Norge.77  

  

                                                        
76 Alastair Finlan, The Gulf War 1991, (Oxford: Osprey Publishing, 2003), s. 25-34, 47-48. 
77 Lunde, Henrik O. Hitler's Pre-emptive War: the Battle for Norway, 1940. Newbury: Casemate, 2008, s. 87-
90. 
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Den 8 april sänktes det tyska transportfartyg Rio de Janeiro, förvisso av en polsk ubåt, 

vilket resulterade i att norska fartyg räddade nästan 100 nödställda och tog dem till 

Kristiansand. Det visade sig där att överlevarna var uniformerade soldater och sjömän 

vilka hävdade att de var på väg mot Bergen för att bistå Norge utifrån en norsk förfrågan 

om hjälp.78 En av rapporterna till norska marinhögkvarteret den 8 april stod den norska 

ambassaden i London för. Där förmedlades brittiska underrättelser om en tysk 

marinstyrka utanför den norska kusten vilken skulle inleda en operation mot Narvik 

senare under kvällen.79 

 

Under kvällen den 8 april sammanträdde den norska regeringen där den enda åtgärden 

blev en varning som skickades till de fort som skyddade inloppen till hamnarna. Därmed 

mobiliserades inte armén och de militära cheferna hade inte heller rätt att öppna eld mot 

främmande krigsfartyg.80  

 

En åtgärd som den norska marinchefen vidtog under kvällen den 8 april var beslutet om 

släckning av alla fyrar längs kusten upp till Bergen för att försvåra en eventuell tysk 

insegling till de norska hamnarna. Beslutet undantog dock fyrarna norr om Bergen trots 

vetskapen om att Tyskland kunde inleda en operation runt Narvik redan under kvällen. 

Därutöver hade den norska marinchefen av regeringen nekats tillstånd att lägga ut 

mineringar och han beslutade att inte sätta flottan i högsta beredskapen då detta kunde 

oroa befolkning i onödan.81  

 

Däremot vidtog den norska chefen för norra marindistriktet egna åtgärder utifrån de 

underrättelser han hade erhållit. Detta innebar att de norska ubåtarna lämnade Narvik 

och de två kustförsvarsskeppen grupperades för att skydda inloppet till Narvik. Däremot 

låg kustförsvarsskeppen nära hamnen i Narvik och inte längre ut i fjorden som det var 

tänkt. Liknande åtgärder gjordes även på land med de resurser som fanns tillgängliga.82  

  

                                                        
78 Lunde, Hitler's Pre-emptive War: the Battle for Norway, 1940, s. 92. 
79 Lunde, Hitler's Pre-emptive War: the Battle for Norway, 1940, s. 93. 
80 Macintyre, Narvik, s. 41. 
81 Lunde, Hitler's Pre-emptive War: the Battle for Norway, 1940, s. 94-96. 
82 Lunde, Hitler's Pre-emptive War: the Battle for Norway, 1940, s. 141-148. 
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Kuwaitkriget 

Under mitten av november 1990 genomförde koalitionen ett antal stora 

landstigningsövningar där mer än 60.000 militärer var involverade med syftet att dra den 

Irakiska uppmärksamheten till sig. Samtidigt under de sista månaderna av 1990 

genomförde Irak operationer i Persiska viken, både på havet och i luften. Detta bidrog till 

den irakiska kännedomen om koalitionens verksamhet och styrkeuppbyggnad till sjöss. 

Detta kompletterades med att Irak under slutet av november och hela december 

utgrupperade sensorer och soldater på såväl oljeplattformar som öar i Persiska viken 

med uppgift att rapportera koalitionens rörelser.83  

 

Koalitionen observerade under slutet av november och december även det man befarade 

vara Irakisk minutläggningsverksamhet i norra delen av Persiska viken. Vissa källor 

menar att minutläggningen inleddes tidigare men oaktat detta observerades 

utläggningen av koalitionen i nära anslutning till att de genomfört sina 

landstigningsövningar. Detta bekräftades den 21 december då den första Irakiska 

drivminan påträffades av Saudiska minröjningsförband i ett oljefält utanför 

Saudiarabien.84  

 

Huruvida det irakiska strandförsvaret av Kuwait var ett resultat av de 

landstigningsövningar som koalitionen genomförde återfinns inget svar på. Däremot 

framgår det att Irak var övertygade om att en landstigning av koalitionen skulle ske i 

Kuwait. Därför avdelades ett antal irakiska infanteridivisioner till att utgöra strandförsvar 

i syfte att förhindra en landstigningsoperation. Med hänsyn till hur väl utformat 

strandförsvaret var är ett rimligt antagande att detta gjordes före den 17 januari då 

koalitionens anfall inleddes. Detta stärks utifrån det faktum att de flesta irakiska 

infanteridivisionerna var immobila varför de rimligen transporterats dit och grupperade 

i god tid före koalitionens anfall inleddes 17 januari.85  

  

                                                        
83 Marolda och Schneller, Shield and sword: the United States Navy and the Persian Gulf War, s. 146-150. 
84 Marolda och Schneller, Shield and sword: the United States Navy and the Persian Gulf War, s. 148-149. 
85 Pokrant, Desert storm at sea: what the Navy really did, s. 225-229. 
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Sammanfattning kontroll 

Analysen av Narvik visar att indikatorn för lägesuppfattning återfanns till del. Den stora 

avsaknaden mot den optimala definitionen utgörs av att ingen samlad och god 

lägesuppfattning fanns i Norge. Att kustförsvarsskeppen dessutom låg nära hamnen i 

Narvik och inte långt ut i fjorden som det var tänkt innebar att viktig tid till förvarning 

förlorades vilket bidrog till en sämre lägesuppfattning. För Kuwaitkriget visar analysen 

till stor del det motsatta. Här finns indikatorn för lägesuppfattning tydligt finns 

representerad i fallet av vad koalitionen gör i Persiska viken kopplat till de Irakiska luft- 

och sjöoperationerna som genomfördes. Detta stärks av det tidssamband som analysen 

påvisar mellan koalitionens landstigningsövningar och de Irakiska åtgärder som vidtogs 

i samband med detta. Då grupperades ytterligare förmågor i Persiska viken i syfte att få 

en ännu bättre lägesuppfattning och verkansmöjlighet. Detta skapade förutsättningar för 

att på ett större djup inhämta underrättelser och därmed ge en bättre lägesuppfattning 

för förband på fastlandet 

 

Den andra indikatorn, beredskap, återfinns i analysen av Narvik då anpassningar av 

beredskapen görs på lokal nivå. Däremot är kuststaten beroende av hela statens försvar i 

en kustförsvarsoperation varför avsaknaden av beredskapsändring på central nivå inte 

bidrog till skapandet av egen säkerhet. För analysen av Kuwaitkriget framkommer fasens 

andra indikator, beredskap, när Irak vidtar omfattande åtgärder med olika förband och 

system för att lösa ett kustförsvar. Såväl gruppering av strandförsvar, trupp på öar och 

plattformar som utläggning av sjöminneringar är tidiga irakiska åtgärder som 

identifierats i analysen och även visats bidra till framgången av kustförsvaret. 
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4.3 Försvar  

Utifrån operationaliseringen i kapitel 2 genomförs analysen av Børresens teori i fasen 

försvar med nedanstående två optimala indikatorer. 

 

Balanserad flotta: 

- Försvaret av kusten består av ett komplett system med olika förmågor.  

Kanalisering: 

- En blandning av statiska och rörliga enheter finns för att erhålla verkan och 

möjliggöra förstärkning. 

 

Narvik 

Grunden för försvaret av den norska kusten låg i en försvarsplanering som tog sin 

utgångspunkt i en anfallande stormakt med sjöherravälde för att nå sina mål. Dock 

överensstämde inte planläggningen med verkligheten då Norge inte byggde klart de 

planerade kustförsvarsforten och flottbaserna. Trots detta fanns det vid tidpunkten ett 

kustförsvarsfort beläget för att skydda inloppet till Narvik men det var inte aktiverat 

1940. Konsekvensen i Narvik var att den del ur 6.e norska armédivisionen som svarade 

för skyddet av staden tvingades att utforma ett hamnförsvar som skulle försvåra ett 

överraskande anfall mot staden. Dock släppte divisionens den tidigare planen om att 

avdela ett spaningskompani till fjordmynningen då övervakningen av kusten var en 

uppgift för flottan. Däremot färdigställdes och bemannades två stycken kulsprutebunkrar 

före 8 april 1940 och totalt fanns 450 soldater avdelade till Narvik men många var 

bortkommenderade den 8 april.86  

 
Detta kompletterades av sjögående enheter vilka utgjordes av Ofot divisionen, den 

division som var stationerad i Narvik. Divisionen bestod av två stycken kustförsvarsfartyg 

men hade även tillförts två ubåtar samt tre patrullbåtar. Olyckligtvis hade divisionen 

nyligen blivit av med tre moderna jagare, två ubåtar och en torpedbåt som ett resultat av 

freden mellan Finland och Ryssland efter vinterkriget. Därutöver fanns tre 

torpedbestyckade flygplan samt två spaningsflygplan. Problemet här var att det i Norge 

inte fanns några torpeder tillgängliga varför dessa flygplan bestyckats med bomber.87   

                                                        
86 Lunde, Hitler's Pre-emptive War: the Battle for Norway, 1940, s. 133-141. 
87 Lunde, Hitler's Pre-emptive War: the Battle for Norway, 1940, s. 122-124. 
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Inledningen på den tyska landstigningen kantades av rädslan över de beryktade norska 

kustförsvarsforten med artilleri- och torpedinstallationen varför belägrandet av dessa 

fort var en av de tre tyska huvuduppgifterna. Under det tyska inlöpandet till Narvik rådde 

dessutom dålig sikt på grund av det dåliga vädret varför den tyska fartygsgruppen kunde 

smyga in. Tre av dessa fartyg hade till uppgift att landsätta soldater för att belägra de 

norska forten vilka tyskarna trodde var operativa längs fjorden in mot Narvik.88  

 

Kuwaitkriget 

Vid analys av Iraks försvar av kusten ges initialt en bild som innehåller många olika 

system och förmågor vilka vid tidpunkten utgjorde en av regionens mest potenta 

krigsmakter. Totalt fanns 165 olika fartyg där 13 av dessa var utrustade med 

sjömålsrobotar. Detta kompletterades av ett upprustat flygvapen om 700 jakt-, attack- 

och bombflygplan vilka opererade från 24 baser och 30 reservbaser.89 Ubåtar var dock ett 

system Irak saknade vilket direkt gagnade koalitionen under hela operationen. En 

konsekvens av detta var att den brittiske sjöstyrkechefen, Chris Craig, valde att nyttja sin 

ubåtsjaktpersonal till att förstärka den sjögående staben i deras planeringsarbete.90 

Därutöver hade flertalet av koalitionens deltagande fartyg sina ombordbaserade 

helikoptrar vilka normalt hade uppgifterna ubåtsjakt samt sjöövervakning. Dessa 

helikoptrar frigjordes nu för enbart sjöövervakning.91  

 

Irak hade olika varianter av sjömålsrobotsystem och det som hade störst möjlighet att 

påverka koalitionen var den flygburna Exocet, vilken kunde bäras av såväl irakiskt 

attackflyg som deras helikoptersystem Super Freelon. Detta kompletterades av det 

landbaserade och rörliga sjömålsrobotsystemet Silkworm, vilket gav Irak möjlighet att 

omgruppera för att nå optimal verkan. Därutöver fanns ett antal robotställningar vilka 

var välkonstruerade skenmål vilka försvårade koalitionens uppföljning och utvärdering 

av bekämpningen.92  

  

                                                        
88 Macintyre, Narvik, s. 49-51. 
89 Marolda och Schneller, Shield and sword: the United States Navy and the Persian Gulf War, s. 67-68. 
90 Craig, Eldunderstöd: sjöstriderna under Falklands- och Gulfkriget, s. 222. 
91 Pokrant, Desert storm at sea: what the Navy really did, s. 57. 
92 Craig, Eldunderstöd: sjöstriderna under Falklands- och Gulfkriget, s. 246. 
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De irakiska sjömålsrobotarna komplicerade och försenade koalitionens operation i 

Persiska viken då pågående verksamhet avbröts och övergick till defensivt självskydd när 

en radarstation förknippad till dessa system aktiverades.93 Den samlade irakiska 

förmågan till sjömålsbekämpning utgjorde ett reellt hot. Detta lyfter chefen för 

koalitionens hangarfartygsstyrka i Persiska viken då han menade att koalitionen enbart 

hade tur att Irak inte nyttjade sin förmåga med bland annat flygburen Exocet på ett klokt 

sätt.94 

 

I grunden fanns inga fortifikatoriska enheter men då irakiska militären befäste de 

oljeplattformar samt de öar som var belägna i Persiska viken utanför Irak och Kuwait 

erhölls vapen och sensorer i statiska positioner.95 Därutöver anlades ett strandförsvar 

som kunde anses statiskt då de avdelade irakiska infanteridivisionerna, som tidigare 

nämnts, saknade förmåga till förflyttning. Dock framkommer det dilemma som en 

motståndare ställs inför med svårigheten att hantera kombinationen av rörliga och 

statiska system med sjömålsrobotsystemen och utifrån blandningen av förankrade och 

drivande sjöminor.96 Även om det sistnämnda i sig inte är folkrättsligt tillåtet. 

 

Sammanfattning försvar 

Utifrån den tänkta försvarsplanen av Narvik hade fasens två indikatorer balanserad flotta 

samt kanalisering haft en fullt förklarande kraft där olika system, såväl rörliga som 

statiska, kompletterade varandra. Nu var inte fallet på det sättet varför utfallet blir något 

annat. Båda indikatorerna förekommer i ringa omfattning främst då de system och 

förband som avdelats till Narvik var få. Detta gällde såväl i luften som på havet och på land 

vilket bidrar till förklaringen av det korta tidsförloppet för den tyska landstigningen och 

därmed reducerade en norsk framgång i försvaret av kusten. Dock kan det inte uteslutas 

att det dåliga vädret bidrog till att den tyska sjöstyrkans framgång. Samtidigt 

framkommer nyttan med kustförsvarsfort då det binder resurser från anfallaren. Det 

resulterar i att en landstigningsoperation tar längre tid vilket skulle innebära en positiv 

påverkan på båda indikatorerna och därmed bidra till framgång i försvaret av kusten.  

  

                                                        
93 Craig, Eldunderstöd: sjöstriderna under Falklands- och Gulfkriget, s. 246-247. 
94 Marolda och Schneller, Shield and sword: the United States Navy and the Persian Gulf War, s. 202-203. 
95 Pokrant, Desert storm at sea: what the Navy really did, s. 73. 
96 Pokrant, Desert storm at sea: what the Navy really did, s. 73. 
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I analysen av Kuwaitkriget framkommer fasens indikator för en balanserad flotta relativt 

tydligt då olika sensor och verkanssystem samlas för att möjliggöra verkan i ett 

gemensamt rumsligt perspektiv. Här har det inte gått att finna belägg för att gemensam 

verkan i tid har genomförts. Det blir i analysen tydligt att avsaknaden av ubåtssystem 

omedelbart ger koalitionen en positiv effekt då de kan lägga dessa resurser på att lösa 

andra uppgifter. Indikatorn kanalisering där en motståndare ska kanaliseras genom 

rörliga och statiska enheter ges en svag observation då blandningen av dessa inte var 

omfattande men problematiken påvisades genom såväl mineringar som landgrupperade 

sjömålsrobotförband. 

 

4.4 Utnötning  

Utifrån operationaliseringen i kapitel 2 genomförs analysen av Børresens teori i fasen 

utnötning med nedanstående två optimala indikatorer. 

 

Indirekt sjökrigföring: 

- Indirekta metoder används för att nöta ut motståndaren. 

Logistik: 

- Kontroll och rörelsefrihet för egen logistik. 

 

Narvik 

Tiden som förlöper från fasen kontroll till utnötning vid den tyska invasionen av Narvik 

är relativt kort och redan klockan 0615 den 9 april meddelas den tyska styrkan att Norge 

ger upp Narvik.97 Detta är enbart tre timmar efter den första observationen av de tyska 

stridsfartygen i fjorden på väg mot Narvik. Samtidigt genomförde den norska regeringen 

ett möte under natten där beslutet blev att be Storbritannien om adekvat militär hjälp 

innan tyskarna befäst sina ställningar på det norska territoriet. Detta var en begäran som 

skickades till London redan klockan 0236 och som under dagen bifölls.98  

  

                                                        
97 Lunde, Hitler's Pre-emptive War: the Battle for Norway, 1940, s. 179-180. 
98 Lunde, Hitler's Pre-emptive War: the Battle for Norway, 1940, s. 222-223. 
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Resultatet av den norska begäran till Storbritannien blev att den brittiska sjöstyrkan på 

Nordsjön senare under dagen den 9 mars konfronterade den tyska flottan i fjorden mot 

Narvik. Britterna sänkte här fartyg efter fartyg och när de åter begav sig ut från fjorden 

mötte de två av de tyska fartygen vilka kom med krigsmateriel och förnödenheter avsedda 

för förbanden i Narvik. Denna sänkning resulterade främst i en akut drivmedelsbrist för 

tyska sjöstyrkan. 99 

 

Norge hade med sina sjöstridskrafter i Ofot divisionen en möjlighet att bedriva utnötning 

mot Tyskland men kvar var enbart de två norska ubåtarna. Dessa var begränsade i sin 

rörlighet med anledning av befarade tyska mineringar och blev beordrade till att dra sig 

mot Lofoten. Dit tog sig den ena ubåten medan den andra låg kvar inne i fjorden och 

sänktes för att inte hamna i tysk kontroll. Dessutom begärde Storbritannien att de norska 

ubåtarna skulle hålla sig borta för att ge britterna full handlingsfrihet med vapeninsatser 

mot alla undervattenskontakter. Därmed fanns det inte längre någon marin operativ 

förmåga i Ofot divisionen som hade möjlighet att föra kriget mot Tyskland.100 

 

När de tyska förbanden väl landstigit i Narvik gick förloppet snabbt och de erövrade 

Elvegårdsmoen vilket var ett högt prioriterat mål för tyskarna varför man enbart dit 

avdelade två bataljoner för lösandet av uppgiften. Elvegårdsmoen var ett 

mobiliseringscenter samt en logistikpunkt där vapen, ammunition och mat förvarades i 

stora mängder. Tyskarna mötte här 17 norska soldater och Elvegårdsmoen föll snabbt i 

tyskarnas händer som därmed hade säkrat förnödenheter till de tyska förbanden för 

mellan två och tre veckor. 101  

  

  

                                                        
99 Lunde, Hitler's Pre-emptive War: the Battle for Norway, 1940, s. 188-193. 
100 Lunde, Hitler's Pre-emptive War: the Battle for Norway, 1940, s. 166. 
101 Lunde, Hitler's Pre-emptive War: the Battle for Norway, 1940, s. 160-162. 
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Kuwaitkriget 

Børresen menar att det handlar om att skapa sig uthållighet för att nöta ner och blöda ut 

en motståndare med indirekta metoder för en kuststat. Här kan de irakiska mineringarna 

ses som en indirekt krigföringsmetod vilket även Børresen nämner som ett system för 

indirekt krigföring. Detta var en mental påfrestning för koalitionen vilket Chris Craig 

uttryckte som att ”den totala osäkerheten började gå oss alla på nerverna” vilket i 

slutändan har en negativ inverkan på viljan hos individen att fortsätta kriget.102  

 

I denna fas genomförde inte Irak några samordnade attacker utan det var enstaka 

individuella insatser med olika system. Ett system som användes på detta sätt var det 

landbaserade sjömålsrobotsystemet Silkworm. Dessutom användes radarinmätningen 

för detta system vid flertalet tillfällen utan att någon sjömålsrobot avfyrades vilket 

påverkade koalitionen då de blev tvingade till att koncentrera sina sensorer och vapen till 

självförsvar.103  

 

En annan irakisk åtgärd var att Irak hade försett oljeriggarnas ben med 

försåtsmineringar.104 Vad syftet med detta var framgår inte men koalitionen spekulerade 

i att tanken skulle varit att spränga oljeriggen för att förstöra Persiska viken genom 

oljeföroreningar. Oaktat vilket syfte Irak hade blev konsekvensen att det ökade 

osäkerheten för koalitionen. Därmed ställdes koalitionen inför faktumet att operationen 

tog längre tid om säkerheten skulle bibehållas.  

 

En annan irakisk åtgärd var dumpning av olja i Persiska viken vilket var en planerad och 

förberedd åtgärd. Irak pumpade ut olja från en av Kuwaits oljeterminaler samt från fem 

stycken oljetanker vilket uppskattades till 1,5 miljoner kubikmeter råolja i Persiska 

viken.105 Frånsett åtgärdens tveksamma legalitet och rimlighet förutspådde Irak att 

denna åtgärd skulle försvåra en landstigning för såväl fartygen som de som landsteg då 

råolja låg längs kusten och stränderna.106 Dessutom hotade åtgärden den 

vattenreningsanläggning som koalitionen använde sig av i Saudiarabien.   

                                                        
102 Craig, Eldunderstöd: sjöstriderna under Falklands- och Gulfkriget, s. 248. 
103 Craig, Eldunderstöd: sjöstriderna under Falklands- och Gulfkriget, s. 257-260. 
104 Craig, Eldunderstöd: sjöstriderna under Falklands- och Gulfkriget, s. 250. 
105 Marolda och Schneller, Shield and sword: the United States Navy and the Persian Gulf War, s. 226-227. 
106 Pokrant, Desert storm at sea: what the Navy really did, s. 73. 
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Under perioden 28-30 januari skedde omfattande omgrupperingar av det irakiska 

flygvapnet samt flottan till Iran. Här lyckades koalitionen i stort bekämpa irakiska flottan 

och det kan finnas flera förklaringar till varför de lämnade Irak. En orsak som lyfts fram 

är att Saddam gjorde detta för att, om möjligen, ha kvar några resurser efter kriget. En 

annan är att förhoppningen om stöd från Iran fanns och att irakiska styrkor därifrån 

skulle fått möjligheten till att slå koalitionens bakre delar.107 

 

Sammanfattning utnötning 

Analysen av Narvik under fasen utnötning visar här två tydliga inslag vilka kopplas till 

indikatorn indirekt sjökrigföring. Detta utgörs främst av den norska vädjan om stöd från 

Storbritannien då Børresen menar alliansskapandet är en del av kuststatens indirekta 

metoder. Dessutom lyckas britterna här sänka den del av Tysklands försörjning som 

skeppas med fartyg till förbanden i Narvik. Dock hade Norge en egen resurs i form av en 

ubåt för att genomföra egna indirekta operationer vilket stoppades av Storbritannien. I 

analysen av Kuwaitkriget återfinns olika delar till indikatorn för indirekt sjökrigföring. 

Såväl de irakiska mineringarna som de återkommande skjutningarna med sjömålsrobot 

syftade till att nöta ut en motståndare och analysen visar på att detta gav effekt men Irak 

har kunnat nå större framgång i detta. Detta ses som enskilda nålsticksattacker vilka 

gjorde en skillnad och påverkade motståndaren negativt. Dessutom fanns det indirekta 

krigföringstankar med oljeutsläppen och försåtsmineringar vilket till del fick en negativ 

påverkan på koalitionen.  

 

För indikatorn logistik visar analysen att den norska kontrollen och rörelsefriheten 

tappades relativt omgående i samband med den massiva tyska styrkeuppbyggnaden i 

Narvik. Dessutom tillintetgjordes möjligheten att försörja de norska förbanden när 

Elvegårdsmoen tappades till tyskarna. Det enda som då fanns tillgängligt var den 

utrustning och de förnödenheter förbanden redan hade. I analysen av Irak framkommer 

inget som enskilt påvisar indikatorn logistik i denna fas. Däremot kan den irakiska 

förflyttningen till Iran stödja fasens båda indikatorer till att skapa egen uthållighet även 

om utfallet uteblev då inget stöd lämnades av Iran till de irakiska förbanden.  

  

                                                        
107 Marolda och Schneller, Shield and sword: the United States Navy and the Persian Gulf War, s. 229-232. 
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4.5 Resultat och svar på forskningsfrågan 

Med den ovanstående analysen av Børresen teori om kuststatens sjömakt och den 

jämförande fallstudien om Narvik 1940 samt Kuwaitkriget 1991 presenteras här 

resultatet genom undersökningens frågor. Inledningsvis redovisas svaret på 

undersökningens delfrågor vilket leder vidare till redovisningen av svaret på 

undersökningens forskningsfråga. 

 
Delfråga 1: 

 

Hur kan teorin om kuststatens sjömakt fasindelas och operationaliseras för att 

förklara ett försvar av kusten? 

 

Utifrån redovisningen av Børresen teori om kuststatens sjömakt och dess koppling till 

den tidigare forskningen identifierades att teorin omfattar en hel kustförsvarsoperation. 

Därefter identifierades fyra olika faser vilka förklarar ett försvar av kusten där tre av 

dessa identifierades att falla inom undersökningen. Dessa var faserna kontroll, försvar och 

utnötning vilka utgjorde grunden av operationaliseringen. Till respektive fas 

identifierades oberoende variabler utifrån påståenden i Børresen teori som skulle leda 

till framgång. Därefter formulerades indikatorer kopplade till undersökningens 

oberoende variabler där indikatorer under analysarbetet har lett undersökningen mot 

svaret på forskningsfrågan. Värderingen av indikatorerna har gjorts utifrån ett optimalt 

förhållande vilket har styrt resultatet till en kvalitativ tolkning. Därmed fastnar inte 

resultatet i en graderad skala vilken riskerar fokusera på värdet istället för det faktiska 

förhållandet. Kopplingen mellan indikatorerna och teorin har framstått som logisk och 

tydlig under analysen vilket pekar på att en hög validitet har erhållits.  
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Delfråga 2: 

 

På vilket sätt bidrar var och en av teorins faser till framgången? 

 

Det kan utifrån den ovanstående analysen konstateras att fasen kontroll har en stark 

påverkan på kuststaten vilket visar ge effekter in i de övriga faserna. Den uppfattning och 

lägesbild som råder och de åtgärder som vidtages gör att kuststaten har ett förhandsläge 

vilket, kopplat till kuststatens begränsade resurser, får anses vara avgörande. I Narvik 

1940 var indikatorerna långt från uppfyllda mot det optimala värdet. Detta kan kopplas 

som en starkt bidragande orsak till det snabba förloppet i resterande operation då de 

resurser som skulle behövts inte fanns på plats. I Kuwaitkriget identifierades 

indikatorerna till att vara tydligt representerade och de åtgärder som Irak vidtog här gav 

dem framgång till försvaret av kusten genom att skapa egen säkerhet. Något som även föll 

ut efter fasen kontroll.  

 

För fasen försvar visar analysen på att en kuststat når framgång genom fasens båda 

indikatorer främst genom Kuwaitkriget. Det finns dock finns delar till de olika 

indikatorerna som är värda att lyfta fram här. Detta är först kopplat till indikatorn 

balanserad flotta där utfall återfinns av betydelsen för kompletterande system. I 

Kuwaitkriget påvisades detta genom avsaknaden av irakisk ubåt vilket gav en fördel till 

motståndaren. Likaså påvisades att ett kompletterande system skapar ett dilemma för 

motståndare genom Narvik 1940 där tyska sjöstyrkan vidtog åtgärder och avsatte 

resurser för att omhänderta kustförsvarsforten. För indikatorn kanalisering framstår 

problematiken för motståndaren med blandningen av rörliga och statiska enheter i 

Kuwaitkriget. Därmed utgörs framgången av en blandad styrkekonstellation vilken kan 

kraftsamla i ett rumsligt begrepp. Kuststaten kan därmed sätta press på motståndaren 

över tiden med sina olika system. 
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Analysen påvisar att framgång genom fasen utnötning nås med två olika resultat för de 

olika fallen. Under invasionen av Narvik 1940 blev det brittiska stödet till Norge helt 

avgörande för framgången i försvaret av kusten. Dessutom framkom att den indirekta 

metoden att sänka de tyska transportfartygen och starkt bidrog till att tära på och därmed 

blöda ut de tyska trupperna i Narvik. Under Kuwaitkriget genomförde Irak flera indirekta 

åtgärder vilket visade sig försvåra och tära på motståndaren även om vissa av dessa 

åtgärder kan ifrågasättas legalt. Här påvisas även bidraget till framgången genom små 

enskilda attacker vilket skulle kunna liknas med det som i svenska Arméreglemente taktik 

benämns fria kriget.108 Det har dock varit svårt att empiriskt belägga den egna 

uthålligheten genom indikatorn för logistik. Detta kan tala för att kuststaten inte har nytta 

av den egna logistiken i detta skede utan helt får lita på respektive enhets uthållighet samt 

förandet av nålsticksattacker genom fria kriget.  

 

Kvarstår gör redovisningen av svaret på undersökningens fråga vilken formulerades på 

följande sätt: 

 

Hur kan teorin om kuststatens sjömakt förklara framgång i försvaret av kusten mot 

en överlägsen motståndare? 

 

Med ovanstående delsvar visar undersökningen att Børresen teori om kuststatens 

sjömakt kan förklara framgång i försvaret av kusten mot en överlägsen motståndare. 

Detta i en samtida kontext genom tillämpningen av de tre faserna kontroll, försvar och 

utnötning utifrån analysen av Kuwaitkriget. Samtidigt har analysen av Narvik visat att 

indikatorerna befunnit sig väl under de optimala värdena vilket också förklarat den låga 

nivån av framgången för Norge. Detta visade sig genom att Tyskland inte hade några 

svårigheter att genomföra sin operation mot Narvik. Utifrån analysen innebär detta att 

faserna och indikatorerna kan förklara framgång i kustförsvaret när indikatorerna har en 

nivå nära den optimala i en samtida kontext. Samtidigt visar analysen att framgång i 

kustförsvaret uteblir när en låg nivå av indikatorerna erhålles. Däremot går det inte, 

utifrån denna analys, att dra slutsatsen att framgång i kustförsvaret nås genom en hög 

närvaro av indikatorerna i den skandinaviska kontexten 1940.   

                                                        
108 Försvarsmakten, Arméreglemente Taktik, (Stockholm: Försvarsmakten, 2013), s. 65-66. 
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Utifrån detta har de tre faserna, och därmed även teorin, i analysen stärkts empiriskt i 

olika grad där fasen kontroll erhållit det starkaste stödet. Kontroll har även påvisats vara 

den viktigaste fasen för en kuststat genom en lägesuppfattning och 

beredskapsanpassningar. Även framgång i försvaret av kusten genom fasen försvar har 

stärkts i analysen, om än inte lika tydligt. Fasen har påvisat vikten för en kuststat att 

inneha såväl en balanserad flotta som en blandning av rörliga och statiska verkanssystem 

för att bidra till att kanalisera motståndaren. Dock kan inte nyttan av styrkekoncentration 

i tid styrkas då det i fallen inte getts möjlighet för detta men vikten av den rumsliga 

styrkekoncentrationen framgår. Fasen utnötning går att återfinna i analysen och stödjer 

det redovisade resultatet. Dock bör indikatorn logistik utsättas för ytterligare prövning 

innan den kan sägas stärka eller falsifiera teorin.  

 

Med vetskapen om att detta är den första empiriska prövningen av teorin om kuststatens 

sjömakt konstaterar denna undersökning att teorin huvudsakligen har stärkts. Det kan 

därmed även konstateras att undersökningens syfte att empiriskt pröva Børresens teori 

om kuststatens sjömakt uppfyllts. 
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5 Diskussion 

Det femte och sista kapitel kopplar analysens resultat från föregående kapitel till ett 

större perspektiv där den inomvetenskapliga och utomvetenskapliga relevansen 

diskuteras. Därefter redovisas en självkritisk metoddiskussion om undersökningens 

genomförande. Avslutningsvis presenteras förslag på fortsatt forskning inom området om 

försvar av en kust. 

5.1 Resultatet i ett större perspektiv  

Sett i ett större perspektiv lämnar denna undersökning bidrag i två olika aspekter vilka 

båda är av betydelse att lyfta fram här. Dessa aspekter utgörs av resultatets 

inomvetenskapliga samt utomvetenskapliga relevans.  

 

Undersökningens inomvetenskapliga relevans bygger till stor del på resultatets bidrag att 

säga någonting om en tidigare oprövad teori vilken använts i den sjömaktsteoretiska 

diskussionen om hur en kust ska försvaras. Det framstår som många tagit teorin och 

Børresens argumentation som given vilket kanske kan förklaras med hans bakgrund i 

norska marinen och hans publicerade vetenskapliga artiklar. Det kan dock vara farligt att 

här göra omfångsrika generaliseringar utifrån undersökningen när det är den första av 

sitt slag kopplat till teorin. Dock kan undersökningen ses som ett första test av den 

operationalisering som gjorts för att empiriskt pröva teorin vilket kan leda till 

kompletterande undersökningar som bygger upp teorins empiriska grund.  

 

Trots detta bör det framhållas att undersökningen genom sitt resultat indirekt ger ett 

bidrag till och stärker de källor som på något sätt refererat eller förhållit sig till Børresens 

teori om kuststatens sjömakt i ett samtida perspektiv. Med detta har undersökningen 

även bidragit till att föra fram den något återhållsamma vetenskapliga diskussionen om 

hur en liten sjömakt bäst försvarar sin kust mot en överlägsen sjömakt. Genom det som 

inträffade i Georgien 2008 har det visat sig att en sådan diskussion är aktuell även i dagens 

moderna krig.  
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Som tidigare nämnts har även undersökningens resultat en relevans för det 

utomvetenskapliga perspektivet. Med detta avses hur resultatet i ett större perspektiv 

påverkar de som arbetar inom professionen för att försvara en kust. I detta fall innebär 

relevansen att resultatet främst påverkar skapandet och nyttjandet av stridskrafter för 

att försvara en kust. Det är enkelt i tider av förändringar att framhålla hur bra det gamla 

var utan att reflektera över hur och vad som var bra med det gamla likväl vad som inte 

var bra. Med kunskapen och förståelsen om en teoretisk grund för kustförsvaret ökar 

sannolikheten att ett ändamålsenlig kustförsvar skapas av de framtida militära cheferna. 

Resultatet i undersökningen pekar på en tydlig sak som bör lyftas fram här i detta 

perspektiv trots att resultatets generaliserbarhet är begränsat.  

 

Det berör hur en kuststat hanterar fasen kontroll där en viktig del av undersökningens 

resultat är att agera tidigt samt att agera med de resurser som finns tillgängliga. 

Innebörden är att en kuststat rimligen borde sträva efter att ha en utvecklad maritim 

strategi där nationens maritima aktörer samordnar sina verksamheter i syfte att nå 

högsta möjliga effekt i fasen kontroll. Detta resulterar i att kuststaten nyttjar samtliga sina 

maritima resurser vilket är en nyckelpoäng för en kuststat utifrån Børresens definition 

då den innehar begränsat med resurser. Därmed erhålls en samverkande maritim 

övervakning av kuststatens hav och en bättre förutsättning för att klara av fasen kontroll 

som visade sig ha en stark förklaringskraft till kuststatens framgång i försvaret av kusten. 

 

5.2 Kritisk metoddiskussion  

Under arbetet med denna undersökning har ett antal metodologiska utmaningar 

framkommit vilka i största möjliga mån har omhändertagits. Den allra första utgjordes av 

Børresens teori i sig då den inte tidigare prövats empiriskt. Detta innebar att det inte 

fanns erfarenhet från tidigare undersökningar i arbetet med att bygga upp teorin till att 

bli empiriskt prövbar. Styrkan med detta är att denna undersökning då bidrar med 

kunskap utifrån såväl resultatet i sig som utformningen av undersökningens design. 

Samtidigt finns det en uppbar svaghet med detta då risken att teorins operationalisering 

inte blir den som bäst leder undersökningen framåt. Däremot har teorin tolkats utifrån 

likvärdiga förutsättningar som den skapades i, det vill säga en modern skandinavisk 

kontext vilket minskar risken för ett tolkningsfel mellan teorin och undersökningen. 
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Fasindelning bygger till del på den förförståelse som funnits om kustförsvarsoperationer 

vilket med stor sannolikhet även har påverkat tolkningen och förståelsen av teorin utifrån 

de kontextuella och konceptuella perspektiven. Sannolikt skulle en annan undersökning 

gjort en annan indelning av dessa faser.  

 

Att utforma undersökningen som en jämförande fallstudie har övervägts flera gånger. En 

svaghet är att djupet till del tappas i undersökningen jämfört med en enskild fallstudie 

men då ambitionen har varit att kunna ge svar på teorin i en något större omfattning 

framstod valet som rätt. Detta genom att utfallet i analysen jämförs med ett annat fall och 

därmed ökar generaliseringsgraden. Dock i efterhand kan klokheten påtala fördelen med 

genomförandet av en begränsad pilotstudie för att först pröva teorins operationalisering 

och därmed få svar på om den utformats på ett ändamålsenligt sätt för att nå en hög 

validitet.  

 

Givetvis kan även metoden för urval av fall ifrågasättas men givet att teorin är oprövad 

var ambitionen att förhålla sig till teorin ur ett rumsperspektiv och ett tidsperspektiv. 

Även om val av fall har kunnat göras utifrån att erhålla ännu tydligare utslag på 

indikatorerna, i synnerhet i fasen utnötning, är uppfattningen att den valda metoden 

tillför ett resultat som tydligt kan kopplas till teorin. Detta då resultatet kan generaliseras 

och säga något dels ur ett skandinaviskt perspektiv men även utifrån ett modernt samtida 

perspektiv utan strikt geografisk begränsning. 

 

5.3 Fortsatt forskning 

Vid genomförandet av denna undersökning har områden för vidare forskning 

identifierats där mycket bottnar i att Børresens teori om kuststatens sjömakt tidigare ej 

prövats empiriskt. Därav bidrar varje studie med nya fall till teorins vetenskapliga grund 

och förklaringskraft. Därutöver kan teorin ställas och prövas mot en annan teori om 

kustförsvar för att därmed identifiera hur dessa tillsammans kan stärka områdets 

teoribildning.  
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Dessutom skulle en djupare enfallsstudie bygga på denna undersökning och utveckla 

teorins förklaringskraft. Då denna undersökning dessutom identifierade spår av en 

påverkan mellan respektive fas för att nå framgång i sitt kustförsvar är en alternativ 

undersökning att pröva faserna utifrån att de är beroende av varandra och inte fristående 

som i denna undersökning.  

 

Denna undersökning redovisade att fasen utnötning inte helt kunde stärkas eller 

falsifieras. Därmed ses en studie om den egna uthålligheten kopplat till indirketa metoder, 

såväl militära som icke militära, och egen logistik komplettera denna undersökning. Här 

bör frågan ställas om kuststaten lämnar det organiserade kriget och då övergår till en 

gerillaliknande krigföring motsvarande det svenska begreppet fria kriget där respektive 

enhet måste ha en egen säkerställd och tillgänglig uthållighet. 
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