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PRINCIPEN OM MARIN ÖVERRASKNING I PRINCIP 
 

ABSTRACT: 

The principle of war, surprise, has long been criticized for being imprecise and in need of 

interpretation. Some believe it is because of this ambiguity that the principle has survived in military 

doctrine. The purpose of the study is thereby to empirically test the principle of surprise to 

investigate its validity in modern naval warfare. 

Due to the lack of precision in doctrine, the surprise has been interpreted into an analytical 

instrument based on the compiled thoughts written by theoreticians; Sun Zi, Carl Von Clausewitz, 

Raoul Castex and Milan Vego. The analytical instrument aims to identify whether criteria for 

surprise are represented or not in a context of successful surprise. This was achieved through a two-

case study based on a qualitative text analysis of the methods used by the Sea Tigers of Sri Lanka 

and the attack on ARA General Belgrano during the Falklands War.  

The study shows that all the criteria were met in some way in both cases and that the military 

principal surprise is valid as a principle of war in modern naval warfare. Further research is 

recommended to investigate more cases and not to limit the research to a tactical level. 

 

Nyckelord:  

Överraskning, Modern, Marin, Krigföring, Grundprinciper, LTTE, Sjötigrarna, General Belgrano, 

Sun Zi, Clausewitz, Castex, Vego. 
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”Överraskning” 

- plötslig oväntad händelse som orsakar förvåning. 

(Synonymer: Kalldusch, Present.) [?] 
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1 Inledning  

1.1 Problemformulering 

Krigföringens grundprinciper är inte några ofelbara vetenskapliga lagar, så inleds kapitlet om 

marinkrigföringens grundprinciper i taktikreglementet för marinstridskrafterna.1 Trots det har 

de länge använts som stöd i krigföring och utbildning av många försvarsgrenar i olika länder 

världen över. Om det är så, att enkla ord på ett papper kan hjälpa oss att förklara utgången av 

krig, kan vi genom att förstå dessa ord ges nya förutsättningar.  

En av de första som presenterar vad som kan liknas vid grundprinciper för krigföring var den 

kinesiske tänkaren Sun Zi. Han betonade bland annat överraskningens betydelse i krigföringen 

och vikten av att känna sin motståndare.2 Sedan dess har grundprinciper förekommit på olika 

sätt genom historien men antog den form som vi känner igen runt 1920-talet.3 Antalet har 

varierat på samma sätt som uppfattningen av hur de skall förstås.4 Detta har ofta lett till att 

grundprinciperna stött på kritik på grund av att de är vagt beskrivna, i behov av tolkning och 

empirisk prövning.5  

Trots bristen på precision pekas ofta grundprincipen om överraskning ut som särskilt viktig i 

all krigföring.6 I den här uppsatsens forskningsöversikt framgår det speciellt en påstådd 

potential och betydelse den kan ha på taktisk och operativ nivå. Det kan också läsas i 

försvarsmaktens reglementen att överraskningen har ett stort inflytande i den marina 

krigföringen och att alla tillfällen skall tas till vara.7 Emedan grundprincipen om överraskning 

samtidigt beskrivs som oprecis vilar dessa uppmaningar på lösa grunder så länge konkretisering 

saknas. Med ett oprecist reglemente, finns det då risk för att överraskningen är oanvändbar? 

                                                 

1 Försvarsmakten, Taktikreglemente för marinstridskrafterna, TRM 1(A), M7739-353024, 01 800:68598, 

Högkvarteret, (2010), s 01-21 
2 Sun, Zi, Sun Zis krigskonst, Fören. för orientaliska studier, Stockholm, (1997), s 47 
3 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins grunder, Försvarsmakten, Stockholm, (2005), s 126 
4 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins grunder, s 126 
5 Widén, Jerker & Ångström, Jan. Adopting a Recipe for Success: Modern Armed Forces and the 

Institutionalization of the Principles of War, Comparative Strategy, 31:3, 263-285, DOI: 

10.1080/01495933.2012.692240, (2012), s 282 
6 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins grunder, s 134 
7 Försvarsmakten, Taktikreglemente för marinstridskrafterna, s 01-22 
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Ur ett utomvetenskapligt perspektiv hade grundprincipen om överraskning kunnat hjälpa oss 

att förstå den marina krigföringens kontext ur ytterligare ett perspektiv. Ett behov som för ett 

land som Sverige är aktuellt, både som aktör i fredsoperationer i utländska farvatten med olika 

motståndare, samt i vårt eget närområde. En omvärld i ständig förändring motiverar ett behov 

av att förstå den på nytt.  

En historisk uppfattning om överraskningen kan vara daterad och inaktuell i våra dagar. Den 

marina kontexten har förändrats sedan grundprincipernas uppkomst och omfattar nu nya 

förutsättningar. Ur ett inomvetenskapligt perspektiv handlar det därför om att utsätta 

överraskningen för ytterligare tolkning och konkretisering för att därefter använda den i 

empirisk prövning mot nya fall. Som forskningsöversikten i den här uppsatsen antyder finns 

det stor potential för överraskningen, i synnerhet på taktisk och operativ nivå, även i många fall 

beskriven som avgörande. Det som saknas är en konkretisering- hur överraskningen som 

princip skall förstås och om vilka kriterier som skall anses vara uppfyllda.  

1.2 Centrala begrepp 

Eftersom att uppsatsen vilar på ett antal centrala begrepp kommer dessa att utredas här i ett 

tidigt skede för att underlätta förståelse för läsaren. 

1.2.1 Modern sjökrigföring 

Det finns inget officiellt datum som utmärker vad som skiljer sjökrigföring från modern 

sjökrigföring. Ian Speller gjorde en ansats att försöka bringa klarhet i Understanding naval 

warfare . Han menar att begreppet är löst och lyfter fram definitionen att modern skall förstås 

som en närmare samtid eller en jämförelsevis senare tid i historien.8 Att definitionen blir 

filosofisk och tolkningsbar är något han själv framhåller. Eftersom begreppet inte är fastställt 

skall modern sjökrigföring i den här uppsatsen förstås som sjökrigföring där digitala tidsåldern, 

med start i slutet på 70-talet, gjort avtryck och gett högteknologisk teknik så som 

kryssningsrobotar och radar nya förutsättningar.  

                                                 

8 Speller, Ian, Understanding naval warfare, Routledge, Milton Park, Abingdon, Oxon, (2014), s 2 
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1.2.2 Asymmetrisk och irreguljär 

Asymmetri innebär att något är ojämnt eller i obalans. Där den asymmetriska aktören skiljer 

sig kan det motsvarande begreppet symmetrisk användas för att förklara två jämlika aktörer på 

slagfältet.9 I den här uppsatsen skall en asymmetrisk irreguljär aktör förstås som en ickestatlig 

aktör vars organisation, metoder och taktik står i ojämlikhet mot sin motståndare.  

1.3 Forskningsöversikt 

1.3.1 Kriterier 

Syftet med valet av artiklarna är att utreda på vilket sätt överraskningen prövats för att utröna 

en giltighet i modern marin krigföring. För att artiklarna ska utgöra en representation av samtida 

tankar kring grundprinciper har publikationsdatum tagits i hänseende. Alla artiklar är 

publicerade på 2000-talet med undantag från Essbergers artikel Military Surprise and the 

Environment som är publicerad 1995. Att använda en äldre artikel för att representera en samtid 

kan te sig problematisk då den möjligtvis inte representerar forskningsläget på ett korrekt sätt. 

Valet att ändå använda artikeln motiveras med att Essberger ger ett annorlunda perspektiv som 

fortfarande är ensamt i sitt slag för debatten.  

Forskningsöversikten tar ett avstamp i Widén och Ångströms artikel som behandlar 

grundprinciperna generellt. Förutom deras artikel behandlar samtliga den militära 

grundprincipen om överraskning i synnerhet. Ett kriterium har också varit att överraskning skall 

behandlas på taktisk och/eller operativ nivå och att en ansats har gjorts för att pröva 

överraskning på ett eller fler empiriska fall.  

1.3.2 Artiklarna 

Först kommer de fem artiklarna att presenteras var för sig för att slutligen sammanfattas. Med 

hjälp av de fem artiklarna kommer forskningsluckan identifieras som motiverar valet av 

forskningsfråga.  

                                                 

9 Widén & Ångström, Militärteorins grunder, s 45 
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1.3.3 Widén och Ångström 

Widén och Ångström talar om grundprinciperna kopplat till institutionalisering i sin artikel 

Adopting a Recipe for Success: Modern Armed Forces and the Institutionalization of the 

Principles of War. Författarna försöker i artikeln att ge en förklaring till grundprincipernas vara 

eller icke vara i länders doktriner genom tiderna och menar att detta går att koppla till dess 

generella användbarhet i utbildning. I artikeln redovisar Widén och Ångström en kvalitativ 

undersökning av olika teoretikers definition av grundprinciperna. Resultatet jämförs med hur 

olika länder har angivit grundprinciperna i sina doktriner vid givna tidpunkter.10  

Widen och Ångström menar att grundprinciperna inte kan ses som tidlösa då de precis som 

omständigheterna de möter varierar över tid och rum. Därför menar författarna att det krävs 

empiriska studier för att förstå respektive grundprincips förklaringsvärde. Hur dessa studier kan 

se ut ges det inte något exempel på förutom att de kommer mötas vissa svårigheter på grund av 

att grundprinciperna är vagt beskriva och behöver tolkas. Däremot kan denna brist på precision 

enligt författarna ge en möjlig förklaring till grundprincipernas uthållighet genom tiderna.11  

Min uppfattning är att författarna ger ett kritiskt perspektiv på grundprincipernas betydelse. 

Däremot gör inte författarna något försök att utsätta grundprinciperna för något empiriskt fall 

eller beskriva dem i termer av kriterier. Detta lämnar en lucka och motiverar att konkretisera 

och kritiskt pröva de militära grundprinciperna för att utröna om giltigheten av dem idag.  

1.3.4 Or Honig 

I artikeln Surprise attacks – Are They Inevitable? utreder Or Honig överraskningen ur ett 

ortodoxt och revisionistiskt perspektiv i syfte att förstå den någonstans däremellan.12 Honig 

driver tesen att överraskningen blir framgångsrik genom att neka motståndaren underrättelse. 

Genom att titta på hur analytiker och beslutsfattare arbetat vid tidigare lyckade överraskningar 

menar han att vi kan förstå dess natur bättre.13 Honig använder sig av en fallstudie från en 

kvalitativ textanalys av Yom Kippur-kriget och undersöker överraskningen som grundprincip 

                                                 

10 Widen & Ångström. Adopting a Recipe for Success, s 282 
11 Ibid s 282 
12 Honig, Or. Surprise Attacks—Are They Inevitable? Moving Beyond the Orthodox–Revisionist Dichotomy, 

Security Studies, 17:1, 72-106, DOI: 10.1080/09636410801894167, (2008), s 72 
13 Honig, Or. Surprise Attacks—Are They Inevitable?, s 72 
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på strategisk, operativ och delvis taktisk nivå.14 Honig kommer fram till att svaret ligger i 

kvalitén av den mänskliga faktorn och beslut som är tagna på subjektiva uppfattningar.15 

Artikeln avslutas med att Honig rekommenderar vidare forskning att inte begränsa sig till det 

underrättelseperspektiv han tagit. Han menar också att studier om överraskningen behöver 

breddas och inte endast innefatta konventionella överraskningar utan också ta hänsyn till 

exempelvis upprorskampanjer för att förstå vilka andra aspekter som påverkar överraskningen 

tillsammans med underrättelse.16 

I och med att Honig valt att se på överraskningen ur ett underrättelseperspektiv begränsas 

resultat och förklaringar från andra påverkansfaktorer, detta är något som han själv också 

konstaterat.17 Överraskningen i sig är konstaterad som ett resultat men inte tydligt definierad i 

termer om vad som specifikt uppnåtts. Detta i kombination med begränsningen till underrättelse 

lämnar det öppet för tolkning om vilka andra faktorer än underrättelse det är som faktiskt 

påverkar de gynnsamma omständigheterna och gjort överraskningen möjlig.  

1.3.5 Daniel R. Morris 

Daniel R. Morris menar i sin artikel Surprise and Terrorism: A Conceptual Framework att det 

finns ett samband mellan terroristers agerande och överraskning så som den förstås i en militär 

kontext. Morris presenterar ett ramverk som baseras på en kvalitativ studie av överraskning. 

Med hjälp av ramverket och en fallstudie av terrorattacken den 11 september presenterar 

författaren argument för sin tes.18  

Överraskningen har enligt författaren en stor potential att jämna ut den stora numerära 

underlägsenhet som ofta är till last för den asymmetriska aktören precis som den reguljära 

specialstyrkan. Detta eftersom att överraskningen ger sin utövare frihet i tid och rum innan 

motståndaren uppfattar konfrontationen. Idealisk kan utövaren möta en inaktiv motståndare.19 

                                                 

14 Honig, Or. Surprise Attacks—Are They Inevitable?, s 78 
15 Ibid, s 105 
16 Ibid, s 106 
17 Ibid, s 73 
18 Daniel R. Morris. Surprise and Terrorism: A Conceptual Framework, Journal of Strategic Studies, 32:1, 1-27, 

DOI: 10.1080/01402390802407392, (2009), s 1 
19 Daniel R. Morris. Surprise and Terrorism, s 4 
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En svaghet i Morris undersökning är dess avgränsning och presenterar bara en möjlig koppling 

med hjälp av det utvalda fallet. Detta är något författaren själv tar upp.20 Det är en induktiv 

slutledning som bygger på att fallet är representativt, troligt men inte nödvändigt.  

Överraskningens påstådda potential blir dessvärre svårförståelig då undersökningen saknar en 

tydlig konkretisering. Överraskning presenteras mer som ett generellt perspektiv än att påpeka 

vad som egentligen varit uppfyllt. En tydligare konkretisering av överraskningen hade hjälpt 

oss att förstå dess giltighet och även skapat en möjlighet för prövning av andra sammanhang.  

1.3.6 Tal Tovy 

Tal Tovy driver tesen att utfallet i en specialoperation går att förklara utifrån krigföringens 

grundprinciper. Han menar också att avsaknaden av överraskning skall ha varit en avgörande 

faktor för operationens misslyckande. 

Artikeln med namnet Are the Principles of War Applicable to Special Task Forces? är en 

fallstudie av den misslyckade amerikanska specialoperationen i Mogadishu 1993. Metoden 

kombinerar en kvalitativ analys av grundprinciperna som i sin tur används som ett ramverk för 

att analysera valda delar av operationen. Ur analysen söker han stöd för sina argument som i 

sin tur skall stärka tesen, bland annat att överraskning skulle ha bidragit till att motståndaren 

inte vetat om deras handlingsmönster och därmed medverkat till en taktisk fördel.21  

Med hänsyn till att överraskning pekas ut som dominerande faktor hade en mer djupgående 

konkretisering varit intressant i syfte att öka förståelse för grundprincipen. I sin väg till 

förståelse ger Tovy ett exempel på hur en specialoperation kan förklaras i termer av 

grundprinciper. Detta visar ett sätt att öka förståelsen för överraskningens vikt i en 

markoperation, samtidigt som det lämnar det öppet om överraskning kan förstås på liknande 

sätt i en modern konflikt i en marin kontext. 

                                                 

20 Daniel R. Morris. Surprise and Terrorism, s 25 
21 Tovy, Tal. Are the Principles of War Applicable to Special Task Forces? Operation Gothic Serpent Re-

examined, The RUSI Journal, 154:2, 56-62, DOI: 10.1080/03071840902965737, (2009) s 58 
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1.3.7 Richard M. A. Essberger 

I Richard M. A. Essbergers artikel Military Surprise and the Environment drivs tesen att den 

fysiska miljön bidragit till att överraskning haft en avgörande effekt vid utgången av 120 

utvalda slag. Artikeln presenterar en kvantitativ undersökning av 120 slag där författaren 

försöker finna en korrelation mellan förändringar och påverkan av fysiska miljön och att 

överraskning som princip nyttjades med framgångsrikt resultat. 22 Argumenten utgörs av 

empirin från de 120 slagen i sig själv. Tillsammans genererar de en slutsats som bland annat 

visar att i en majoritet av fallen var de fysiska förändringarna i miljön planerade, skapade av 

människan och nyttjade till sin fördel.23  

En undersökning med hjälp av en kvantitativ metod likt den här presenterar ett svar på ett 

väldigt snävt område. De företeelser som studeras och värderas lämnar det öppet för att tolka 

in att fler faktorer kan ha varit avgörande vid samtliga av de 120 utvalda slagen. Även om 

överraskningen presenteras som avgörande saknar den en precis konkretisering av vad som 

åstadkommits. Förklaringsvärdet blir också lidande på grund av att andra faktorer än miljö inte 

tagits i hänseende. En mer kvalitativ metod med färre fall och tydligare konkretisering skulle 

vara en möjlighet för att nyansera Essbergers perspektiv. 

1.3.8 Sammanfattning 

Var och en av de fem presenterade artiklar pekar på att ytterligare forskning om krigföringens 

grundprincip om överraskning är nödvändigt för att öka vår förståelse av den. Framförallt så 

handlar det om att utsätta principen för ytterligare tolkning och konkretisering för att därefter 

använda den i empirisk prövning mot nya fall. Flera av artiklarna poängterar i synnerhet den 

militära överraskningens potential och betydelse på taktisk nivå, även i många fall beskriven 

som avgörande. Däremot lägger jag märke till en avsaknad på två områden. Dels saknas den en 

tydlig konkretisering av överraskningen som princip, det vill säga vilka faktorer som skall anses 

vara uppfyllda, vidare är det också en avsaknad av undersökningar om överraskningsprincipens 

giltighet i den moderna marina kontexten.  

                                                 

22 Essberger, Richard M. A. Military Surprise and the Environment, GeoJournal, Vol. 37, No. 2, The Military 

Environment, pp. 215-224, Springer, (1995), s 215 
23 Essberger, Richard M. A. Military Surprise and the Environment, s 223 
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Den forskningslucka jag identifierat kan sammanfattas på följande vis: 

Det finns en avsaknad och efterfrågan om konkretisering och empirisk prövning av 

överraskningens giltighet i modern marin krigföring. 

1.4 Syfte 

Många av artiklarna i forskningsöversikten prövar överraskningen på fall utan att beskriva i 

detalj vad det är som prövas. Exempelvis Tovy som pekade ut överraskningen som en 

dominerande faktor utan förklaring av den. Gäller dessa resultat och kan det då anses som 

generella för andra fall? Widén och Ångström menade att det är möjligt att det är just på grund 

av denna brist på precision som grundprincipernas överlevt. Det skulle därför kunna vara så att 

överraskningen är ogiltig i modern marin krigföring om den konkretiseras. Därför är uppsatsens 

syfte är att bidra med ytterligare empirisk prövning om överraskningen som grundprincip för 

att undersöka dess giltighet. Syftet med uppsatsen uppnås genom att göra detta med ett tydligt 

och väldefinierat analysinstrument som ger ytterligare klarhet i om överraskningsprincipen är 

valid i modern marin krigföring.  

1.5 Frågeställning och forskningsfråga 

Eftersom den moderna marina krigföringen inte enbart omfattas av konventionella styrkor och 

reguljära operationer hade en studie som endast omfattat det inte återspeglat det som avsågs 

undersökas. En undersökning av den moderna marina krigföringen som även innefattar 

irreguljära asymmetriska aktörer går således mer mot syftet.  

För att utröna överraskningens giltighet i modern marin sjökrigföring vill jag formulera 

forskningsfrågan:  

1. Är den militära grundprincipen om överraskning valid i modern marin krigföring?  

Meningen är formulerad med hänsyn till syftet. Valet av ordet ”valid” är baserat på att det avser 

att förklara om något har giltighet i visst sammanhang.24 Syftet med uppsatsen uppnås alltså 

genom att undersöka om överraskningen är valid i modern marin krigföring. Eftersom den 

moderna marina krigföringen inte enbart omfattar konflikter mellan statliga aktörer blir 

                                                 

24 Svenska Akademiens Ordlista. Svenska akademiens ordbok, Valid, Tillgänglig: 

https://svenska.se/tre/?sok=valid&pz=1 2009, (Hämtad 2018-04-02) 

https://svenska.se/tre/?sok=valid&pz=1
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underfrågorna endast representativa genom att återspegla detta. Valet av underfrågor utgår 

därför ifrån en modern reguljär konflikt och en irreguljär med asymmetriska aktörer. 

Följaktligen lyder underfrågorna: 

1.1 Vilka kriterier kan återfinnas för grundprincipen om överraskning i Sjötigrarnas 

svärmattacker under tidsperioden 1990 till 2002? 

1.2 Vilka kriterier kan återfinnas för grundprincipen om överraskning i sänkningen av ARA 

General Belgrano? 

1.6 Avgränsningar 

Den här uppsatsen kommer att avgränsa sig till att pröva principen om överraskning ur fyra 

utvalda teoretikers perspektiv och två marina fall som ingår i modern marin krigföring. Upp-

satsen kommer inte behandla den strategiska överraskningen utan avgränsa sig till taktisk nivå 

med gränslandet mot det operativa. Motivet bakom valet av avgränsning grundar sig på upp-

satsen omfattning och empirisk tillgänglighet. En undersökning på samtliga nivåer skulle inne-

fatta många fler faktorer att ta hänsyn till och kräva en större tillgänglighet vad gäller teoretiker 

och lämplig empiri. Därför är en avgränsning till en taktisk nivå inom vald tidsperiod med fyra 

teoretiker ett alternativ för att möjliggöra uppsatsen att bli mer djupgående utan att behöva 

kompromissa på grund av tillgängligt utrymme och tid. 
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1.7 Disposition 

Metodkapitlet som kommer härnäst omfattar en beskrivning av den valda forskningsdesignen 

och motiven bakom valen av fall och material. Efterföljande teoriavsnitt kommer att redogöra 

för valda teoretiker samt vad som legat till grund för uppsatsens analysinstrument. Kapitel fyra 

innehåller uppsatsens analys och sammanfattning av resultaten. Det femte kapitlet 

sammanfattar och återkopplar till uppsatsens syfte och frågeställningar. Utöver det presenteras 

behov av vidare forskning samt resultatens relevans för yrkesutövningen. Figur 1 visar 

överskådlig disposition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1-Disposition.   
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2 Metod 

2.1 Forskningsdesign 

I korta drag kan uppsatsens forskningsdesign beskrivas; grundprincipen om överraskningen 

kommer att operationaliseras till ett analysinstrument genom utvalda teoretikers texter. Med 

hjälp av en tvåfallstudie kommer teorin att prövas genom analysinstrumentet på de fall som 

avses att undersökas. Genom en kvalitativ textanalys av fallen kommer indikatorer i 

analysinstrumentet att återfinnas eller ej. Uppsatsen blir på detta sätt en teoriprövande uppsats 

med hänsyn till syfte och forskningsfrågan. 

Metoden har valts med hänseende till syftet och inte tvärtom. Detta är i linje med Ekengren 

som menar att problem och syfte i frågeställningen samt de avgränsningar som gjorts har 

betydelse för vilken metod som skall komma att användas.25 Valet av kvalitativ textanalys är 

också ett resultat som motiverats av den tillgängliga empiri som följde efter att 

forskningsproblemet fastställts. Detta är en av grundförutsättningarna enligt Ekegren som 

menar att metod och material alltid skall kunna relateras till det forskningsproblem som 

formulerats.26 

I den här uppsatsen är forskningsdesignen utformad som en tvåfallstudie där en kvalitativ 

textanalys fungerar som metod. Forskningsfrågan; ”Är den militära grundprincipen om 

överraskning valid i modern marin krigföring?” är ett fall av modern sjökrigföring där 

överraskning är det fenomen som skall prövas. Dessvärre är antalet fall av modern marin 

sjökrigföring få till antalet. Det begränsade utbudet av fall gör den kvalitativa ansatsen passande 

för ändamålet då den kvantitativa kräver ett slumpmässigt urval med tillräckligt stor omfattning 

för en statistisk generalisering.27 Enligt Esaiasson et al. är den kvalitativa textanalysen ett bra 

verktyg för att ta vara helheten i texten som är av vikt för undersökningen, detta genom att 

förstå texten som någon annat än summan av de olika delarna.28 Det står i linje med Johannessen 

                                                 

25 Ekengren, Ann-Marie, Uppsatshandbok – Hur du lyckas med din uppsats, s 71 
26 Ibid, s 68 
27 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl., Liber, 

Malmö, (2003), s 73 
28 Esaiasson et al. Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, Femte upplagan, Wolters 

Kluwer, Stockholm, (2017), s 211 
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och Tufte som menar att den kvalitativa textanalysen är att föredra då det handlar om vad de 

benämner som ”mjuk” data, med detta menas data som inte lämpar sig för räkneoperationer.29 

Eftersom att forskningsfrågan syftar till prövning av överraskning som ett fenomen kommer 

aktörernas tillvägagångsätt att tolkas i empirin, av den orsaken blir mjuk data relevant för den 

här uppsatsen. En kvalitativ metod som den här medför dock även negativa konsekvenser. 

Eftersom tidsuttaget blir större kan färre fall behandlas. Detta leder till att möjligheten för 

generalisering av resultatet försämras.30 För att möta den sämre generaliseringen ligger det stor 

vikt i preciseringen av analysinstrumentets kriterier och indikatorer – vad som skall anses vara 

uppfyllt. På så vis blir överförbarheten av uppsatsens resultat på andra situationer mer 

tillförlitlig.31  

Ett annat alternativ vore att kvantitativt analysera ett större antal fall av modern marin 

krigföring för att pröva teorin. Den kvantitativa innehållsanalysens främsta kriterium handlar 

om frekvens och utrymme och blir på så sätt lämplig att använda när det handlar om att räkna 

förekomster av räkningsbar data i innehållet, men desto mindre lämplig i det här fallet när det 

handlar om att hitta fenomen i textens kärna om dessa inte är explicit utryckta.32 För att uppnå 

syftet med uppsatsen, att observera och pröva fenomen snarare än att räkna förekomst av data, 

är då återigen den kvalitativa textanalysen att föredra. Detta eftersom den i högre grad tillåter 

tolkning.33 

Resultatvaliditeten för uppsatsen bygger på att den inte är ett resultat av systematiska och 

slumpmässiga fel.34 Detta kommer mötas genom att tydligt redogöra för hur analysinstrumentet 

tillkommit i teoriavsnittet samt dess koppling till syftet och fall, att vi mäter det som skall mätas. 

Resultatvaliditet bygger också på en god reliabilitet och möjlighet att replikera undersökningen. 

Risken finns alltid att resultatet blir lidande på grund av feltolkningar. Därför kommer val av 

kriterier och indikatorer för analysinstrumentet motiveras, förklaras och redovisas separat i 

teoriavsnittet.  

                                                 

29 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s 69 
30 Ibid, s 74 
31 Ibid, s 72 
32 Esaiasson et al, Metodpraktikan, s 198 
33 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s 70 
34 Esaiasson et al, Metodpraktikan, s 64 
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Den här uppsatsen kommer inte att behandla några personliga kontakter så som intervju eller 

enkätstudier. På så sätt kommer de fyra huvudkraven35 inte att bli lika centrala som de 

exempelvis vore vid en intervjustudie. Den här uppsatsen tar i akt de fyra allmänna 

huvudkraven på forskning och riktlinjer, emellertid kommer den här uppsatsen inte att hantera 

några personuppgifter, inte hantera etiskt känsliga uppgifter eller någon sekretessbelagd 

information. De etiska överväganden uppsatsen arbetar aktivt med är att inte förvränga eller 

vilseleda den information som presenteras. Vidare inte heller förfalska eller plagiera tidigare 

forskning. 

2.2 Falldiskussion 

Som beskrivet i inledningskapitlet är fallen valda för att svara på forskningsfrågan genom att 

vara representativa i modern marin krigföring. För att stärka överförbarheten av resultatet 

menar George och Bennett. att valet av fall behöver vara representativ för den domän för vilket 

fallet tillhör.36 Valet av fall utgår därför ifrån en händelse i modern reguljär konflikt och en 

irreguljär med asymmetriska aktörer. På detta vis prövas överraskning i mer än en miljö av den 

valda domänen – modern marin krigföring. Detta står i linje med George och Bennet då de 

menar att överförbarheten stärks ytterligare om de valda fallen representerar olika delar med 

skilda premisser av den valda domänen.37  

De fall som valts ut för att representera modern marin krigföring är LTTE Sjötigrarna och deras 

metoder vid svärmattack på 90-talet fram till vapenvilan 2002 samt HMS Conquerors sänkning 

av ARA General Belgrano under Falklandskriget.  

Sjötigrarna är den nautiska sektionen av de irreguljära Tamilska befrielsetigrarna LTTE – 

Liberation Tigers of Tamil Eelam som verkade under inbördeskriget på Sri Lanka. Sjötigrarna 

var som mest framgångsrika fram till vapenvilan 2002 och stod bakom attacker som ledde till 

att Sri Lankas flotta (SLN)38 förlorade ungefär en tredjedel av alla sina fartyg.39 Framgången 

                                                 

35 Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
36 George, Alexander L. & Bennett, Andrew, Case studies and theory development in the social sciences, MIT, 

Cambridge, Mass., (2005) s 110 
37 George, Alexander L. & Bennett, Andrew, Case studies and theory development in the social sciences, s 119 
38 SLN är en förkortning för “Sri Lankan Navy”. 
39 Murphy, Martin. Maritime Threat: Tactics and Technology of the Sea Tigers, Janes intelligence review, v 18, 

no 6, (2006), s 10 
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bakom attackerna sägs vara överraskning och den svärm-taktik som nyttjades i kombination 

med självmordsbombare.40 

Argentinska ARA General Belgrano sänktes den 2 maj 1982 av den brittiska ubåten HMS 

Conqueror. Falklandskriget hade bara pågått i ungefär en månad och detta var den första större 

förlusten av människoliv under konflikten. Sänkningen skedde med torpeder utanför den 

exkluderingszon som britterna etablerat vilket ledde till debatt huruvida sänkningen var 

rättfärdigad eller ej.41 

Sjötigrarna ger ett perspektiv av en irreguljär asymmetrisk aktör och ARA General Belgrano 

ser sjökrigföring ur två konventionella styrkors perspektiv. Detta kopplas direkt till uppsatsens 

syfte då båda fallen representerar modern marin krigföring. Valet att i fallet om sjötigrarna välja 

en tidsperiod snarare än ett specifikt anfall grundar sig i att tillgänglig empiri inte specifikt 

daterar varje anfall men menar att metoder och taktik sker på liknande sätt under perioden.  

Att använda två fall istället för ett gör dock inte att resultatet per automatik verifieras. Det 

innebär bara att sannolikheten blir lite större.42 Fler fall skulle bidra till att ännu höja 

sannolikheten, men ryms inte i omfattningen av den här uppsatsen utan risken att försvaga den 

kvalitativa analysen.  

Fallstudien i den här uppsatsen består av två fall som inom samhällsforskning beskrivs som 

mest-sannolika. Men hjälp av mest-sannolika fall kan vi pröva teorin på ett fall där vi förväntar 

oss ett speciellt mönster av utfall. Fall som beskrivs som mest-sannolika beskrivs som väl 

lämpade vid eventuell falsifiering av teorin43. Ett annat alternativ vore att tillföra fallstudien ett 

fall av minst-sannolikt. Dock skulle detta mer röra sig mot att verifiera överraskningen i sig 

själv mer generellt och komma bort från uppsatsens syfte som är att undersöka om 

överraskningen är valid i modern marin krigföring.  

                                                 

40 Hashim, Ahmed, When counterinsurgency wins: Sri Lanka's defeat of the Tamil Tigers, 1st ed., University of 

Pennsylvania Press, Philadelphia, (2013), s 168 
41 Hastings, Max & Jenkins, Simon, Slaget om Falklandsöarna, Replik, Viken, (2005). s 183-184 
42 George, Alexander L. & Bennett, Andrew, Case studies and theory development in the social sciences, MIT, 

Cambridge, Mass., (2005,) s 116 
43 George, Alexander L. & Bennett, Andrew, Case studies and theory development in the social sciences, s 121 
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2.3 Material 

2.3.1 Fall Sjötigrarna 

Empiri som berör Sjötigrarna är inhämtad från Ahmed S. Hashims When counterinsurgency 

wins : Sri Lanka's defeat of the Tamil Tigers, Maritime Irregular Warfare av Molly Dunigan et 

al. samt två längre artiklar av Paul A. Povlock och Martin Murphy. 

De två artiklar av Paul A. Povlock och Martin Murphy är inte expertgranskade vilket bidrar till 

att kriterier som, oberoende, samtidighet och tendens av verken försämras. Emellertid är båda 

artiklarna ofta citerade och avstämda mot andra verk i annan litteratur. Även i den här uppsatsen 

kommer artiklarna att kontrolleras mot andra källor för att uppnå högre trovärdighet gällande 

oberoende, samtidighet och tendens. Övrig litteratur är expertgranskade och utgivna av JSTOR 

och RAND-Corporation vilket stärker kriterierna genom att vara etablerade publicister av 

akademisk litteratur. Dessvärre består allt källmaterial av andrahandskällor vilket minskar 

oberoende och tendens i det faktiska innehållet. För möta vad författarna var för sig påstår kan 

oberoende och tendenskriterierna stärkas genom att bekräfta författarnas påståenden mot 

varandra. Artiklarna är publicerade 2006 och 2011. Böckerna är utgivna 2012 respektive 2013. 

Det innebär att ungefär fyra, till elva år har passerat mellan perioden för Sjötigrarnas agerande 

innan vapenvilan och tillkomst på litteraturen. Fortfarande kan litteraturen anses vara 

publicerad i en någorlunda samtid men på samma gång måste kriteriet för samtidighet tas i akt, 

där all tid som passerat mellan händelse och publicering kan öka risken för att källmaterialet 

medför felaktigheter och efterhandskonstruktioner. En del forskare menar dock att vittnen kan 

lämna mer trovärdiga vittnesmål efter de starka känslorna svalnat.44 

2.3.2 Fall ARA General Belgrano 

Empiri för fall som avser sänkningen av General Belgrano är inhämtat ur fyra olika verk. Slaget 

om Falklandsöarna av Max Hastings & Simon Jenkins, Sea combat off the Falklands av Antony 

Preston, The Falklands War 1982 av Duncan Anderson samt Sandy Woodwards memoar One 

Hundred days.  

                                                 

44 Esaiasson et al, Metodpraktikan, s 294 
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All empiri som används består av sekundärkällor förutom Woodward som är en primärkälla. 

Kriterier om oberoende som handlar om trovärdigheten på berättelsen kan i det här fallet stärkas 

genom att bekräfta påståenden källorna emellan.45 Vidare så påverkas oberoendekriteriet av 

avståndet mellan författare och berättelse, i det här fallet är det endast Woodward som var på 

plats under falklandskriget. Resterande är sekundärkällor som tagit del av berättelsen i 

efterhand vilket med hänseende till oberoendekriteriet kan sänka verkets trovärdighet. 

Woodward som primärkälla bidrar med en centralitet eftersom han var på plats.46 Däremot kan 

hans memoar vara sämre i förhållande till tendenskriteriet, som avser källans ursprung. Då 

Woodward själv stred för britterna och hade en roll som beslutsfattare finns det en risk att hans 

historia är avsiktligt tillrättalagd. Även kriteriet om samtidighet har en påverkan på samtliga 

verk då de är skriva och nedtecknade en tid efter händelserna ägde rum. Återigen kommer varje 

verks svaghet mötas genom att kontrollera påståenden mot de andra verken och på så i högre 

grad upptäcka brister. 

  

                                                 

45 Esaiasson et al, Metodpraktikan, s 292 
46 Ibid, s 292 
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3 Teori 

Försvarsmaktens redogörelse för den taktiska överraskningen kan återfinnas i Taktikreglemente 

för marinstridskrafterna 1(A). Den utgör en av tio grundprinciper som presenteras utan 

rangordning då deras relativa betydelse kan variera från en situation till en annan.47 

Överraskningen beskrivs som konstant och med stort inflytande i den marina krigföringen. 

Vidare menas att aktören genom överraskning kan: ”... uppnå ett resultat av en helt annan 

storleksordning än den insatta styrkan normalt skulle kunna åstadkomma”.48 Förutsättningarna 

som nämns är hög sekretess, att dölja sina styrkor, handla originellt, djärvt och snabbt.49 På 

grund av att det inte finns någon tydligare konkretisering går det inte att förklara vad som 

egentligen menas med förutsättningarna. Vad innebär exempelvis att handla originellt? Syftet 

med uppsatsen skall uppnås genom att pröva grundprincipen om överraskning i modern marin 

krigföring. Med reglementets vaga beskrivning kommer det att innebära svårigheter. Därför 

kommer den här uppsatsen att bygga sitt teoretiska analysinstrument utifrån fyra utvalda 

teoretiker som var och en framhåller överraskningen som framgångsfaktor.  

Centrala begrepp från teoretikernas tankar kommer genom kvalitativ textanalys att lyftas ut som 

kriterier för överraskning och kategoriseras. Här skulle en mer kvantitativ metod kunna 

användas i syfte att omfatta fler teoretiker. Detta skulle dock riskera att inte alla kriterier 

återfinns då den kvalitativa metoden möjliggör en djupare tolkning.50 De kriterier som återfinns 

kommer att definieras och tillsammans skapa ett nytt analysinstrument. Genom 

operationaliseringen är syftet att göra klart vilka kriterier som skall vara uppfyllda via 

analysinstrumentet. Detta analysinstrument kommer i enlighet med avgränsningen att riktas 

mot den taktiska överraskningen som slutar i gränslandet mot den operativa. De huvudkriterier 

som lyfts fram från teoretikerna kommer att kursiveras för att underlätta för läsaren att förstå 

vad som lett fram till sammanfattningen och analysinstrumentet. Förutom att öka förståelsen 

för arbetet bidrar transparensen också till att höja uppsatsens reliabilitet och validitet. Detta 

                                                 

47 Försvarsmakten, Taktikreglemente för marinstridskrafterna, s 01-21 
48 Ibid, s 01-21 
49 Ibid, s 01-21 
50 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s 70 
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genom att visa vad som legat till grund för analysinstrumentet och möjliggöra för eventuell 

upprepning.51  

3.1.1 Motivering  

Valet att använda Sun Zi grundas på att han framhåller överraskningen och att han kan ses som 

ett ursprung för många av dagens teorier om grundprinciper.52 Detta gör att Sun Zi bildar en 

god grund för teorin om överraskning och således användbar mot syftet med uppsatsen.  

Samtida tolkning av verket kan stöta på svårigheter då texten är skrivet för en äldre kontext. 

Översättare menar att många av orden har flera betydelser och skiljer sig från idag. 53 Det finns 

då en risk att Sun Zi tolkas fel och reliabilitet och validitet blir lidande på grund av det. Detta 

kommer mötas genom att analysinstrumentet består av motivering om kriterier från fler än en 

teoretiker och på så vis vila på bredare grund.  

Valet att använda Clausewitz för den här undersökningen grundar sig dels i att han ännu anses 

vara central för våra militära teorier och haft stor påverkan på det moderna utförandet av 

grundprinciper.54 Valet bygger också på att han framhåller överraskningen som en grund för 

alla militära operationer och redogör för faktorer som han menar gör den möjlig.55 Både 

Clausewitz och Sun Zi redogör för sin syn på överraskning för krigets krav i allmän kontext, 

alltså inte sjökrigföring i synnerhet. Dock är dessa tankar ändå relevanta för uppsatsen då de 

ligger nära grundprincipernas uppkomst och på så vis påstås vara allmängiltiga. I 

Taktikreglemente för marinstridskrafterna menas att: ”Även om principerna är utformade mot 

bakgrund av krigets krav, kan de tillämpas på all militär verksamhet såväl under fred och kris 

som i krig.”56 

 

                                                 

51 Johannessen, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s 29 
52 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins grunder, Försvarsmakten, Stockholm, (2005), s 126 
53 Smith, Kidder. Pre-Qin Military Texts, with Special Regard to the Sunzi. China Review International, vol. 1, 

no. 1, 1994, pp. 231–242. JSTOR, www.jstor.org/stable/23728694. s 238 
54 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins grunder, s 137 
55 Clausewitz, Carl von, Om kriget, översättning och granskning: Hjalmar Mårtenson, Bonnier fakta, Stockholm, 

(1991), s 168 
56 Försvarsmakten, Taktikreglemente för marinstridskrafterna, s 01-21 
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Nästa valda teoretiker är amiral Raoul Castex. Han byggde vidare på grunderna som 

tillhandahölls av Julian Corbett och Alfred Thayer Mahan och utvecklande begreppet 

”manöver” där överraskningen beskrivs som trumfkortet.57 Teoretikerna Mahan och Corbett 

hade varit ytterligare två alternativ, men på grund av att de inte, som Castex, framhåller 

överraskningen som en framgångsfaktor med underliggande kriterier blir de inte användbara 

för den här uppsatsen.  

Milan Vego är vald då han ger ett modernt nautiskt perspektiv på överraskningen. Han 

framhåller grundprincipen om överraskningen som framgångsfaktor på flera olika nivåer och 

menar att den ofta är avgörande. Detta skiljer honom från andra samtida teoretiker som 

exempelvis Speller, Hughes och Till. Genom att redogöra för överraskningen och vilka faktorer 

som ligger bakom är Vego på så vis mer lämpad för den här uppsatsen.  

3.2 Sun Zi 

Sun Zis krigskonst är en kort skrift med många grundläggande tankar om bland annat planering, 

strid och anfallsstrategier. Till stor del är handlingar beskrivna i korta meningar och metaforer. 

Överraskningen ges ett stort utrymme och dess potential motiveras bland annat i inledningen 

av kapitlet om kraftutnyttjande med den här meningen: 

”Den som behärskar överraskandets konst får därför möjligheter obegränsade så 

som himmel och jord och outsinliga som floderna.”
58

 

Stridens kraft enligt Sun Zi bestäms inte av annat än oförutsägbarheter och förutsägbarheter.59 

På så vis motiveras ett nytänkande vid utformning av planer. Sun Zi menar att vi skall anfalla 

där motståndaren är som minst beredd och framträda där denne minst anar. 60 Det är därtill 

motiverad framgångsfaktor enligt Sun Zi att du ”..känner din fiende och känner dig själv”.61 På 

det sättet är underrättelse om motståndaren till stor vikt. Vid anfallet är det fördelaktigt att 

                                                 

57 Speller, Ian, Understanding naval warfare, Routledge, Milton Park, Abingdon, Oxon, (2014), s 67 
58 Sun, Zi, Sun Zis krigskonst, från kinesiskan av Ooi Kee Beng och Bengt Pettersson. Fören. för orientaliska 

studier, Stockholm, (1997), s 47 
59 Sun, Zi, Sun Zis krigskonst, s 47 
60 Ibid, s 11 
61 Ibid, s 8 
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anfalla där vi inte är väntade, Sun Zi tillägger att detta skall göras skyndsamt.62 Hastigheten är 

avgörande och en styrka bör nyttja oförutsedda vägar.63  

En av de faktorer som framhålls som viktigast är kunskap om terrängen där striden skall ske. 

Med terrängen menas faktorer så som utrymme och föränderlighet. Detta framhålls av Sun Zi 

som avgörande mellan seger och förlust.64 Förmågan att hålla sin plan hemlig gör att 

motståndaren inte vet vilken plats som kommer användas. Enligt Sun Zi leder detta till att 

motståndaren tvingas förbereda sig överallt och blir till följd försvagad som utspridd.65 Sun Zi 

menar också att all krigföring är baserad på ett mått av vilseledning – när du är stark, ge sken 

av att vara svag, när du är svag ge sken av styrka.66  

3.3 Clausewitz 

Enligt Clausewitz ligger överraskningen till grund för nästan alla militära operationer. Han 

menar att detta är en av förutsättningarna och metoden för att bli överlägsen.67 Överraskningen 

är en åtgärd som kan genomföras från en dag till en annan och kräver ingen längre planering, 

detta menar Clausewitz gör att överraskningen lämpar sig bättre på taktisk nivå där små 

överraskningar kan leda till stora resultat.68 Tack vare sin verkan bör överraskningen i enlighet 

med Clausewitz att ses som en självständig princip.69  

De bakomliggande faktorerna för överraskningen enligt Clausewitz handlar om förtegenhet och 

att agera med snabbhet, med förtegenhet hålls planen hemlig och motståndaren planerar då för 

ett annat förlopp och med snabbhet förmås motståndaren att fatta snabba och felaktiga beslut.70 

Clausewitz använder sig av exempel från historien för att påvisa hur dessa omständigheter lett 

till lyckad överraskning och visar på hur just förtegenhet och snabbhet har legat till grund.71 

                                                 

62 Sun, Zi, Sun Zis krigskonst, s 59 
63 Ibid, s 137 
64 Ibid, s 5 
65 Ibid, s 63 
66 Ibid, s 9 
67 Clausewitz, Carl von, Om kriget, s 168 
68 Ibid, s 169 
69 Ibid, s 168 
70 Ibid, s 168 
71 Ibid, s 170 
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Vidare belyser Clausewitz om hur förflyttningar kan rubba motståndarens planer, effekten blir 

en vilseledning där motståndaren misstolkar intentionen och därefter blir negativt påverkade i 

form av överraskning.72 Clausewitz menar att överraskningen har som störst inverkan på den 

psykologiska aspekten av striden och framförallt i inledningen av den. Han menar att 

överraskningen karakteriseras av att motståndaren luckras upp och individuella särdrag 

kommer till uttryck.73 Vilseledning kan också uppnås genom list, exempelvis genom att delge 

motståndaren missledande planer eller felaktiga underrättelser. Bakom varje överraskning 

ligger det alltid någon form av krigslist menar Clausewitz.74  

3.4 Castex 

Castex framhåller i Strategic Theories överraskningen som en förlängning av manövern och 

kallar den just för manöverns trumfkort.75. Manövern beskrivs som ett nyckelelement i alla 

operationer och är den metoden som förväntas ge de bästa resultaten.76 Eftersom att 

överraskningen ses som en förlängning av manövern kan även kriterier för manövern motiveras 

som relevanta i Castex fall. Manöver skall i Castex fall förstås som en metod utifrån 

handlingsplaner att flytta sig intelligent för att skapa en fördelaktig situation.77 Castex menar 

att grunden för manövern är en kreativ aktivitet. Han menar att kreativitet är betydelsefullt i 

planeringsarbetet för att behålla initiativet i operationen och för att skapa gynnsamma 

förhållanden på slagfältet.78  

För att uppnå överraskning så är det enligt Castex av stor betydelse att de egna planerna och 

positioner hålls hemliga för motståndaren.79 Detta kan uppnås genom att initialt placera ut sin 

styrka på ett sådant sätt att inga framtida intentioner avslöjas. Motståndaren blir då osäker och 

ignorant och mer mottaglig för vilseledning, där vilseledningen syftar till att få motståndaren 

                                                 

72 Clausewitz, Carl von, Om kriget, s 170 
73 Ibid, s 171 
74 Ibid, s 172 
75 Castex, Raoul, Strategic theories, First Naval Institute Press paperback edition, Annapolis, Md., (2017), s 114 
76 Castex, Raoul, Strategic theories, s 101 
77 Ibid, s 101-102 
78 Ibid, s 105 
79 Ibid, s 114 
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att misstolka våra intentioner.80 Ytterligare förutsättningar för att skapa en potentiell 

överraskning ligger i att upprätthålla det egna initiativet. Detta bygger på god underrättelse om 

motståndarens rörelser.81 En annan framgångsfaktor för överraskning enligt Castex är fart och 

rörelse. Snabba och oväntade formationer av därtill oväntade sjöstridskrafter kan uppnå goda 

resultat.82  

3.5 Vego 

Överraskningen är enligt Vego en metod för att avsevärt höja chansen för framgång för ens 

egna styrkor.83 Detta uppnås genom att ta hänsyn till ett antal faktorer. Initialt så menar Vego 

att det handlar om att hålla sin plan hemlig för motståndaren.84 En del av överraskning är att 

attackera vid, för fienden, oväntade tider och platser.85 Vego förtydligar att inget är så svårt för 

fienden som att möta en situation där det till synes inte finns något svar.86 

Detta hör ihop med en annan av överraskningens byggstenar enligt Vego. Nämligen att 

vilseleda motståndaren. Det handlar om att få motståndaren att tro att du kommer anfalla vid 

en annan tidpunkt än vad du faktiskt gör.87 Vilseledning kan också innebära att neka 

motståndaren kunskap om egna enheters styrka och svagheter.88  

Vego menar att överraskning också bygger på god underrättelse om motståndaren. Detta kan 

realiseras exempelvis genom att veta vad eller vilka förmågor som kommer att konfronteras.89 

En annan framgångsfaktor för överraskning enligt Vego är underrättelse om platsen där slaget 

skall utkämpas.90 Överraskningen kräver också nytänkande menar Vego. Ett avbrott från gamla 

mönster och teknik med hjälp av nytänkande kan göra att motståndaren missar vital information 

                                                 

80 Castex, Raoul, Strategic theories, s 115 
81 Ibid, s 114 
82 Ibid, s 115 
83 Vego, Milan. Operational Warfare at Sea – Theory and practice, Routledge, New York, (2009), s 151 
84 Vego, Milan. Operational Warfare at Sea – Theory and practice, s 140 
85 Ibid, s 199 
86 Ibid, s 199 
87 Ibid, s 141 
88 Ibid, s 151 
89 Ibid, s 140 
90 Ibid, s 140 
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som i sin tur bidrar till överraskning.91 Slutligen så är hög hastighet en framgångsfaktor enligt 

Vego. Den höga hastigheten möjliggör att kombinera manöver och eldgivning framgångsrikt, 

som i sin tur gör det möjligt att uppnå överraskning.92   

3.6 Sammanfattning 

En sammanfattning av de tidigare presenterade teoretikerna visar att överraskning kan delas in 

i ett antal underliggande kriterier. Dessa har i sin tur kategoriseras under separata kategorier. 

De enskilda kriterierna i sig har grupperats med andra kriterier som följer ett liknande mönster. 

Sammanfattningen visar att den militära grundprincipen om överraskning kan delas in i sju 

underliggande kriterier utifrån de teoretiker som används. Härnäst presenteras uppsatsens 

sammanfattning i tabellform (tabell 1). De av teoretikerna framhävande huvudkriterier för 

överraskning återfinns i övre raden med respektive teoretiker i vänsterspalt. Är det en tom 

tabellcell beror det på att kriteriet ej återfanns. 

Kriterier 

 

Teoretiker 

Hålla 
planen 
hemlig 

Hög 
hastighet 

Underrättelser 
om 

motståndaren 

Underrättelser 
om platsen 

Vilseledning Manöver & 
eldkraft i 

kombination 

Nytänkande 

Sun Zi 

✓ ✓ ✓
Känna fienden 
som sig själv.

✓
Utrymme och 
föränderlighet

✓  ✓
Vid 

planläggning
Clausewitz 

✓
Förtegenhet 

✓
Snabbhet 

  

✓
Krigslist 

 

✓ 

Vego 
✓✓

Hög 
hastighet

✓
Exempelvis 
förmågor

✓ ✓ ✓ ✓
Rörelsemönster 

och teknik 

Castex 

✓ ✓
Oväntade 

formationer 

✓ 

 

✓
Misstolka 

intentioner 

 

✓
Kreativitet vid 

planeringen 

        

Tabell 1 - Sammanfattning 

                                                 

91 Vego, Milan. Operational Warfare at Sea – Theory and practice, s 156 
92 Ibid, s 62 
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3.7 Operationalisering och analysinstrument 

De sju presenterade kriterierna för överraskning kommer nu att rubriceras i syfte att skapa det 

analysinstrument som skall användas för analysen av fallet.  

Hålla planen hemlig syftar till att undvika att motståndaren får kännedom om aktörens avsikter. 

Sun Zi talade exempelvis om att neka motståndaren kunskap om vilken plats som skulle anfallas 

i syfte att få motståndaren att sprida ut sig och bli försvagad. Det står i linje med Milan Vego 

som menar att hemlighålla tid och plats är den del av överraskningen.  

Samtliga teoretiker är enade om att hög hastighet är en framgångsfaktor för överraskning. Med 

hög hastighet menas både enheters fart och inledande händelseförlopp. Hög hastighet kan 

utifrån Castex förstås som snabbgående och oväntade formationer som överraskar 

motståndaren. Milan Vego menar att hög hastighet är en förutsättning för eldgivning 

kombinerat med manöver.  

Att förfoga över underrättelse om motståndaren lyfts fram som ett kriterium för överraskning 

av samtliga utom Clausewitz. Vego talar om att vara medveten om motståndarens förmågor för 

att på så vis kunna förbereda oss på att bemöta dem. Sun Zi använder orden att vi skall känna 

fienden. Däremot är det bara Vego och Sun Zi som påtalar vikten av underrättelser om platsen 

specifikt. Därför kommer kriteriet underrättelse om platsen att slås samman med underrättelser 

om motståndaren för att kort och gott heta Underrättelser.  

Vilseledning innebär att motståndaren misstolkar intentioner och till följd agerar ofördelaktigt. 

Samtliga teoretiker talar om någon form av vilseledning som kriterium för överraskning. 

Clausewitz kopplar vilseledningen till krigslist och menar att det är en del av överraskningen. 

Vego menade att vilseledningen även kan handla om att neka motståndaren kunskap om egna 

enheters förmågor.  

Milan Vego är ensam om att ange eldkraft och manöver i kombination som en framgångsfaktor 

för överraskning. Eftersom att han är ensam och menar att det är en förlängning av hög hastighet 

kommer kriteriet istället att utgå för att istället ingå under hög hastighet. 

Nytänkande handlar om att konfrontera motståndaren på för denne ett nytt sätt, antingen taktiskt 

eller tekniskt. Castex lyfter fram kriteriet som en kreativitet vid planläggningen. Vegos exempel 

på nytänkande är nyttjandet av nya rörelsemönster och teknik. 

Det färdiga analysinstrumentet presenteras härnäst som tabell 2.  
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Kriterier Indikator Återfinns Återfinns 
delvis 

Återfinns 
ej 

Hålla planen hemlig Motståndaren var ovetande om planen.    

Hög Hastighet Aktören nyttjade en hög hastighet på sina 
enheter eller i sitt händelseförlopp. 

   

Underrättelser Aktören var medveten om motståndarens 
förmågor och om platsen för operationen. 

   

Vilseledning Aktören nyttjade vilseledning för att förvirra 
motståndaren om sina avsikter. 

   

Nytänkande Aktören nyttjade en ny taktik eller teknik.    

Tabell 2 (analysinstrument) 

Analysinstrumentet i sig kommer användas i analysen för att se om kriterier uppfylls för att 

uppnå syftet med uppsatsen. Raden ”återfinns” ”återfinns delvis” eller ”återfinns ej” kommer 

att markera huruvida kriteriet återfinns i de fall som undersöks. Valet av att använda kategorin 

”återfinns delvis” möjliggör att återfinna kriterier som inte ordagrant återfinns enligt de 

indikatorer som härnäst kommer presenteras. Kriterierna är givna från teoretikerna med syfte 

att känneteckna de beståndsdelar som överraskningen kräver för att uppnås. Om dessa kriterier 

återfinns innebär det att en lyckad överraskning som förstådd militär grundprincip har uppnåtts. 

Om överraskning via analysinstrumentet uppnåtts i modern marin krigföring kan detta ge svar 

på forskningsfrågan.  

3.8 Indikatorer 

Hålla planen hemlig indikeras genom att motståndaren var ovetande om planen. Detta förklaras 

antingen genom att aktören själv redogör för att de var ovetande. Detta kan också indikeras av 

att enheter beskrivs dyka upp utan förvarning eller att händelser sker till synes utan förvarning 

ur motståndarens perspektiv.  

Hög hastighet indikeras genom att enheter nyttjade en högre fart eller att motståndaren inte 

hinner återhämta på grund av att händelseförloppet upplevdes gå fort. Högre fart kan beskrivas 

som en acceleration i samband med attacken, eller att enheter nyttjar högre fart än den 

marschfart som hålls vid en normal förflyttning. Ett problem indikatorn kan stöta på är att 

enheter kan ha olika förmåga till fart och således kan ha samma marschfart som högsta fart.  
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Underrättelser indikeras genom att aktören beskrivs som medveten om enheter och förmågor 

hos motståndaren vid tillfället. Exempelvis antal, placeringar eller bemanning. I underrättelser 

ingår också om aktören hade kunskaper om platsen och dess egenskaper.  

Vilseledning indikeras genom att motståndaren planerat eller agerat utefter felaktiga 

uppfattningar eller uppgifter tillhandahållits av aktören. Det kan till exempel bestå av 

skenmanövrar. Missvisande utgångsplaceringar. Felaktiga underrättelser. Gemensamt är att 

vilseledning skall se som ett medvetet val av aktören.  

Nytänkande indikeras då aktören avsiktligt har nyttjat sig av för dem eller motståndaren en ny 

taktik eller teknik. Detta kan ske antingen under planeringsstadiet eller under själva utförandet 

av operationen. Exempelvis rörelsemönster, formationer eller utrustning. 
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4 Analys 

4.1 Fall 1 - Sjötigrarna 

4.1.1 Hålla planen hemlig 

En del av Sjötigrarnas plan kunde hållas hemlig genom att enheter var placerade dolt på land 

och kunde sjösättas på valfri plats. Detta gjorde att Sri Lankas flotta (Sri lankan Navy – SLN) 

inte kunde tolka var eller när nästa attack skulle ske och på så vis blev oförberedda och 

försvagade.93 Det dolda agerandet tillsammans med att snabbt kunna komma iväg ledde till att 

Sjötigrarna upprätthöll initiativet och på så vis kunde välja tid, plats och mål för nästa attack.94 

Den korta ledtiden möjliggör att planen för det taktiska utförandet kunde skapas, hållas hemlig 

och utföras på kort tid. Indikatorn Hålla planen hemlig kan då anses som uppfylld då SLN 

redogör för att de inte han upptäcka och klassificera hotet innan det var för sent.95 

4.1.2 Hög Hastighet 

Fartygen för svärmattackerna valdes för att maximera möjligheten till fart och 

manöverförmåga.96 Förutsättningarna för en hög fart var goda då de små lätta farkosterna av 

glasfiber hade två eller flera motorer på 225-250 hästkrafter med kapacitet att komma upp i 45 

knop.97 När fienden upptäcktes i det inledande skedet började Sjötigrarna att accelerera mot 

fienden.98 Den höga hastigheten bibehölls sedan under hela anfallet och kombinerades med 

eldgivning.99 Fartygen som nyttjades av Sjötigrarna var också mindre och snabbare än de som 

var i bruk av SLN.100 Förmågan till hög hastighet och nyttjandet av densamma gör att indikatorn 

Hög hastighet anses vara uppfylld.  

                                                 

93 Pavlock, A Paul, A Guerilla War at Sea: The Sri Lankan Civil War, Small Wars Journal, Sep 9, (2011) s 22 
94 Hashim, Ahmed, When counterinsurgency wins, s 167 
95 Pavlock, A Paul, A Guerilla War at Sea: The Sri Lankan Civil War, s 22 
96 Dunigan, Molly, Characterizing and exploring the implications of maritime irregular warfare, RAND, Santa 

Monica, CA, (2012) s 73 
97 Hashim, Ahmed, When counterinsurgency wins, s 168; 

Murphy, Martin. Maritime Threat: Tactics and Technology of the Sea Tigers, s 9 
98 Pavlock, A Paul, A Guerilla War at Sea: The Sri Lankan Civil War, s 22 
99 Murphy, Martin. Maritime Threat: Tactics and Technology of the Sea Tigers, s 9 
100 Pavlock, A Paul, A Guerilla War at Sea: The Sri Lankan Civil War, s 31 

 



Linus Steén 2018-05-08  

OP 15–18 

Sida 31 av 44 

 

4.1.3 Underrättelser 

Till stor del bestod den rekryterade personalen som utförde attackerna av människor som 

rekryterats från fiskeindustrin. Detta var på grund av deras stora kunskaper i de geografiska 

förutsättningarna inomskärs och kustnära områden runt ön. På så sätt hade Sjötigrarna goda 

kunskaper om geografiska egenskaperna.101 Det fanns också en egen rekognosering och 

underrättelsesektion inom Sjötigrarna som tillhandahöll information till ledningen.102 Däremot 

återfinns inte underrättelsens omfattning, exempelvis om Sjötigrarna hade kunskaper i 

motståndarens specifika förmågor. På så sätt kan indikatorn för Underrättelse endast delvis 

återfinnas. Detta eftersom Sjötigrarna förfogade över underrättelse om platsen men kriteriet 

indikeras även med underrättelse om motståndaren.  

4.1.4 Vilseledning 

Genom att uppehålla sig i kluster av civila fartyg eller fiskare hade SLN svårt att urskilja 

Sjötigrarna från massan innan attackerna.103 Vid förflyttningen rörde de sig mot sitt mål i täta 

formationer för att uppträda som ett mål på motståndarens radar.104 Fartygen som nyttjades av 

de s.k. Svarta Tigrarna för självmordsuppdragen var avsiktligt väldigt låga i vattnet och hade 

ett skrov med specialdesignade vinklar. Detta gjorde att fartygen beskrivs av SLN som svåra 

att upptäcka både optiskt och på radar på grund av sin signatur.105 Indikatorn Vilseledning anses 

uppfylld då metoderna som nyttjades av Sjötigrarna gjorde att SLN hade svårt att agera på 

grund av felaktiga uppfattningar. 

                                                 

101 Hashim, Ahmed, When counterinsurgency wins, s 166 
102 Pavlock, A Paul, A Guerilla War at Sea: The Sri Lankan Civil War, s 18 
103 Ibid, s 22;  

Hashim, Ahmed, When counterinsurgency wins, s 167;  

Murphy, Martin. Maritime Threat: Tactics and Technology of the Sea Tigers, s 7 
104 Hashim, Ahmed, When counterinsurgency wins, s 178; 

Dunigan, Molly, Maritime irregular warfare, s 74 
105 Murphy, Martin. Maritime Threat: Tactics and Technology of the Sea Tigers, s 9; 

Dunigan, Molly, Maritime irregular warfare, s 73-74 
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4.1.5 Nytänkande 

Introducerandet av svärmattack med självmordsbombare var för tiden ett nytt fenomen inom 

marin krigföring.106 En svärm i det här fallet kan beskrivas som två till tre grupper med en 

handfull fartyg i varje grupp. Grupperna bestod av både konventionella snabbgående mindre 

fartyg och Svarta Tigrarnas specialdesignade självmordsfartyg. Vid en attack gav de 

konventionella fartygen eldunderstöd i syfte att underlätta för självmordsuppdragen.107 De 

Svarta Tigrarna rammade sina mål och med lansarna i fören penetrerades motståndaren och 

utlöste de medhavda bomberna.108 Svärmtaktiken var ett medvetet val från Sjötigrarna som 

möjliggjorde att på ett framgångsrikt sätt anfalla de större fartygen tillhörande SLN, en taktik 

som SLN inte var beredda på.109 Introducerandet av självmordsattackerna av undergruppen 

Black Sea Tigers var en taktisk metod som SLN inte väntat sig och beskrivas som ett innovativt 

grepp av Sjötigrarna.110 Indikatorn Nytänkande anses i det här fallet vara uppfylld då 

Sjötigrarna nyttjade sig av en ny taktik och teknik.  

  

                                                 

106 Dunigan, Molly, maritime irregular warfare, s 74 
107 Murphy, Martin. Maritime Threat: Tactics and Technology of the Sea Tigers, s 9;  

Dunigan, Molly, maritime irregular warfare, s 73 
108 Hashim, Ahmed, When counterinsurgency wins, s 168;  

Murphy, Martin. Maritime Threat: Tactics and Technology of the Sea Tigers, s 7;  

Dunigan, Molly, maritime irregular warfare, s 73-74 
109 Hashim, Ahmed, When counterinsurgency wins, s 170;  

Dunigan, Molly, maritime irregular warfare, s 73 
110 Pavlock, A Paul, A Guerilla War at Sea: The Sri Lankan Civil War, s 45 
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4.1.6 Sammanfattning analys Sjötigrarna 

Kriterier Indikator Återfinns Återfinns 
delvis 

Återfinns 
ej 

Hålla planen hemlig Motståndaren var ovetande om planen. 
✓ 

  

Hög Hastighet Aktören nyttjade en hög hastighet på sina 
enheter eller i sitt händelseförlopp. ✓ 

  

Underrättelser Aktören var medveten om motståndarens 
förmågor och om platsen för operationen. 

 

✓ 

 

Vilseledning Aktören nyttjade vilseledning för att förvirra 
motståndaren om sina avsikter. ✓ 

  

Nytänkande Aktören nyttjade en ny taktik eller teknik. 
✓ 

  

Tabell 3 (Sammanfattning analys Sjötigrarna) 
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4.2 Fall 2 - Sänkningen av ARA General Belgrano 

4.2.1 Hålla planen hemlig 

Åtgärder av britterna för att hålla planen hemlig är exempelvis ubåtens möjlighet att agera dolt 

och genomföra kommunikation med krypterad trafik.111 Personalen ombord General Belgrano 

och de två eskorterande fartygen handlade som om de var utom fara och ovetande om planen 

hela vägen fram till torpederna träffade skrovet.112 Ett fartyg som General Belgrano hade högre 

kapacitet gällande fart och hade, om de vetat om  HMS Conqueror, utan hinder kunnat förhindra 

attacken.113 Efter attacken stannade inte de eskorterande fartygen kvar för att hjälpa överlevare. 

Istället inleddes fällning av sjunkbomber och en snabb förflyttning.114 Dock på helt fel plats 

och utom räckhåll för HMS Conqueror, vilket också tyder på att de var ovetande.115 Indikatorn 

Hålla planen hemlig anses vara uppfylld då händelser skett utan förvarning ur motståndarens 

perspektiv. 

4.2.2 Hög Hastighet 

HMS Conqueror var tvungen att hålla vad som är beskrivet som en hög hastighet (18 knop) för 

att hinna ikapp Belgrano samtidigt som de var tvungna att stanna upp emellanåt för att inhämta 

order.116 Genom att köra om Belgrano kunde Conqueror placera sig i ett framskjutet läge i syfte 

att avfyra torpederna.117 Tre Mark 8 torpeder avfyrades varav två träffade.118 Conqueror hann 

gå upp i periskopdjup, avfyra tre torpeder, dyka och fortfarande vara oupptäckt. Det snabba 

händelseförloppet gjorde att HMS Conqueror undkom.119 Belgranos fartygschef, Bonzo, trodde 

sig ha tid att återhämta och säger sig ha signalerat att fartyget endast hade förlorat 

                                                 

111 Woodward, Sandy. One hundred days: the memoirs of the Falklands Battle Group Commander, Fully rev. 

and updated., HarperCollins, Hammersmith, London, (2003), s 214 
112 Woodward, Sandy. One hundred days, s 220, 224 
113 Ibid, s 210 
114 Preston, Antony, Sea combat off the Falklands, Willow Books, London, (1982), s 59; 

Hastings, Max, Slaget om Falklandsöarna, s 183 
115 Ibid, s 182 
116 Woodward, Sandy. One hundred days, s 220-221 
117 Ibid, s 221 
118 Anderson, Duncan. The Falklands War 1982, Osprey, Oxford, (2002), s 40 
119 Hastings, Max. Slaget om Falklandsöarna, s 182; 

Woodward, Sandy. One hundred days, s 222-223 
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styrförmågan.120 Något som visade sig vara en felaktig bedömning då fartyg sedan sjönk efter 

45 minuter.121 Indikatorn Hög hastighet anses vara uppfylld eftersom Conqueror nyttjade en 

relativt högre fart och händelseförloppet gjorde att Belgrano inte hann återhämta. 

4.2.3 Underrättelser 

Det fanns underrättelse flera dagar innan sänkningen att det befann sig argentinska fartyg i 

anslutning till den upprättade spärrzonen.122 Den första maj, alltså en dag innan sänkningen, 

kunde HMS Conqueror rapportera till ledningen att General Belgrano var siktat tillsammans 

med två Exocet-bestyckade robotjagare söder om spärrzonen.123 Den brittiska ledningen hade 

en god uppfattning av Belgranos förmågor och hade möjlighet att fatta beslut om sänkningen 

utifrån det.124 Indikatorn för Underrättelser anses vara uppfylld då britterna vad medvetna om 

enheternas placering, rörelse och förmågor hos motståndaren vid tillfället.  

4.2.4 Vilseledning 

Den totala maritima spärrzonen som trädde i kraft några dagar innan var ett sätt att tillkännage 

geografiska gränser inom vilka fartyg som utgör ett hot kommer att anfallas.125 Conqueror 

genomförde attacken mot Belgrano utanför zonen.126 Efter sänkningen uppstod en kontrovers 

om huruvida anfallet var rättfärdigat eller ej.127 Det är mycket som tyder på att Belgrano med 

eskort agerade efter uppfattningen att anfall inte var väntat.128 Exempelvis rörelsemönster, 

förberedelser ombord och eskortens placering.129 Kriteriet Vilseledning anses vara delvis 

uppfyllt då det var ett medvetet val att etablera en total maritim spärrzon. Däremot är 

                                                 

120 Preston, Antony, Sea combat off the Falklands, s 58  
121 Anderson, Duncan. The Falklands War 1982, s 40 
122 Ibid, s 37 
123 Hastings, Max. Slaget om Falklandsöarna, s 181; 
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124 Ibid, s 206 
125 Hastings, Max. Slaget om Falklandsöarna, s 175 
126 Anderson, Duncan. The Falklands War 1982, s 37 
127 Hastings, Max. Slaget om Falklandsöarna, s 183-184 
128 Woodward, Sandy. One hundred days, s 220, 224 
129 Ibid, s 220, 224;  

Hastings, Max. Slaget om Falklandsöarna, s 183 
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kopplingen mellan medvetna valet av maritima spärrzonen och attacken obestämd då det också 

kan förklaras som ett tillfälle som togs i akt.  

4.2.5 Nytänkande 

Ubåten HMS Conqueror var en atomubåt av Valiant-klass som initialt sattes i tjänst 1971.130 

Sänkningen av ARA General Belgrano skedde 2 maj 1982,131 vilket gör henne till den första 

atomdrivna ubåten någonsin som sänkt en fiende med torpeder.132 Nytänkande indikeras då 

aktören avsiktligt har nyttjat sig av för dem en ny taktik eller teknik mot motståndaren. Eftersom 

att atomubåten med dess förmågor fram till händelsen inte tidigare använts skarpt för att sänka 

ett annat fartyg blir den att anses som ny teknik för sammanhanget. Däremot har atomubåtar 

använts av den brittiska flottan sedan 60-talet och är inte att betrakta som ny i tiden. Indikatorn 

för Nytänkande bedöms på dessa grunder vara delvis uppfylld då atomubåten med dess 

förutsättning var nytt för skarp konflikt. 

4.2.6 Sammanfattning fall ARA General Belgrano 

Kriterier Indikator Återfinns Återfinns 
delvis 

Återfinns 
ej 

Hålla planen hemlig Motståndaren var ovetande om planen. 

✓ 

  

Hög Hastighet Aktören nyttjade en hög hastighet på sina 
enheter eller i sitt händelseförlopp. ✓ 

  

Underrättelser Aktören var medveten om motståndarens 
förmågor och om platsen för operationen. ✓ 

  

Vilseledning Aktören nyttjade vilseledning för att förvirra 
motståndaren om sina avsikter. 

 

✓ 

 

Nytänkande Aktören nyttjade en ny taktik eller teknik.  

✓ 

 

Tabell 4 (Sammanfattning analys ARA General Belgrano)  

                                                 

130 Hastings, Max. Slaget om Falklandsöarna, s 445 
131 Anderson, Duncan. The Falklands War 1982, 35 
132 Wollenberg, Ken, The Bottom of the Map, Xlibris Corporation, (2000), kap. V, s 2 
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5 Avslutning 

5.1 Sammanfattning 

5.1.1 Fall 1 – Sjötigrarna 

Kriterier Indikator Återfinns Återfinns 
delvis 

Återfinns 
ej 

Hålla planen hemlig Motståndaren var ovetande om planen. 
✓ 

  

Hög Hastighet Aktören nyttjade en hög hastighet på sina 
enheter eller i sitt händelseförlopp. ✓ 

  

Underrättelser Aktören var medveten om motståndarens 
förmågor och om platsen för operationen. 

 

✓ 

 

Vilseledning Aktören nyttjade vilseledning för att förvirra 
motståndaren om sina avsikter. ✓ 

  

Nytänkande Aktören nyttjade en ny taktik eller teknik. 
✓ 

  

Tabell 3 (Sammanfattning analys Sjötigrarna) 

5.1.2 Fall 2 – ARA General Belgrano 

Kriterier Indikator Återfinns Återfinns 
delvis 

Återfinns 
ej 

Hålla planen hemlig Motståndaren var ovetande om planen. 

✓ 

  

Hög Hastighet Aktören nyttjade en hög hastighet på sina 
enheter eller i sitt händelseförlopp. ✓ 

  

Underrättelser Aktören var medveten om motståndarens 
förmågor och om platsen för operationen. ✓ 

  

Vilseledning Aktören nyttjade vilseledning för att förvirra 
motståndaren om sina avsikter. 

 

✓ 

 

Nytänkande Aktören nyttjade en ny taktik eller teknik.  

✓ 

 

Tabell 4 (Sammanfattning analys ARA General Belgrano) 
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5.2 Besvarande av underfrågor. 

De två underfrågorna var valda för att uppnå syftet med uppsatsen genom att undersöka vilka 

kriterier som återfanns i två utvalda fall. Resultatet från de två underfrågorna ger svar om 

grundprincipen om överraskning är valid i modern marin krigföring. Härnäst kommer 

underfrågorna att besvaras var för sig. 

1.1 Vilka kriterier kan återfinnas för grundprincipen om överraskning i Sjötigrarnas 

svärmattacker under tidsperioden 1990 till 2002? 

Analysen visar att samtliga av teorins givna fem kriterier (Hålla planen hemlig, Hög hastighet, 

Underrättelser, Vilseledning och Nytänkande) återfinns i fallet. Kriteriet Underrättelse 

återfinns delvis. Detta kan bero på brister i det empiriska underlag som användes i analysen 

eller att endast underrättelse om platsen var prioriterad och tillräcklig för fullgod överraskning 

i sammanhanget.  

1.2 Vilka kriterier kan återfinnas för grundprincipen om överraskning i sänkningen av ARA 

General Belgrano? 

Svaret på underfråga två är att samtliga fem kriterier (Hålla planen hemlig, Hög hastighet, 

Underrättelser, Vilseledning och Nytänkande) återfinns i fallet. Varav kriteriet Vilseledning 

och Nytänkande återfinns delvis. Vilseledning i det här fallet blir ett resultat av agerandet och 

kan inte objektivt helt återfinnas som ett aktivt val i empirin. Nytänkande har identifierats i 

form av ny teknik. Att det bara delvis kan återfinnas grundar sig i att tekniken är ny i en skarp 

konflikt men funnits att nyttja tidigare.   

5.3 Besvarande av forskningsfråga 

1. Är den militära grundprincipen om överraskning valid i modern marin krigföring?  

Ja. Den militära grundprincipen om överraskning, så som den kan förstås genom Sun Zi, 

Clausewitz, Castex och Vego, återfinns i de två utvalda fallen. Därför kan den förklaras som 

valid i modern marin krigföring.  

  



Linus Steén 2018-05-08  

OP 15–18 

Sida 39 av 44 

 

5.4 Resultatdiskussion 

Syftet med den här uppsatsen har varit att bidra med ytterligare empirisk prövning om 

överraskningen som grundprincip för att undersöka om den är valid i modern marin krigföring. 

Detta har gjorts med hjälp av att fyra utvalda teoretikers tankar om överraskningsprincipen 

brutits ned till kriterier. Tillsammans har deras tankar legat till grund för det analysinstrument 

vars syfte har varit att pröva om kriterier för överraskningen återfanns i två utvalda fall. Då 

samtliga kriterier i någon form återfanns visar den här uppsatsen att överraskning som 

grundprincip är valid i modern marin krigföring. Med resultatet och analysen har den här 

uppsatsen också bidragit till den observerade forskningslucka som just efterfrågade empirisk 

prövning och konkretisering.  

Vidare är inte resultatet helt säkert efter två prövningar som den här uppsatsen gjort. Det innebär 

bara att sannolikheten har blivit lite större. Inte minst på grund av att de kriterier som återfanns 

har presenterats på väldigt olika sätt och vikten av varje enskild kriterium skiljer sig från fall 

till fall. Exempelvis har nytänkandet beskrivits som den framgångsfaktor som låg till grund för 

Sjötigrarnas framsteg, när nytänkande å andra sidan bara återfanns delvis i fallet General 

Belgrano. Detta betyder att andra fall kan ha okända framgångsfaktorer som är mer eller mindre 

relevanta och på så vis kan kriterierna återfinnas annorlunda.  

På grund av avgränsningen har överraskningen som grundprincip endast prövats på taktisk nivå. 

Det finns därför inga indikationer på en eventuell koppling mellan den taktiska och strategiska 

överraskningen av det framkomna resultatet. En vidare avgränsning hade ökat möjligheterna 

för att eventuellt upptäcka en sådan koppling men prioriterades bort till förmån för att analysera 

den taktiska nivån.  

I problemformuleringen nämndes det att den historiska uppfattningen av överraskningen kunde 

vara daterad och inaktuell. Motivet bakom detta skulle vara att den marina arenan förändrats 

och nu omfattas av nya förutsättningar som modern teknik och irreguljära aktörer med 

asymmetrisk taktik. Problemet med modern marin krigföring är att antalet fall är få till antalet 

och för att en undersökning av den här omfattningen skall vara möjlig måste det dessutom 

finnas tillgänglig empiri. Trots det begränsade urvalet kunde den här uppsatsen pröva två fall 

som omfattades av moderna premisser och därmed ökade överförbarheten av resultaten på 

andra moderna fall tack vare differensen av kontext. Dock kan den moderna marina arenan 
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påverkas av ny teknik som skapar nya förutsättningar som oprövade sänker överförbarheten av 

den här uppsatsens resultat.  

Valet av teoretiker har motiverats i teoriavsnittet men kommer nu även att kopplas till resultatet. 

De kriterier och indikatorer som använts för analysen är ett resultat av de teoretiker som valdes 

för tolkning. Valet att stanna på fyra teoretiker och varken fler eller färre har sannolikt påverkad 

resultatet till viss del. Fler teoretiker hade möjligtvis tillfogad instrumentet ytterligare kriterier 

och på så vis ändrat förutsättningarna för analysen. Konsekvenserna av de val som görs i 

tolkningen är en friktion för uppsatsen som lyftes i forskningsöversikten. Widen och Ångström 

förespråkade empiriska studier av grundprinciperna men menade att sådana studier skulle 

komma att möta på svårigheter. Detta på grund av grundprincipernas vaga beskrivning och 

deras behov av tolkning. Den här uppsatsen genomförde tolkningen och mötte friktionen med 

motiv för de val som gjordes. Att addera fler teoretiker eller helt ändra konstellationen kommer 

ytterligare öka vår förståelse för överraskningens giltighet. Den här uppsatsen har givit exempel 

på ett tillvägagångssätt och i det här fallet ledde valet av teoretiker för analysinstrumentet till 

ett resultat som förklarade överraskningen valid i modern marin krigföring. 

5.5 Metoddiskussion 

Valet att genomgående använda en kvalitativ textanalys som metod har möjliggjort att uppnå 

syftet med uppsatsen. Genom att den kvalitativa textanalysen har använts både i framtagande 

av teori och vid analysen av de fall som överraskningen prövades på. Detta har i enlighet med 

syftet lett till att överraskningen som grundprincip har brutits ner till kriterier och, via det 

konstruerade analysinstrumentet, prövat överraskningsprincipen i modern marin krigföring. 

Den kvalitativa analysen vilar dock på att tolkaren gör rätt avvägningar och förmår sig att se de 

mjuka värden i texten. Därmed finns det alltid en risk att resultatet av analysen är missvisande 

på grund av att tolkaren förstått sin empiri på fel sätt. Däremot har den kvalitativa metoden 

tillåtit tolkning i högre grad än om en mer kvantitativ metod nyttjats och på så vis minskat 

risken för att uppsatsens frågeställning felaktigt besvaras.  

Forskningsdesignen- två-fallstudie, har kunnat understödja resultatet genom att bidra med två 

utfall istället för ett. Två-fallstudien var även brukligt forskningsfrågan; ”Är den militära 

grundprincipen om överraskning valid i modern marin krigföring?”. Då just ordvalet ”valid” 

bidragit med precision för den kvalitativa analysen i fallen. Hade istället ordet ”användbar” 

använts hade uppsatsen mer riktats mot att undersöka kopplingen mellan grundprincipen om 
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överraskning och utfallet av en operation. Vid en sådan undersökning hade fortfarande en 

kvalitativ textanalys fungerat. Däremot hade designen ”jämförande fallstudie” varit mer 

adekvat för att exempelvis jämföra utfallet i en operation med överraskning och en utan. Detta 

hade dock inte gått mot syftet på samma sätt som den här uppsatsen gjort genom att undersöka 

giltighet för överraskningen som grundprincip snarare än att mäta hur användbar den är.  

Det material som användes för uppsatsen har på ett användbart sätt kunnat bidra med empiri 

för analysen. Dock bestod all empiri för fallet Sjötigrarna enbart av sekundärkällor på grund av 

tillgänglighet. Här hade exempelvis en intervjustudie kunna användas för att rikta sig mer mot 

primärkällor hos Sjötigrarna och på detta sätt möjligtvis påverkat resultatet och förbättrat 

uppsatsens reliabilitet. En sådan studie skulle dock kräva en större omfattning av tid och resurs 

än den här uppsatsen fogat över. Här har nackdelen med sekundärkällorna bemötts genom att 

stämma av data mot andra verk.  

5.6 Resultat kopplat till etik 

Uppsatsens resultat bygger delvis på sjötigrarnas nytänkande, där de med hjälp av 

självmordsbombare dödat eller försatt sina fiender ur stridbart skick. Detta betyder att 

överraskningen delvis giltigförklarats genom att acceptera självmordsbombare som taktik och 

en del av marin krigföring. Oetiskt vore om resultatet ses som en acceptans för lyckad 

överraskning att använda sig av liknande metoder. Den här uppsatsen har sett taktiken ur ett 

retroperspektiv, den användes och den var framgångsrik men blir förhoppningsvis inte en del 

av framtida marin krigföring. 

5.7 Resultatets relevans för yrkesutövningen.  

Resultatet av den här uppsatsen visar på att överraskning kan förstås utifrån de kriterier som 

använts vid analysen. Med hänsyn till att uppsatsen förklarat överraskningen valid kan dessa 

kriterier användas för att titta på andra fall eller vid planering av framtida operationer. Detta 

hjälper yrkesprofessionen att förstå överraskningen ur ytterligare ett perspektiv. Taktik och 

teknik är i ständig förändring varför överraskningen i framtiden inte bör begränsa sig till de 

kriterier som tagits fram för den här uppsatsen, detta eftersom det inte kan uteslutas att även 

andra kriterier i framtiden kan vara till nytta. Som det togs upp i inledningen av uppsatsen 

motiverar en omvärld i ständig förändring ett behov av att förstå den på nytt.  
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5.8 Vidare forskning 

Ett förslag för vidare forskning är att nyttja samma teori mot andra moderna fall för att 

ytterligare undersöka överraskningens giltighet med empirisk prövning. Framtida forskning 

skulle också kunna nyttja fler eller andra teoretiker för att jämföra resultaten och på så vis öka 

förståelsen för överraskningen.  

Vidare skulle framtida forskning kunna rikta sig mot den strategiska överraskningen. I 

forskningsöversikten gavs ett exempel av Or Honig som delvis visade strategisk överraskning 

men begränsad till underrättelseperspektiv. En sådan undersökning skulle kunna utveckla ett 

nytt analysinstrument liknande det i den här uppsatsen och på så vis ställa frågan om 

överraskningen är valid på strategisk nivå.  
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