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ABSTRACT: 

The principles of war have been questioned for a long time. Many scientists and military officers 
believe that they are too wide-ranging, contradictory or even invalid. Nonetheless, the principles of 
war have been institutionalised in several military doctrines and are used in military education. 

The purpose of this paper is to analyse whether the principles of war can explain the outcome of 
modern maritime warfare. Since the principles of war cannot be regarded as one theory, Liddell 
Hart’s theory of the principles of war is chosen for this analysis. Using a case study method, the 
Battle of Baltim in the Yom Kippur War and the sinking of the ARA General Belgrano in the bat-
tle of the Falklands Islands are analysed against the theory. Although Liddell Hart’s theory was 
developed by analysing land warfare, the principles of war are regarded as universal and generally 
applicable and therefore may be used for analysing maritime warfare. 

The result of the analysis shows that Liddell Hart’s principles of war can explain the outcome of 
modern maritime warfare. The principles security, mobility, concentration and surprise are ob-
served in both cases to varying degrees and they are significant in explaining the outcome of the 
event. Even though Liddell Hart’s theory can explain the outcome, it is shown that the principle of 
mobility rarely will be fully achieved in submarine operations because of the lack of self-defence 
systems against enemy weapons.  
 
Nyckelord: Principles of war, Liddell Hart, Yom Kippur War, Battle of the Falklands Islands 
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1. Inledning  
Sedan Sun Tzu skrev ner sina tankar ca 500 år före Kristus har krigföringens grundprinciper 

diskuterats och utvecklats av flera olika teoretiker och officerare. Militära tänkare som Clau-

sewitz, Jomini, Fuller och Liddell Hart är bara några av de större tänkarna som på senare tid 

fortsatt diskutera och utveckla principerna, där krigföringens grundprinciper idag kan ses som 

en samlad visdom av erfarenheter och forskning. Sedan Fuller implementerade krigföringens 

grundprinciper i den brittiska doktrinen Field Service Regulations 19241 har principerna fort-

satt att implementerats i dagens doktriner och reglementen. Där Storbritannien och Sverige 

bara är några av de få nationer som implementerat krigföringens grundprinciper i sina offici-

ella publikationer.2 

 

Trots att krigföringens grundprinciper implementerats i flera doktriner och reglementen finns 

det inte en enad bild i forskningsvärlden gällande krigföringens grundprincipers betydelse i 

den moderna krigföringen. Krigföringens grundprinciper har dessutom under en längre tid 

ifrågasatts på grund av att de anses vara oprecisa, motsägande eller till och med ogiltiga. Där 

även de som anser att krigföringens grundprinciper är giltiga, inte är överens om hur många 

principer som finns, vad de innehåller samt vilka som verkligen gäller. En tänkare som gjort 

en första ansats att göra krigföringens grundprinciper mer precisa är Liddell Hart, som genom 

konkreta exempel från historiska händelser reviderar, utvecklar och förklarar krigföringens 

grundprinciper som återfinns i doktrinen Field Service Regulations 1924. 

 

Även fast krigföringens grundprinciper oftast förstås och förklaras som en teori, så uppstår en 

problematik då krigföringens grundprinciper inte kan prövas som en enskild teori då olika 

tänkare genom sin egen forskning har olika uppfattningar om vad som ingår i dem. En annan 

problematik med krigföringens grundprinciper är att jag, likt Widén & Ångström, identifierat 

att det finns få empiriska undersökningar som prövar krigföringens grundprinciper mot flera 

fall för att verifiera, falsifiera eller utveckla principerna.3 Trots detta anses krigföringens 

grundprinciper vara allmängiltiga och universella4, vilket innebär att principerna både skall 

                                                
1 Fuller, John F. C. The Foundations of the Science of War. Saffron Walden: Express (2012) s. 16. 
2 Ministry of Defence. Joint Doctrine Publication 0-01. Shrivenham: Ministry of Defence. vol. 5 (2014) s. 28-
31, Försvarsmakten. Taktikreglemente för Marinstridskrafterna. Stockholm: Försvarsmakten (2010) s. 01.21. 
3 Widén, Jerker & Ångström, Jan. Adopting a Recipe for Success: Modern Armed Forces and the Institution-
alization of the Principles of War. Comparative Strategy. vol. 31 no. 3 (2012) s. 269. doi: 
10.1080/01495933.2012.692240 
4 Widén, Jerker & Ångström, Jan. Contemporary Military Theory: The Dynamics of War. Oxon: Routledge 
(2015) s. 75. 
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kunna implementeras i bland annat marina operationer och markoperationer. Jag noterar dock 

i den tidigare forskningen att man i princip endast diskuterar och prövar krigföringens grund-

principer mot markoperationer vilket medför att man kan ifrågasätta ifall krigföringens 

grundprinciper verkligen är universella, allmängiltiga och aktuella då det saknas empiriska 

undersökningar i olika arenor. Detta leder slutligen till att man också kan ifrågasätta varför 

militära organisationer valt att implementera krigföringens grundprinciper i sina doktriner och 

reglementen. 

 

1.1 Tidigare forskning  

För att insamla dagens forskningsläge kring krigföringens grundprinciper har ett antal krite-

rier satts upp för val av tidigare forskning. Dessa kriterier är att den tidigare forskningen skall 

(i) diskutera eller pröva krigföringens grundprinciper, (ii) använda sig av krigföringens 

grundprinciper som en central del i verket samt (iii) att verken skall vara skrivna under 2000-

talet. Genom dessa kriterier har 5 artiklar och ett bokkapitel valts ut för att presentera dagens 

forskningsläge. 

 

Sedan krigföringens grundprincipers intåg i krigsvetenskapen har forskare och officerare varit 

oense om vilken betydelse krigföringens grundprinciper har i militär verksamhet. Jan Ång-

ström & Jerker Widén skriver i sin artikel Adopting a Recipe for Success: Modern Armed 

Forces and the Institutionalization of the Principles of War om hur krigföringens grundprin-

ciper institutionaliserats i flera av västvärldens militära doktriner. Genom att presentera några 

utvalda teoretikers teorier om krigföringens grundprinciper visar Widén och Ångström de 

skillnader som finns mellan de olika teoretikerna. Här kan man även identifiera att en viss ut-

veckling av krigföringens grundprinciper skett när ny teknologi implementerats. Därefter pre-

senteras några utvalda doktriner som implementerat krigföringens grundprinciper där dessa 

jämförs mot teoretikernas principer. Diskussionen mellan de utvalda teoretikerna handlar om 

ifall principerna skall användas som regler eller riktlinjer, på vilken nivå de skall gälla (opera-

tiv, taktisk, strategisk), i vilken typ av krigföring de skall användas, dess giltighet för de olika 

vapenslagen samt hur många principer som finns.5 Slutsatsen är att det finns en oenighet an-

gående hur krigföringens grundprinciper skall användas samt att principerna anses vara opre-

cisa och vaga, vilket enligt författarna är en trolig anledning till att principerna ansetts som 

                                                
5 Widén & Ångström. Adopting a Recipe for Success: Modern Armed Forces and the Institutionalization of the 
Principles of War. s. 265-268. 
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giltiga under så lång tid. Vidare förklarar Widén & Ångström att det historiskt inte finns om-

fattande empiriska undersökningar som prövat krigföringens grundprinciper.6 För sådana 

undersökningar krävs det att principerna görs tydliga och mätbara för att undvika att de inte 

bli ifrågasatta eller uppfattas som oklara.7 Trots att det historiskt inte finns omfattande empi-

riska undersökningar samt tydliga och mätbara principer så kan det ses som förvånande att 

krigföringens grundprinciper implementerats i flera militära doktriner, så som USAs, Storbri-

tanniens och Kinas.8 Widén och Ångström stärker och vidare motiverar att krigföringens 

grundprinciper är oprecisa och att det behövs mer empirisk forskning för att pröva teorin. 

Däremot gör författarna inga vidare försök att stärka eller falsifiera krigföringens grundprin-

ciper som teori. 

 

Sergei Pechurov gör i sin artikel Principles of War as Interpreted by Modern Military Science 

in the West en översikt över hur de militära tänkarna i västvärlden har forskat och forskar om 

krigföringens grundprinciper. Pechurov fokuserar främst på den amerikanska forskningen där 

han presenterar och diskuterar om DOD Office of Transformations arbete med att revidera 

och uppdatera principerna.9 Slutsatsen han drar är att de västerländska militära tänkarna stän-

digt letar efter de rätta principerna för att kunna förbereda sig inför nästa generations krigfö-

ring.10 Pechurov avslutar med att diskutera om att det krävs fortsatt forskning om krigföring-

ens grundprinciper för att på ett mer ingående sätt förstå utfallet i krig.  

 

Antulio Echevarria skriver i sitt bokkapitel Principles of War or Principles of Battle? om hur 

han anser att krigföringens grundprinciper skall uppfattas utifrån tidigare kunskaper om dessa. 

Han argumenterar, genom att referera till kända militärteoretiker, att krigföringens grundprin-

ciper skall användas för analysering av militära slag och inte krig, då principernas förkla-

ringskraft ligger i hur man agerat mot sin motståndare och inte för att förklara hur man skapat 

fred eller uppnått sina politiska mål.11 Echevarria föreslår att krigföringens grundprinciper 

skall användas som analysverktyg för att förstå utgången av militära slag, och att man därför 

                                                
6 Ibid. s. 281. 
7 Ibid. s. 282. 
8 Ibid. s. 269. 
9 Pechurov, Sergei. Principles of War as Interpreted by Modern Military Science in the West. Military 
Thought. vol. 15 no. 1 (2006) s. 137. 
10 Ibid. s. 141. 
11 Echevarria II, Antulio J. Principles of War or Principles of Battle? s. 70, i Mc Ivor, Anthony, ed. Rethinking 
the Principles of War. Annapolis: Naval Institute (2005)  
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skall utveckla principerna för det syftet.12 Echevarria föreslår även att man bör döpa om prin-

ciples of war till principles of battle istället då de syftar att användas i strid och inte i krig.13 

Avslutningsvis belyser Echevarria att det största felet med krigföringens grundprinciper är att 

de misstolkats, då flera tolkar dessa som normativa när de egentligen skall uppfattas som rikt-

linjer som förenklar eller inspirerar officerens tänkande.14 Echevarria identifierar också likt 

Widén & Ångström att det inte finns en enad bild över hur krigföringens grundprinciper skall 

användas. 

 

Brian Hanley skriver i sin artikel The Principles of War: Uses & Abuses att krigföringens 

grundprinciper bör användas för att förstå utgången i krig och inte som regler för hur man för 

krig.15 Hanley diskuterar och visar med korta fallstudie-exempel hur man kan förstå militära 

styrkors lyckanden och misslyckanden i krig för att stärka sitt argument att principerna skall 

användas för förståelse av historiska händelser.16 Hanleys slutsats är att krigföringens grund-

principer kan hjälpa att summera och förstå olika händelser, men inte att hjälpa militär perso-

nal att undvika problem som krigets dimma och friktioner som uppstår på slagfältet.17  

 

Hanley poängterar likt Echevarria och Widén & Ångström vikten av att använda krigföring-

ens grundprinciper för att förstå tidigare händelser. Med korta exempel visar han att man kan 

använda principerna för att förstå utgången i krig, där han belyser att man bör fortsätta göra 

empiriska studier för att bekräfta principernas relevans.18 Hanley genomför dock inte någon 

djupare analys av de exemplen han tar upp vilket innebär att han inte gör några ytterligare för-

sök att förtydliga, stärka eller falsifiera principernas relevans. 

 

Tal Tovy gör i sin artikel The Principles Of War: Uses & Abuses en mindre enfallstudie där 

han prövar krigföringens grundprinciper på USAs misslyckade specialoperation Gothic Ser-

pent i Mogadishu 1993. I undersökningen kommer Tovy fram till att de amerikanska special-

styrkorna inte följde krigföringens grundprinciper i tillräckligt utsträckning för att lyckas med 

operationen. Tovys slutsats blev då att krigföringens grundprinciper är relevanta för special-

                                                
12 Ibid. s. 70. 
13 Ibid. s. 59. 
14 Ibid. s. 75. 
15 Hanley, Brian. The Principles of War: Uses & Abuses. Proceedings. vol. 132 no. 10 (2005) s. 46. 
16 Ibid, s. 48-49. 
17 Ibid. s. 50. 
18 Ibid. s. 50. 
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operationer.19 Bristen med Tovys artikel är att han inte operationaliserar principerna, vilket 

gör det svårt att veta exakt vilka faktorer han letar efter. Vidare drar Tovy slutsatsen att krig-

föringens grundprinciper gäller för specialoperationer, vilket är en förhastad slutsats då under-

sökningen endast prövar krigföringens grundprinciper på ett fall samt att undersökningen har 

en bristande teori och operationalisering. Detta innebär att Tovys resultat inte är tillräckligt 

generaliserbart för att säga att krigföringens grundprinciper gäller på alla specialoperationer. 

 

Alaric Searle diskuterar i sin artikel Inter-service Debate and the Origins of Strategic Cul-

ture: The ‘Principles of War’ in the British Armed Forces, 1919–1939 om Liddell Hart och 

hans medverkan i framtagandet av krigföringens grundprinciper. Liddell Hart skall ha varit 

med i flertal diskussioner samt publicerat flertal artiklar som behandlat både enskilda princi-

per samt krigföringens grundprinciper som teori.20 Searle menar att Liddell Harts framtagande 

av egna principer, som egentligen syftade på infanteristrid, haft en stor betydelse för framta-

gandet och implementeringen av principerna i brittiska doktriner.21  

 

Sammanfattningsvis diskuterar den tidigare forskningen krigföringens grundprincipers an-

vändbarhet där flera forskare framhäver att det finns en avsaknad av vetenskaplig forskning 

som fokuserat på att empiriskt pröva krigföringens grundprinciper. Trots att detta identifierats 

av flera forskare så finns det få sådana undersökningar som bedrivits på forskarnivå. Tal To-

vys undersökning är en av få som prövar krigföringens grundprinciper, där han trots sina bris-

ter i teori och operationalisering, påvisar att det kan finnas en koppling mellan misslyckad op-

eration och att inte följa krigföringens grundprinciper. Avslutningsvis identifierar jag även en 

avsaknad av forskning som berör krigföringens grundprinciper i marina operationer då tidi-

gare undersökningar främst berört markoperationer. Detta innebär att man kan ifrågasätta ifall 

krigföringens grundprinciper verkligen är universella och allmängiltiga som den tidigare 

forskningen antyder. Den identifierade forskningsluckan är således att det finns få empiriska 

undersökningar som gjorts för att pröva krigföringens grundprincipers giltighet samt att det 

finns en avsaknad av forskning som berör krigföringens grundprinciper i en marin kontext.  

 

                                                
19 Tovy, Tal. Are the Principles of War Applicable to Special Task Forces? Operation Gothic Serpent Re-
Examined. The RUSI Journal. vol. 154 no. 2 (2009) s. 61. doi: 10.1080/03071840902965737 
20 Searle, Alaric. Inter-Service Debate and the Origins of Strategic Culture: The ‘Principles of War’ in the Bri-
tish Armed Forces, 1919–1939. War in History. vol. 21 no.1 (2014) s. 11-30. doi: 10.1177/096834451350552. 
21 Ibid s. 11. 
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1.2 Syfte & Frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att pröva om krigföringens grundprinciper kan förklara utfallet i mo-

derna sjökrig. Eftersom krigföringens grundprinciper inte kan ses som en enskild teori, väljer 

jag att använda mig av Liddell Harts teori om krigföringens grundprinciper. Trots att Liddell 

Harts teori utvecklats genom analys av markoperationer, bör teorin även vara giltig i den ma-

rina krigföringen då krigföringens grundprinciper anses vara allmängiltiga och universella. 

Detta leder fram till undersökningens frågeställning: 

Kan Liddell Harts teori om krigföringens grundprinciper förklara utfallet i moderna sjö-

krig?  

 

För att besvara på frågeställningen har två underfrågor tagits fram: 

i. I vilken utsträckning kan Liddell Harts teori om krigföringens grundprinciper förklara ut-

fallet i Slaget vid Baltim? 

ii. I vilken utsträckning kan Liddell Harts teori om krigföringens grundprinciper förklara ut-

fallet vid sänkningen av ARA General Belgrano? 

 

Valet att formulera underfrågan som ”I vilken utsträckning” görs på grund av att Liddell Harts 

teori om krigföringens även skulle kunna förklara utfallet i det analyserade slaget trots att 

vissa variabler eller faktorer inte uppnås. Därför hade formuleringen ”Vilka indikatorer åter-

finns i fallet X” gett ett missvisande svar då denna frågeställning endast skulle besvara ifall 

indikatorerna återfinns eller inte i det analyserade fallet och inte varför utfallet av slaget blev 

som det blev. 

 

1.3 Avgränsningar 

Denna undersökning avgränsas till att endast pröva Liddell Harts teori om krigföringens 

grundprinciper. Det hade för att öka generaliserbarheten och undersökningens validitet varit 

lämpligare att sammanfatta olika teoretikers teori om krigföringens grundprinciper för att ge-

nom detta skapa en egen teori. En sådan undersökning väljs dock bort på grund av att det tidi-

gare genomförts få empiriska undersökningar för att pröva krigföringens grundprinciper och 

att det därför till en början är mer lämpligt att pröva enskilda teoretikers teorier. Anledningen 

till detta är att större kunskap angående de olika teorierna behöver inhämtas för att därefter 

kunna välja lämpliga befintliga teorier för att utveckla en ny teori om krigföringens grund-

principer. Vidare avgränsas undersökningen till att pröva krigföringens grundprinciper på två 
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marina fall där modern utrustning används. Denna avgränsning görs för att få en starkare 

koppling mellan krigföringens grundprinciper och den moderna marina kringföringen. Av-

slutningsvis avgränsas undersökningen till att pröva de valda fallen på en taktisk nivå då jag, 

likt Echevarria anser att krigföringens grundprinciper förklaringskraft ligger i att förklara hur 

man agerat mot sin motståndare och inte för att förklara hur man skapat fred eller uppnått sina 

politiska mål,22 vilket skall ses som den strategiska nivån. Denna avgränsning följer även 

undersökningens syfte, då den moderna sjökrigföringen genomförs på taktisk nivå.  

 

Definitionen av moderna sjökrig och modern utrustning är inte exakt. Speller förklarar att 

modern sjökrigföring inte har ett definitivt svar, men att det kan förstås som nutida marin 

krigföring eller krigföring som historiskt skett senare i tid.23 Utifrån detta, skall moderna sjö-

krig och modern militär utrustning i denna undersökning förstås som den tid från början av 

70-talet då teknologin på fartygen utvecklades där de gick in i den digitala eran. Under denna 

tid utvecklades effektivare kommunikationsutrustning samt att sjömålsrobotar och elektro-

niska skyddssystem började användas i strid. 

  

1.4 Disposition 

I kapitel två presenteras en summering av Liddell Harts teori om krigföringens grundprinci-

per. Därefter motiveras valet av teori genom att diskutera teorins fördelar och nackdelar för 

att identifiera problem och kritik mot den valda teorin.  

 

I kapitel tre presenteras undersökningens metod för att skapa transparens över hur undersök-

ningen genomförts samt för att möjliggöra att någon annan kan replikera undersökningen. I 

detta kapitel presenteras även undersökningens operationalisering där principerna förtydligas 

och delas upp i variabler som leder till mätbara indikatorer. Här motiveras även hur grade-

ringen skall tolkas i analysverktyget samt sammanfattning av analys. Avslutningsvis presente-

ras undersökningens analysverktyg samt en sammanfattande tabell för sammanfattning av 

analysen. 

 

I kapitel fyra genomförs analysen av den operationaliserade teorin mot de två valda fallen. 

Genom denna analys skapar jag underlag för att stärka eller försvaga Liddell Harts teori om 

                                                
22 Echevarria. Principles of War or Principles of Battle? s. 70.  
23 Speller, Ian. Understanding Naval Warfare. Oxon: Routledge (2014) s. 2. 
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krigföringens grundprinciper är tillämpbar för att användas i marin krigföring. I detta kapitel 

besvaras båda underfrågorna. 

 

I kapitel fem besvaras frågeställningen utifrån analysens resultat. Därefter genomförs en dis-

kussion rörande undersökningens resultat och metod för att diskutera uppkomna problem, 

tankar och reflektioner. Avslutningsvis presenteras vad jag anser undersökningen kan bidra 

till yrkesutövningen samt min rekommendation för vidare forskning.  
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2. Teori 
Liddell Harts teori om krigföringens grundprinciper utgår från krigföringens grundprinciper 

som presenterats i den brittiska doktrinen Field Service Regulations 1924. Med krigföringens 

grundprinciper från den brittiska doktrinen reviderar och konkretiserar Liddell Hart principer-

na för att möjliggöra för officeren att kunna följa dem. Detta gör Liddell Hart genom att med 

konkreta exempel från infanteristrid skapa en förståelse för vad principerna betyder samt vad 

som krävs för att uppnå dem. Likt flera andra författare anser Liddell Hart att krigföringens 

grundprinciper inte skall ses som lagar, utan riktlinjer. Genom att ta inspiration av dessa prin-

ciper menar Liddell Hart att man har en större chans att lyckas med sin operation, men att det 

i sig inte innebär garanterar vinst.24 

 

Anledningarna till att Liddell Harts teori om krigföringens grundprinciper har valts är (i) att 

Liddell Harts teori utgår från Fullers bidrag till den brittiska doktrinen Field Service Regulat-

ions 1924, (ii) att principerna är konkreta och väl förklarade samt (iii) att Liddell Hart anses 

vara en av Storbritanniens främsta militärteoretiker.25 Fuller var betydande för införandet av 

krigföringens grundprinciper i de brittiska doktrinerna då han var en av de första forskarna på 

1900-talet som aktivt förespråkade för att krigföringens grundprinciper skulle användas för att 

förstå hur man för krig. Detta ledde till att Fullers teori om krigföringens grundprinciper eta-

blerade sig i de brittiska militärakademierna vilket senare resulterade i att krigföringens 

grundprinciper infördes i den brittiska doktrinen Field Service Regulations 1924. Genom att 

Liddell Hart vidareutvecklar och reviderar krigföringens grundprinciper från Field Service 

Regulations 1924 så fortsätter Liddell Hart på Fuller forskning. Liddell Hart kommer fram till 

att krigföringens grundprinciper innefattas av fyra principer + en lag och använder sig, till 

skillnad från Fuller, av praktiska exempel för att förklara innebörden av principerna. Genom 

att Liddell Harts teori har förankring i tidigare forskning, praktisk erfarenhet från slagfältet 

och att krigföringens grundprinciper har konkreta exempel på hur de skall förstås och använ-

das så gör sig Liddell Harts teori lämplig att använda för att pröva dess relevans i den marina 

krigföringen. Krigföringens grundprinciper består enligt Liddell Hart av principerna Security, 

Mobility, Concentration, Surprise och lagen Economy of Force.26  

 

                                                
24 Liddell Hart, Basil, Henry. Thoughts on War. London: Faber and Faber Limited (1943) s. 179-182. 
25 King's College London. LIDDELL HART, Capt Sir Basil Henry (1895-1970). 1996. 
http://www.kingscollections.org/catalogues/lhcma/collection/l/li30-001/ (Hämtad 2018-05-08) 
26 Liddell Hart. Thoughts on War. s. 180. 
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2.1 Översättning av krigföringens grundprinciper 

Då Liddell Harts teori om krigföringens grundprinciper är skriven på engelska, översätts här-

med principerna till svenska för att fortsättningsvis inte blanda det svenska och engelska 

språket. Eftersom det inte går att få exakta översättningar på samtliga principer, översätts 

principen till mest lika svenska namnet. Betydelsen av den svenska översättningen skall för-

stås som beskrivningen som presenteras i teorin och inte läsarens tidigare förståelse av be-

greppet. Översättningen av krigföringens grundprinciper blir som följande: 

Security – Säkerhet 

Mobility – Rörelse  

Concentration – Koncentration 

Surprise – Överraskning  

Economy of force – Stridsekonomi 

 

De tre övriga principerna från Field Service Regulations 1924 diskuteras senare i teorikapitlet. 

Dessa översätts som följande: 

Maintenance of the objective – Hålla sig till målet 

Offensive action – Offensivt handlande 

Co-operation – Samarbete. 

 

2.2 Krigföringens grundprinciper 

2.2.1 Principen säkerhet 

Principen säkerhet delas upp i två delar, egenskydd och underrättelse. Säkerhet genom egen-

skydd är det som traditionellt uppfattas som skydd av egen personal och utrustning. Liddell 

Hart förklarar att detta kan uppnås genom att ha bevakande personal som skyddar området 

man befinner sig i eller att man sprider ut sina styrkor för att inte möjliggöra för motståndaren 

att slå och uppnå ett avgörande anfall.27 Säkerhet genom underrättelse innebär att man aktivt 

söker information om motståndarens militära utrustning, var de befinner sig, hur många de är 

samt deras styrkor och svagheter28 för att på så sätt undvika dem eller för att kunna skydda sig 

vid en sammandrabbning. En kombination av säkerhet genom egenskydd och underrättelse är 

                                                
27 Ibid. s. 181-182. 
28 Ibid. s. 182-183. 
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att röra sig dolt och utspritt för att motståndaren inte skall upptäcka en förrän man går till at-

tack.29  

 

2.2.2 Principen rörelse 

Principen rörelse syftar till att ha en god flexibilitet och manöverförmåga för att snabbt kunna 

agera mot motståndaren, oavsett om det är i försvar eller anfall. 30 Liddell Hart menar att rö-

relse inte bara är länken mellan principerna säkerhet och överraskning, utan deras drivkraft, 

vilket betyder att man till viss del behöver rörelse för att uppnå dessa principer.31 Med god 

flexibilitet menar Liddell Hart att planen och organisationen skall vara flexibel så att man 

skapar förutsättningar för snabba ändringar.32 Detta kan vara genom att till exempel ha olika 

planer ifall oförutsägbara händelser inträffar. Genom god manöverförmåga skall styrkorna 

snabbt kunna ta sig fram i terrängen för att agera mot motståndaren vilket leder till att man 

kan hålla ett högt tempo i operationen. Genom god manöverförmåga skapar man också möj-

ligheten att snabbt kunna anfalla på en oväntad plats för motståndaren.33  

 

2.2.3 Principen koncentration 

Principen koncentration syftar till att slå på en plats där motståndaren är svagare än en själv 

samt att genom detta uppnå en avgörande effekt.34 Koncentration är därför en effekt man 

uppnår och kan inte mätas i fysisk form innan handlingen är genomförd.35 I den moderna 

krigföringen menar Liddell Hart att koncentration uppnås genom att använda sig av rätt va-

pen, på rätt plats, vid rätt tidpunkt och att dessa är starkare än motståndarens försvar.36 För att 

effektivt uppnå koncentration bör man även ha hög rörlighet för att snabbt kunna kraftsamla 

mot motståndarens andra svaga punkter om de befinner sig på flera ställen samtidigt.37 I 

denna princip ingår även att man aktivt söker underrättelser angående var motståndarens be-

finner sig, hur många de är samt deras styrkor och svagheter för att på så sätt identifiera vart 

anfallet skall ske. 

 
                                                
29 Ibid. s. 186. 
30 Ibid. s. 181. 
31 Ibid. s. 187. 
32 Ibid. s. 181. 
33 Ibid. s. 187. 
34 Ibid. s. 198. 
35 Ibid. s. 202. 
36 Ibid. s. 179, 200. 
37 Ibid. s. 200. 
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2.2.4 Principen överraskning 

Principen överraskning syftar till att slå motståndaren på ett sådant sätt att de inte är förbe-

redda på det.38 Enligt Liddell Hart uppnår man överraskning genom att slå vid ett oväntat till-

fälle, slå från en oväntad riktning eller slå med oväntad kraft.39 Vidare beskriver Liddell Hart 

att samtliga tre variabler inte nödvändigtvis behöver uppnås vid samma tillfälle, men att de 

oftast krävs för att uppnå full effekt.40 Även att använda sig av vilseledning eller att gömma 

sig fram tills man är i rätt läge för att anfalla är faktorer som skall bidra till överraskning.41 

Liddell Hart tar även upp att man under 1800- och 1900 talet uppnått överraskning genom att 

använda sig av ny och innovativ materiell som på så sätt överraskat motståndaren.42  

 

2.2.5 Lagen stridsekonomi 

Liddell Hart förklarar att stridsekonomi är en förutsättning för att övriga principer skall fun-

gera, då fokus handlar om uppbyggnad av militär förmåga.43 Detta sker främst under fredstid 

då nationen måste satsa på att öka den militära förmågan för att vara förberedd vid en eventu-

ell konflikt. Liddell Hart poängterar att det inte finns någon idé att vara jämnstark över hela 

organisationen om motståndaren har motsvarande resurser eller större proportioner. Enligt 

Liddell Hart är det omöjligt att täcka alla svagheter vilket betyder att organisationens måste 

identifiera de viktigaste styrkorna för att utefter dessa prioritera vilka satsningar man bör 

göra.44 Stridsekonomi ser inte Liddell Hart som en princip, utan som en lag, då denna krävs 

för att uppnå de 4 övriga principerna.45 

 

2.3 Teoridiskussion 

Man skulle kunna hävda att det är en nackdel att Liddell Harts teori endast förklaras genom 

exempel från markoperationer, vilket innebär att exemplen inte är direkt överföringsbara för 

att analysera marina fall. Detta möts genom att jag i operationaliseringen anpassar teorin för 

analysering av marina fall genom att redogöra för de taktiska metoderna och effekterna som 

principerna skall uppnå. Trots denna nackdel, anser jag att Liddell Harts teori om krigföring-

                                                
38 Ibid. s. 206. 
39 Ibid. s. 202. 
40 Ibid. s. 202. 
41 Ibid. s. 206. 
42 Ibid. s. 206. 
43 Ibid. s.178. 
44 Ibid. s. 216-217. 
45 Ibid. s. 180. 



Flkd César Llorente af Forselles 2018-05-08  
OP SA 15-18 

Sida 15 av 38 
 

ens grundprinciper är mest lämpad för denna undersökning då (i) konkreta exempel används 

för att förklara de olika principerna, vilket möjliggör att skapa mätbara indikatorer från teorin, 

(ii) för att teorin har en teoretisk förankring i tidigare forskning och att Liddell Hart har prak-

tisk erfarenhet från slagfältet samt (iii) att Liddell Harts teori är framtagen för analys av 

markkrigföring och är därför inte menad att vara allmängiltig och universell. På så sätt kan 

även en teori om krigföringens grundprinciper som inte är avsedd för annat än markkrigföring 

prövas på marina fall för att identifiera om innebörden av principerna kan anses vara all-

mängiltiga och universella. Fördelen med Liddell Harts teori om krigföringens grundprinciper 

är att principerna har konkreta exempel från fiktiva och historiska händelser för att förklara 

och förtydliga principernas innebörd. Detta är vid en jämförelse av andra teoretiker ovanligt, 

då de oftast håller principerna abstrakta och oprecisa vilket gör de svåra att operationalisera 

till ett mätbart analysverktyg. 

 

En identifierad kritik mot Liddell Harts teori är att han endast använder sig av fyra principer 

och en lag i jämförelse med andra teoretiker så som Fullers nio principer och Maos 10 princi-

per.46 Liddell Hart motiverar valet av att ha fyra principer och en lag i sin inledning där han 

menar att principerna hålla sig till målet, offensivt handlande och samarbete redan ingår i de 

andra principerna. Liddell Hart menar att principen hålla sig till målet är en förutsättning för 

att lyckas i en operation och bör därför inte klassas som en princip samt att den ingår i samt-

liga principer. Principen offensivt handlande syftar till en idé att man skall agera, vilket kan 

återfinnas i principerna överraskning och koncentration. Principen samarbete är likt hålla sig 

till målet en förutsättning för att lyckas med en operation och kan därför återfinnas i samtliga 

principer.47 Avslutningsvis menar Liddell Hart att officeren genom denna avgränsning har en 

större möjlighet att använda sig av fyra principer och en lag för att kunna använda dem i sin 

tjänstgöring.48 

  

                                                
46 Widén & Ångström. Adopting a Recipe for Success: Modern Armed Forces and the Institutionalization of the 
Principles of War. Comparative Strategy. s. 268. 
47 Liddell Hart. Thoughts on War. s. 180. 
48 Ibid. s. 180. 
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3. Metod 

3.1 Forskningsdesign  

Denna undersökning syftar till att pröva om Liddell Harts teori om krigföringens grundprinci-

per kan förklara utfallet i moderna sjökrig. För att göra detta används en teoriprövande fall-

studie som analyseras mot två marina sjöslag genom kvalitativ textanalys. En teoriprövande 

undersökning innebär att teorin står i fokus genom hela uppsatsen, där det möjliggörs att em-

piriskt underbygga teorin för att stärka eller falsifiera denna.49 För att pröva teorin kommer ett 

antal variabler tas ut från principerna vilket leder till att jag utvecklar mätbara indikatorer för 

att analysera materialet. Detta kommer att utvecklas vidare i avsnittet 3.4 Operationalisering.  

  

Prövningen av teorin kommer ske genom en tvåfallstudie där empirin med kvalitativ textana-

lys analyseras mot undersökningens analysverktyg. Fallstudier är enligt Denscombe fördel-

aktigt att använda sig av om man skall studera något på djupet,50 vilket i denna undersökning 

är att pröva Liddell Harts teori. Vidare poängterar Denscombe vikten av att tydligt avgränsa 

och motivera vilka fall man väljer för sin undersökning.51 Detta kommer att avgränsas och 

motiveras i avsnittet 3.2 Val av fall. Empirin kommer sedan att analyseras genom kvalitativ 

textanalys för att studera det mjuka i texterna genom att bearbeta och tolka innehållet52 för att 

identifiera om de utarbetade indikatorerna kan återfinnas eller inte i de valda fallen samt om 

indikatorerna är av betydelse för slagets utgång. Anledningen till att undersökningen använder 

sig av en kvalitativ metod och inte en kvantitativ metod är för att krigföringens grundprinci-

per inte är direkt mätbara utan att indikatorerna måste identifieras genom djupare analys av 

materialet från de valda fallen. 

 

En utmaning för en empirisk undersökning som denna är att uppnå hög grad av validitet och 

reliabilitet. Genom att uppnå hög begreppsvaliditet och resultatvaliditet menar Esaiasson et al. 

att man på så sätt kan uppnå en hög reliabilitet.53 För att förklara detta ytterligare delas detta 

upp i intern validitet och extern validitet där den interna validiteten består av begreppsvalidi-

tet och resultatvaliditet och den externa validiteten består av resultatets generalisering. Be-
                                                
49 Esaiasson, Peter, et al. Metodpraktikan: Konsten att Studera Samhälle, Individ och Marknad. uppl 5. Stock-
holm: Wolters Kluwer (2017) s. 41, Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne. Introduktion till Samhällsveten-
skaplig Metod. uppl 1. Malmö: Liber (2010) s. 35. 
50 Denscombe, Martyn. Good Research Guide for Small-Scale Social Research Projects. uppl 4. Glasgow: 
McGraw-Hill Education (2010) s. 62. 
51 Ibid. s. 56-57. 
52 Johannessen & Tufte. Introduktion till Samhällsvetenskaplig Metod. s. 69. 
53 Esaiasson, et al. Metodpraktikan: Konsten att Studera Samhälle, Individ och Marknad. s. 58. 
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greppsvaliditeten uppnås i denna undersökning genom att översätta teorin till operationella 

indikatorer vilket görs genom att indikatorerna skall överensstämma med den presenterade te-

orin för att minska avståndet mellan den teoretiska definitionen och den operationella definit-

ionen.54 För att möta utmaningarna med att uppnå begreppsvaliditet kommer en systematisk 

argumentation i operationaliseringen föras, för att på så sätt motivera mina val. Resultatvalidi-

teten syftar främst till att undersökningen verkligen studerar det som skall undersökas vilket 

uppnås genom att undersökningen håller sig till syftet och frågeställningen. För att hålla en 

hög reliabilitet skall jag vid framtagningen av analysverktyget samt i analysen arbeta noggrant 

och systematiskt för att undvika slumpmässiga och osystematiska fel.55 Den externa validitet-

en avser möjligheten att generalisera undersökningens slutsatser på andra fall än de som ana-

lyseras i undersökningen. För att uppnå en högre extern validitet analyserar jag därför två fall 

istället för ett vilket gör undersökningen mer generaliserbar. Nackdelen med att analysera två 

fall istället för ett är att undersökningen riskerar att bli ytlig kopplat mot undersökningens 

syfte då mindre tid kan läggas för att gå igenom och analysera material från respektive fall. 

Detta avser jag att undvika genom att göra en noggrann och systematisk genomgång av det 

utvalda materialet så reliabiliteten i arbetet fortfarande upprätthålls.  

 

De forskningsetiska övervägandena som gjorts i denna undersökning rör främst eventuella 

implikationer från undersökningens analys och slutsatser. Dessa diskuteras i avsnitt 5.2.1 Re-

sultatdiskussion. 

  

3.2 Val av fall 

För att pröva Liddell Harts teori om krigföringens grundprinciper har ett antal kriterier satts 

upp för att välja representativa fall. Dessa kriteriers utgår från uppsatsens syfte att ”… pröva 

om krigföringens grundprinciper kan förklara utfallet i moderna sjökrig”.  Kriterierna är att 

fallen skall omfatta (i) marin krigföring mellan minst två nationer, (ii) att modern militär ut-

rustning används, (iii) att fallen är väldokumenterade för att uppnå kriteriet triangulering56 

samt (iv) att fallen skall vara de senaste av sitt slag.  Med kriteriet ”(iv) att fallen skall vara de 

senaste av sitt slag” menas att det inte återfinns modernare slag av den typen, exempelvis sen-

aste robotstriden mellan ytstridsfartyg. Utefter dessa kriterier har Slaget vid Baltim som sked-

de 1973 under Yom Kippur War samt sänkningen av ARA General Belgrano som skedde 
                                                
54 Ibid. s. 60. 
55 Ibid. s. 64. 
56 Yin, Robert. Kvalitativ Forskning från Start till Mål. 1 uppl. Lund: Studentlitteratur (2013) s. 86. 
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1982 under Falklandskriget valts ut. Dessa fall uppnår samtliga kriterier för att användas i 

denna undersökning.  

 

Vidare avgränsar jag mig till att analysera fallen utifrån israelernas sida vid Slaget vid Baltim 

samt britternas sida vid sänkningen av ARA General Belgrano. Detta val motiveras med att de 

israeliska och brittiska sidorna av operationerna är väldokumenterade vilket även här möjlig-

gör för kriteriet triangulering. Det finns ett begränsat utbud av empiri från de egyptiska ma-

rina styrkorna vid Slaget vid Baltim, men dessa möjliggör inte att göra en tillförlitlig analys ur 

deras perspektiv. För Falklandskriget och sänkningen av ARA General Belgrano finns det 

empiriskt material som utgår från det argentinska perspektivet, men dessa dokument är varken 

tillgängliga i Sverige eller skrivna på engelska. Avslutningsvis avgränsas undersökningen till 

att i Slaget vid Baltim analysera de israeliska robotbåtarnas agerande och vid sänkningen av 

ARA General Belgrano analysera den brittiska ubåten HMS Conqueror agerande.  

 

3.3 Källkritik  

Vid insamlingen av det empiriska materialet för undersökningen har jag tagit hänsyn till de 

fyra källkritiska reglerna äkthet, oberoende, samtidighet och tendens.57 Jag har även valt ut 

minst tre böcker per fall för att uppnå kriteriet triangulering då största delen av det empiriska 

materialet består av sekundärkällor.58 Nedan diskuteras delar av det empiriska underlaget som 

jag anser måste beröras närmre. 

 

Det valda materialet för Slaget vid Baltim är samtliga andrahandskällor. Den israeliska sidan 

av kriget är väldokumenterat och ett flertal böcker tar upp olika perspektiv från sjöstriderna 

där den egyptiska sidan till skillnad från den israeliska endast har ett begränsat utbud av artik-

lar. Av de fyra böckerna jag använder mig av så är tre av författarna från Israel vilket innebär 

att de kan påverkas av kriteriet oberoende. För att få en annan synvinkel av konflikten använ-

der jag mig också av den dåvarande egyptiska Chief of Naval Operations Ashraf Refaats arti-

kel The Egyptian Navy in the 1973 October War59 som presenterar den egyptiska synen på de-

ras marina operationer.  

 

                                                
57 Esaiasson, et al. Metodpraktikan: Konsten att Studera Samhälle, Individ och Marknad. s. 288. 
58 Yin. Kvalitativ Forskning från Start till Mål. s. 86-87. 
59 Refaat, Ashraf M. The Egyptian Navy in the 1973 October War. Naval Forces. vol. 19 no. 5 (1998) s. 76.  
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Det valda materialet för sänkningen av ARA General Belgrano består av både förstahands- 

och andrahandskällor. Förstahandskällorna består av den brittiske Amiralen Sandy Wood-

wards bok One Hundred Days60 samt en dokumentär gjord av argentinsk TV där de intervjuar 

besättningsmedlemmar och argentinska officerare, bland annat fartygschefen Héctor Bonzo 

på ARA General Belgrano.61 Genom detta har jag möjlighet att kunna få den brittiska samt 

den argentinska synen på vad som hände, vad parterna visste och hur de agerade. Eftersom 

dessa förstahandskällor var med i kriget, så finns viss risk att redogörelsen är snedvriden. 

Därför kompletterar jag dessa med några andrahandskällor som uppfyller de källkritiska reg-

lerna för att triangulera den fakta som presenteras i förstahandskällorna. 

 

Gemensamt för båda fallen är att jag måste ta hänsyn till kriteriet oberoende. Framförallt då 

samtliga verk endast behandlar den ena sidan av konflikten. Detta innebär att författarna med-

vetet, eller omedvetet kan försköna bilden av vad som skedde i konflikten för att lyfta de ma-

rina styrkornas bedrifter istället för att presentera misstagen. Dessa brister i det empiriska un-

derlaget kan möjligtvis påverka resultatet i denna undersökning, men kommer genom triangu-

lering försöka undvikas. 

 

3.4 Operationalisering 

3.4.1 Variabler och indikatorer  

I detta avsnitt operationaliseras Liddell Harts principer till variabler och mätbara indikatorer. 

Indikatorerna används för att identifiera ifall variablerna uppfylls eller inte i det empiriska 

materialet. Operationaliseringen kommer delvis att anpassas för att kunna användas mot ma-

rina fall och kommer att motiveras löpande i operationaliseringen. Indikatorerna som återfinns 

i analysinstrumentet är en kortare sammanfattning av vad som skall sökas efter i analysen, där 

den fulla beskrivningen återfinns i operationaliseringen av respektive princip där variablerna 

och indikatorerna tagits fram och förklarats. 

 

Principen säkerhet delas upp i variablerna egenskydd och underrättelse. Indikatorerna för 

egenskydd innebär att fartygen skall kunna skydda sin personal och utrustning med de vapen- 

                                                
60 Woodward, Sandy & Robinson, Patrick. One Hundred Days: The Memoirs of the Falklands Battle Group 
Commander. London: HarperCollins (2003) 
61 Inzaurraga, Ignacio. Telefé - El Belgrano Vive. [TV-program] Argentina: Grupo Educativo Marín (2003) 
https://vimeo.com/23027241 (Hämtad 2018-05-08) 
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och skyddssystem man har ombord. Eftersom fartygen är till sjöss, blir detta den närmsta lik-

heten mellan bevakande personal som skyddar området man befinner sig i och skydd av egna 

fartyget. Alternativt sprider fartygen ut sig för att på så sätt undvika att motståndaren identifi-

erar samtliga fartyg och kan därmed slå ut dem på samma plats. Indikatorn underrättelse för 

egenskydd innebär att fartygen har information över motståndarens vapensystem, position, 

antal fartyg samt deras styrkor och svagheter. Med denna information kan fartygen placera sig 

på sånt sätt att motståndaren inte kan påverka dem i ett inledande skede. Detta kan också leda 

till att fartygen rör sig dolt fram tills man genomför attacken.  

 

Principen rörelse delas upp i variablerna flexibilitet och manöverförmåga. Indikatorn för flex-

ibilitet syftar till att planen och organisationen skall vara flexibel så man kan möta oväntade 

händelser och fortsätta vara effektiv. Detta identifieras genom att oväntade händelser som inte 

hörde till ursprungsplanen snabbt togs itu med för att fortsätta med operationen. Indikatorerna 

för manöverförmåga innebär att fartygen skall hålla ett högt tempo i operationen eller att de 

anfaller på en oväntad plats för motståndaren. Detta mäts genom att fartygen snabbt förflyttar 

sig stora sträckor, att man genom rörelse skapar högt tempo i operationen eller att de genom 

olika manövrar anfaller motståndaren på en oväntad plats. 

 

Principen koncentration syftar till att slå mot motståndaren där det gör mest effekt. Detta de-

las upp variablerna underrättelse för anfall och effektfullt anfall. Indikatorn för underrättelse 

för anfall kräver likt underrättelse för egenskydd att fartygen har information över motstånda-

rens position, antal fartyg samt deras styrkor och svagheter för att i detta syfte kunna anfalla 

motståndaren. Indikatorn för effektfullt anfall innebär att effekten av anfallet är så kraftig att 

motståndaren efter anfallen inte kan eller är villiga att göra en motattack. Denna indikator 

identifieras framförallt i hur motståndaren agerar efter genomfört anfall. 

 

Principen överraskning delas upp i variablerna slå vid ett oväntat tillfälle, slå från en oväntad 

riktning och slå med oväntad kraft. Indikatorn för slå vid ett oväntat tillfälle innebär att mot-

ståndaren inte var beredd på att attacken skulle ske. Indikatorn för slå från oväntad riktning 

innebär att motståndaren förväntar sig ett anfall, men att den inte kommer från där de trodde 

den skulle komma. Denna indikator uppfylls även om motståndaren inte vet att ett anfall 

kommer ske likt indikatorn slå vid oväntat tillfälle. Indikatorn slå med oväntad kraft innebär 

att motståndaren inte är kapabel att skydda sig mot de vapen som används mot dem. I denna 
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indikator ingår även att man använder sig av ny materiell som överraskar motståndaren. 

 

Lagen stridsekonomi väljer jag att inte ha med i analysverktyget på grund av att denna lag 

syftar på en strategiskt och politisk nivå och inte taktisk nivå samt att denna lag framförallt 

äger rum i ett tidigare skede än vid själva striden. Denna lag följer även inte undersökningens 

syfte då lagen om stridsekonomi snarare syftar på om nationen har gjort korrekta prioritering-

ar gällande vilken materiel som skall satsas på.  

 

3.4.2 Gradering av analysinstrument och sammanfattning av analys 

Graderingen delas upp i två delar. Den första graderingen innefattar analysinstrumentet där 

respektive fall analyseras. Analysinstrumentet delas upp i graderingen ”Återfinns”, ”Återfinns 

delvis”, ”Återfinns inte” och ”Hände inte”. ”Återfinns” uppnås om minst en av indikatorerna 

uppfylls. ”Återfinns delvis” uppnås om delar av indikatorn uppnåtts. ”Återfinns inte” uppnås 

om indikatorn inte kan återfinnas. ”Hände inte” uppnås om en variabel inte behövde användas 

på grund av hur operationen genomfördes. I några variabler så återfinns det mer än en indika-

tor, dessa indikatorer har inte någon inbördes rangordning och skall ses som jämlika.  

 

Den andra graderingen innefattar sammanfattningen av analysen där graderingen ”Återfinns”, 

”Återfinns delvis”, ”Återfinns inte” används. För att principen skall uppnå graderingen ”Åter-

finns” skall båda variablerna återfinnas. Utifall en variabel uppnått graderingen ”Hände inte” 

så skall detta förstås som ”återfinns” då man inte behövde ta hänsyn till indikatorn. För att 

principen skall uppnå graderingen ”Återfinns delvis” skall endast en av variablerna uppnås. 

”Återfinns inte” uppnås om inte någon av variablerna uppnåddes. Genom denna gradering 

finns den möjlighet att påvisa en skillnad om principen återfinns helt, delvis eller inte alls. 
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3.4.3 Analysinstrument 
             Faktor  
Princip 

Variabel Indikatorer Återfinns Återfinns 
delvis 

Återfinns 
inte 

Hände 
inte 

Säkerhet 

Fysiskt egenskydd - Skydd mot motståndarens vapensy-
stem 

- Utspridda enheter 
   

 

Underrättelse för 
egenskydd 

- Skyddar sig genom tidigare och på-
gående underrättelser av motstån-
daren 

   
 

Rörelse 

Flexibilitet - Flexibel plan för att möta upp-
komna händelser 

 
   

 

Manöverförmåga - Snabb förflyttning 
- Högt tempo 
- Plötsligt uppdykande 

   
 

Koncentration 

Effektfullt anfall - Motståndaren kan inte göra en mot-
attack     

Underrättelse för 
anfall 

- Underrättelse på motståndarens po-
sition, styrkor och svagheter     

Överraskning 

Slå vid oväntat 
tillfälle 

- Motståndaren är inte beredd på ett 
anfall     

Slå från oväntad 
riktning 

- Motståndaren beredd på anfall, men 
inte från den riktningen     

Slå med oväntad 
kraft 

- Motståndaren kan inte skydda sig 
mot vapnen som används mot dem     

Tabell 1: Analysinstrument 

 

3.4.4 Sammanfattning av analys 

              Faktor  
Princip 

Slaget vid Baltim Sänkningen av ARA General Belgrano 

Säkerhet   

Rörelse   

Koncentration   

Överraskning   

Tabell 2: Sammanfattning av analys 
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4. Analys 
I detta kapitel kommer agerandet av de israeliska robotbåtarna som deltog i Slaget vid Baltim 

samt agerandet av den brittiska ubåten HMS Conqueror som deltog vid sänkningen av ARA 

General Belgrano att analyseras. Detta kapitel kommer besvara underfrågorna: 

 

i. I vilken utsträckning kan Liddell Harts teori om krigföringens grundprinciper förklara ut-

fallet i Slaget vid Baltim? 

ii. I vilken utsträckning kan Liddell Harts teori om krigföringens grundprinciper förklara ut-

fallet vid sänkningen av ARA General Belgrano? 

 

4.1 Slaget vid Baltim 

Säkerhet 

De israeliska robotbåtarna hade ett flertal olika skydd mot framförallt de rysktillverkade styx-

robotarna som den egyptiska flottan använde sig av. Förutom att de israeliska fartygen hade 

kanon och rems som egenskydd,62 så var de även utrustade med ESM (Electronic Support 

Measures) och ECM (Electronic Counter Measure) som var anpassade för att störa de egyp-

tiska sjömålsrobotarnas radar.63 Dagen innan, under Slaget vid Latakia, så använde den sy-

riska flottan samma robot mot israelerna vilket innebar att israelerna visste vilken frekvens 

sjömålsrobotens radar använde sig av vilket ledde till att effektivt kunde störa den.64 Slaget 

vid Baltim genomfördes också nattetid i skydd av mörker för att minska risken för optisk upp-

täckt samt för att det egyptiska flygvapnet som inte verkade nattetid till sjöss.65  

 

De indikatorer som återfinns är skydd mot motståndarens vapensystem och skyddar sig genom 

tidigare och pågående underrättelser av motståndaren. Indikatorn utspridda enheter återfinns 

inte. 

 

Rörelse 

De israeliska robotbåtarna var snabba och lättmanövrerade vilket medförde att de i samband 

med sina effektiva system för skydd och anfall kunde hålla ett högt tempo i operationen. In-

                                                
62 Rabinovich, Abraham. The Boats of Cheerbourg. New York: Seaver Books (1988) s.185, 259. 
63 Ibid. s. 180, 259. 
64 Ibid. s. 218. 
65  Tzalel, Moshe. From Ice-Breaker to Missile Boat. The Evolution of Israel’s Naval Strategy. Westport: Gre-
enwood Press (2000) s. 118, Rabinovich. The Boats of Cheerbourg. s. 252. 
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nan Slaget vid Baltim började, gjorde de israeliska robotbåtarna en förflyttning från deras bas 

i Haifa till Damietta som tog under fem timmar,66 vilket innebar en snittfart på ca 37 knop.67 

Senare när själva slaget inleddes vid Damietta så misslyckades egypterna att få träff med sina 

sjömålsrobotar, vilket ledde till att de retirerade tillbaka till Alexandria. Dock så var de israe-

liska fartygen snabbare än de egyptiska vilket gjorde att de kunde komma ikapp och effektivt 

slå ut tre av fyra fartyg.68  

 

Under detta slag var ursprungsplanen att samtidigt som israeliska armén anföll Port Said, ge-

nomföra ett bakhåll mot de egyptiska fartygen som enligt underrättelser skulle ligga i ham-

nen. Israeliska armén misslyckades ta över staden och det visade sig att underrättelserna var 

felaktiga då inga egyptiska fartyg låg i hamnen. På grund av att armén misslyckades med sitt 

anfall samt att flottan hade fel underrättelser så ändrades uppdraget från attack till spaning.69 

Senare övergick uppdraget återigen till attack när de fick kontakt med de egyptiska robotbå-

tarna. Även fast denna oväntade händelse inte var vital för operationen så visade organisat-

ionen flexibilitet när fartygen övergick mellan olika operationstyper beroende på vad som 

hände.  

 

De indikatorer som återfinns är snabb förflyttning, högt tempo och flexibel plan för att möta 

uppkomna händelser.  Indikatorn plötsligt uppdykande återfinns inte.  

 

Koncentration 

Israelerna hade underrättelser på att det befann sig egyptiska fartyg i Port Said och deras plan 

var göra ett bakhåll när den israeliska armén skulle ockupera staden. Dock misslyckades den 

israeliska armén med detta vilket innebar att deras plan att överraska motståndaren när de 

lämnade hamnen inte kunde genomföras. Istället la sig fartygen och genomförde taktisk spa-

ning samt att de genomförde provokativa aktioner mot landinstallationer vid Damietta för att 

locka fram de egyptiska fartygen.70 Vid midnatt fick de israeliska fartygen kontakt med 

snabbgående fartyg på radar som visade sig vara egyptiska fartyg på väg österut från Alexan-

dria. Detta betyder att de israeliska fartygen inte hade någon korrekt tidigare underrättelse på 
                                                
66 Rabinovich. The Boats of Cheerbourg. s. 256. 
67 Avstånd Haifa – Damietta ca 180M. 
68 Herzog, Chaim. The Arab-Israeli Wars: War and Peace in the Middle East. London: Greenhill Books (2005) 
s. 312, Rabinovich. The Boats of Cheerbourg. s. 256-257, Lindsjö. Marinhistoria. Värnamo: Fälths Tryckeri AB 
(1993) s. 415. 
69 Lindsjö, Ronny. Marinhistoria. s. 415. 
70 Herzog. The Arab-Israeli Wars: War and Peace in the Middle East. s. 312, Lindsjö. Marinhistoria. s. 415.  
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sin motståndares position och styrka, utan att det uppdagades på plats när de upptäckte dem 

på radar.71  

 

Själva anfallet ses utifrån variabeln effektfullt anfall som lyckat. Efter att de egyptiska farty-

gen skjutit iväg sina sjömålsrobotar så retirerade de tillbaka mot Alexandria. Eftersom de is-

raeliska fartygen var snabbare kunde de komma ikapp och bekämpa tre av de fyra egyptiska 

fartygen.72 Effekten som israelerna uppnådde med sitt anfall var att de undvek strid till sjöss i 

medelhavet genom att hålla sig under skydd av landbaserat artilleri och fasta radarsystem. 

Den egyptiska flottan fortsatte däremot göra mindre anfall mot israeliska fartyg som befann 

sig i närheten av deras de egyptiska marinbaserna. Dessa anfall genomfördes dock inifrån 

hamnen eller från hamninloppet för att snabbt kunna ta sig i skydd innan att de israeliska far-

tygen besvarat elden.73  

 

Indikatorn som återfinns är motståndaren kan inte göra en motattack. Indikatorn underrät-

telse på motståndarens position, styrkor och svagheter återfinns delvis. 

 

Överraskning 

Variabeln slå med oväntad kraft var den som uppnåddes i Slaget vid Baltim genom att den 

egenutvecklade sjömålsroboten Gabriel fungerade effektivt mot de egyptiska fartygen. Fram-

förallt eftersom de egyptiska fartygen inte hade några effektiva motmedel mot denna.74 Ash-

raf Refaat beskriver i sin artikel att de israeliska robotbåtarna var överlägsna deras75 vilket 

förstärker effekten israelerna uppnådde i sjökrigföringen. Dock identifieras det att den största 

överraskningen för de egyptiska fartygen var att deras robotar inte gav någon effekt på de is-

raeliska fartygen på grund av deras system för egenskydd.  

 

Indikatorn som återfinns är motståndaren kan inte skydda sig mot vapnen som används mot 

dem. Indikatorerna motståndaren är inte beredd på ett anfall och motståndaren beredd på an-

fall, men inte från den riktningen återfinns inte. 
                                                
71 Rabinovich. The Boats of Cheerbourg. s. 256-257, Lindsjö. Marinhistoria. s. 415. 
72 Rabinovich. The Boats of Cheerbourg. s. 259-261, Tzalel. From Ice-Breaker to Missile Boat. The Evolution of 
Israel’s Naval Strategy. s. 119, Lindsjö. Marinhistoria. s. 415, Herzog. The Arab-Israeli Wars: War and Peace 
in the Middle East. s. 312. 
73 Tzalel. From Ice-Breaker to Missile Boat. The Evolution of Israel’s Naval Strategy. s. 119, Lindsjö. Marin-
historia. s. 415, Herzog. The Arab-Israeli Wars: War and Peace in the Middle East. s. 312. 
74 Rabinovich. The Boats of Cheerbourg. s. 258-261, Tzalel. From Ice-Breaker to Missile Boat. The Evolution of 
Israel’s Naval Strategy. s. 118-119, Herzog. The Arab-Israeli Wars: War and Peace in the Middle East. s. 314. 
75 Refaat. The Egyptian Navy in the 1973 October War. s. 77, 80, Lindsjö. Marinhistoria. s. 415.   
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4.1.1 Sammanställning 
             Faktor  
Princip 

Variabel Indikatorer Återfinns Återfinns 
delvis 

Återfinns 
inte 

Hände 
inte 

Säkerhet 

Fysiskt egenskydd - Skydd mot motståndarens vapensy-
stem 

- Utspridda enheter 
X   

 

Underrättelse för 
egenskydd 

- Skyddar sig genom tidigare och på-
gående underrättelser av motstån-
daren 

X   
 

Rörelse 

Flexibilitet - Flexibel plan för att möta upp-
komna händelser 

 
X   

 

Manöverförmåga - Snabb förflyttning 
- Högt tempo 
- Plötsligt uppdykande 

X   
 

Koncentration 

Effektfullt anfall - Motståndaren kan inte göra en mot-
attack X    

Underrättelse för 
anfall 

- Underrättelse på motståndarens po-
sition, styrkor och svagheter  X   

Överraskning 

Slå vid oväntat 
tillfälle 

- Motståndaren är inte beredd på ett 
anfall   X  

Slå från oväntad 
riktning 

- Motståndaren beredd på anfall, men 
inte från den riktningen   X  

Slå med oväntad 
kraft 

- Motståndaren kan inte skydda sig 
mot vapnen som används mot dem X    

Tabell 3: Resultat Slaget vid Baltim 
 

4.2 Sänkningen av ARA General Belgrano 

Säkerhet 

HMS Conqueror hade få underrättelser i början av operationen då deras uppgift var att lokali-

sera argentinska fartyg och sprida underrättelserna till de resterande brittiska styrkorna. HMS 

Conqueror fick information om att ubåten HMS Splendid hade identifierat en argentinsk sjö-

styrka som förflyttande sig söderut längst den argentinska kusten mot deras område.76 HMS 

Conqueror upptäckte senare ARA General Belgrano och kunde därmed insamla underrättelser 

för att uppdatera de brittiska styrkorna om hur ARA General Belgrano och de två eskorte-

rande robotjagarna rörde sig syd om Falklandsöarna.77 Från och med den 1 maj 1983 så skug-

gade ubåten ARA General Belgrano fram tills att den sänktes den 2 maj 1983.78 Ubåten HMS 

Conqueror hade inga särskilda skydd mot de argentinska vapensystemen förutom att de kunde 

                                                
76 Hastings, Max & Jenkins, Simon. Slaget om Falklandsöarna. Viken: Replik (2005) s. 181. 
77 Ibid. s. 181. 
78 Freedman, Lawrence. The Official History of the Falklands Campaign. Vol. 2, War and Diplomacy. London: 
Routledge (2007) s. 296, Hastings & Jenkins. Slaget om Falklandsöarna. s. 181, Woodward & Robinson. One 
Hundred Days: The Memoirs of the Falklands Battle Group Commander. s. 208. 
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röra sig dolt under vattenytan.  Även eftersom HMS Conqueror var ensam, så kan den inte 

uppnå indikatorn för utspridda enheter då operationen misslyckats om ubåten blivit identifie-

rad och bekämpad.  

 

Indikatorn som återfinns är skyddar sig genom tidigare och pågående underrättelser av mot-

ståndaren. Indikatorerna skydd mot motståndarens vapensystem och utspridda enheter åter-

finns inte. 

 

Rörelse  

HMS Conqueror kunde mellan 1 och 2 maj 1983 dolt följa de argentinska fartygen för att in-

hämta underrättelser samt för att vid behov kunna verka mot fartygen. Indikatorn manöver-

förmåga identifieras framförallt efter att HMS Conqueror fått order att sänka ARA General 

Belgrano. Den argentinska styrkan höll 13 knop vilket gjorde att HMS Conqueror som höll 18 

knop i u-läge enkelt kunde manövrera sig till rätt position för att avfyra de tre torpederna.79 

Trots att denna manöver ungefär tog två timmar från och med att HMS Conqueror mottog or-

dern,80 så höll ubåten ett högt tempo. Genom att denna manöver genomfördes dolt uppnådde 

de plötsligt uppdykande då besättningen på ARA General Belgrano inte kände till deras när-

varo.81 Efter anfallet drog sig HMS Conqueror snabbt ut från operationsområdet för att und-

komma jagarna som nu bedrev ubåtsjakt mot dem.82 Genom att motståndaren inte kände till 

HMS Conquerors närvaro samt att uppdraget genomfördes enligt plan så inträffade inte några 

betydelsefulla uppkomna händelser.  

 

De indikatorerna som återfinns är snabb förflyttning, högt tempo och plötsligt uppdykande. 

Indikatorn flexibel plan för att möta uppkomna händelser hände inte. 

 

Koncentration 

Eftersom HMS Conqueror hade följt de argentinska fartygen i två dagar hade ubåten goda 

underrättelser gällande fartygens position, styrkor och svagheter. En indikation till att de ar-

gentinska fartygen inte kände till ubåtens närvaro var att de varken letade efter ubåtar eller 
                                                
79 Freedman. The Official History of the Falklands Campaign. Vol. 2, War and Diplomacy. s. 297, Hastings & 
Jenkins. Slaget om Falklandsöarna. s. 181, Woodward & Robinson. One Hundred Days: The Memoirs of the 
Falklands Battle Group Commander. s. 221. 
80 Freedman. The Official History of the Falklands Campaign. Vol. 2, War and Diplomacy. s. 297. 
81 Inzaurraga. Telefé - El Belgrano Vive. minut. 21:25. 
82 Freedman. The Official History of the Falklands Campaign. Vol. 2, War and Diplomacy. s. 297, Woodward & 
Robinson. One Hundred Days: The Memoirs of the Falklands Battle Group Commander. s. 225. 
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använde sig av aktiv sonar.83 Den effekt som HMS Conqueror senare uppnådde med sitt an-

fall mot ARA General Belgrano var betydande. Först och främst så försattes ARA General 

Belgrano omedelbart ur stridbart skick, där samtliga elektroniska system vid första torpedträf-

fen slutade att fungera samt att fartyget sjönk ca 1 timme efter första träffen.84 En andra effekt 

som uppnåddes var att den argentinska flottan i princip slutade använda sina styrkor till sjöss 

efter sänkningen. Däremot fortsatte hoten mot de brittiska fartygen då det argentinska flyg-

vapnet fortsatte att genomföra anfall med stridsflygplan som var utrustade med sjömålsro-

bot.85  

 

De indikatorerna som återfinns är motståndaren kan inte göra en motattack och underrättelse 

på motståndarens position, styrkor och svagheter. 

 

Överraskning  

ARA General Belgrano och övriga argentinska enheter blev totalt överraskade av attacken.86 

Varken besättningen på ARA General Belgrano eller de två eskorterande robotjagarna var 

medvetna om HMS Conquerors närvaro, och de intervjuade besättningsmedlemmarna medger 

att de inte var mentalt förberedda på att ett anfall mot dem skulle ske då de befann sig på en 

kurs på väg bort från den brittiska huvudstyrkan utanför Total Exclusion Zone (TEZ).87  

 

De indikatorerna som återfinns är motståndaren kan inte skydda sig mot vapnen som används 

mot dem, motståndaren är inte beredd på ett anfall och motståndaren beredd på anfall, men 

inte från den riktningen. 

 

 

 

 

 

                                                
83 Woodward & Robinson. One Hundred Days: The Memoirs of the Falklands Battle Group Commander. s. 220. 
84 Inzaurraga. Telefé - El Belgrano Vive. minut.19:36 & 27:10. 
85 Craig, Chris. Eldunderstöd. Karlskrona: Marinlitteraturfören (2000) s. 69-70, Smedberg, Marco. Om Sjökri-
get: Från Svensksund till Smygteknik. Stockholm: Page One (1996) s. 111, Woodward & Robinson. One Hund-
red Days: The Memoirs of the Falklands Battle Group Commander. s. 228.  
86 Inzaurraga. Telefé - El Belgrano Vive. minut. 21:25. 
87 Inzaurraga. Telefé - El Belgrano Vive. minut. 22:15. 
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4.2.1 Sammanställning  
             Faktor  
Princip 

Variabel Indikatorer Återfinns Återfinns 
delvis 

Återfinns 
inte 

Hände 
inte 

Säkerhet 

Fysiskt egenskydd - Skydd mot motståndarens vapensy-
stem 

- Utspridda enheter 
  X 

 

Underrättelse för 
egenskydd 

- Skyddar sig genom tidigare och på-
gående underrättelser av motstån-
daren 

X   
 

Rörelse 

Flexibilitet - Flexibel plan för att möta upp-
komna händelser 

 
   X 

Manöverförmåga - Snabb förflyttning 
- Högt tempo 
- Plötsligt uppdykande 

X   
 

Koncentration 

Effektfullt anfall - Motståndaren kan inte göra en mot-
attack 
 

X   
 

Underrättelse för 
anfall 

- Underrättelse på motståndarens po-
sition, styrkor och svagheter 
 

X   
 

Överraskning 

Slå vid oväntat 
tillfälle 

- Motståndaren är inte beredd på ett 
anfall X    

Slå från oväntad 
riktning 

- Motståndaren beredd på anfall, men 
inte från den riktningen X    

Slå med oväntad 
kraft 

- Motståndaren kan inte skydda sig 
mot vapnen som används mot dem X    

Tabell 4: Resultat Sänkningen av ARA General Belgrano 

 

4.3 Sammanfattning av analys 
           Faktor  
Princip 

Slaget vid Baltim Sänkningen av ARA General Belgrano 

Säkerhet Återfinns Återfinns delvis 

Rörelse Återfinns delvis Återfinns 

Koncentrat-
ion Återfinns Återfinns 

Överraskning Återfinns delvis Återfinns 

Tabell 5: Sammanfattning av analys 
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4.4 Besvarande av underfrågor 
i. I vilken utsträckning kan Liddell Harts teori om krigföringens grundprinciper förklara ut-

fallet i Slaget vid Baltim? 

Samtliga principer identifierades i Slaget vid Baltim men i varierande utsträckning. I detta fall 

var det variablerna underrättelser för anfall, slå vid oväntat tillfälle samt slå från oväntad rikt-

ning som inte uppnåddes. Underrättelser för anfall uppnåddes inte helt på grund av att de hade 

fel underrättelser angående vart de egyptiska fartygen befann sig vilket bland annat ändrade 

hela deras ursprungsplan. Senare inhämtade de dock nya underrättelser för att identifiera de 

egyptiska fartygen. Slå vid oväntat tillfälle samt slå från oväntad riktning uppnåddes inte då 

de aktivt ville dra till sig de egyptiska fartygen genom att genomföra artilleribeskjutningar 

mot land vilket innebar att de egyptiska fartygen redan visste deras position. Min slutsats är 

att Liddell Harts teori om krigföringens grundprinciper i stor utsträckning kan förklara utfallet 

i Slaget vid Baltim. 

 

ii. I vilken utsträckning kan Liddell Harts teori om krigföringens grundprinciper förklara ut-

fallet vid sänkningen av ARA General Belgrano? 

Samtliga principer identifierades vid sänkningen av ARA General Belgrano men i varierande 

utsträckning. I detta fall var det variablerna fysiskt egenskydd och flexibilitet som inte upp-

nåddes. Att fysiskt egenskydd inte uppnåddes beror på att ubåtar förlitar sig på att inte upp-

täckas snarare än att ha motmedel mot olika vapensystem.  Flexibilitet hände inte då HMS 

Conqueror inte behövde möta uppkomna händelser som var utöver det normala då operation-

en gick som planerat. Min slutsats är att Liddell Harts teori om krigföringens grundprinciper i 

stor utsträckning förklarar utfallet av sänkningen av ARA General Belgrano.  
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5. Avslutning 

5.1 Besvarande av frågeställningen 
Kan Liddell Harts teori om krigföringens grundprinciper förklara utfallet i moderna sjö-

krig?  

Liddell Harts teori om krigföringens grundprinciper kan förklara utfallet i moderna sjökrig. 

Detta då samtliga principer i någon form återfinns i båda fallen samt att indikatorerna oftast 

hade en betydelse för händelsens utgång.  

 

5.2 Diskussion  

5.2.1 Resultatdiskussion 

Undersökningens resultat visar på att samtliga principer inte behöver uppnås helt för att lyck-

as med en operation, men att det finns ett samband mellan att delvis uppnå samtliga principer 

och en lyckad operation. Min slutsats är således att Liddell Harts teori om krigföringens 

grundprinciper kan förklara utfallet i moderna sjökrig. Genom att undersökningen har prövat 

om krigföringens grundprinciper kan förklara utfallet i moderna sjökrig och visat att Liddell 

Harts teori om krigföringens grundprinciper kan vara universell och allmängiltig, anses upp-

satsens syfte vara uppfyllt. Denna undersökning har därmed också bidragit till forsknings-

luckan genom att en empirisk undersökning för att pröva krigföringens grundprincipers gil-

tighet i en marin kontext genomförts.  

 

I analysen identifierades några delar av Liddell Harts teori som mer ingående bör diskuteras. I 

principen säkerhet identifieras det i analysen att variabeln fysiskt egenskydd med stor sanno-

likhet inte kommer uppnås om man prövar Liddell Harts teori mot ubåtsoperationer. Detta då 

ubåtar sällan har ett kvalificerat egenskydd mot motståndarens vapensystem vilket delvis 

motbevisar att Liddell Harts teori om krigföringens grundprinciper är helt universell och all-

mängiltig. Dock skulle detta kunna ses som ett undantag mot just ubåtsoperationer då deras 

taktik framförallt innefattar att man skall hålla sig dold på grund av avsaknaden av egen-

skydd. Ett alternativt skulle vara att hålla sig dold i sig skulle vara en form av fysiskt egen-

skydd.  

 

I principen rörelse tar Liddell Hart upp att planen och organisationen skall vara flexibel för att 

skapa förutsättningar för snabba ändringar. Denna variabel var framförallt svårutläst för fallet 
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sänkningen av ARA General Belgrano då jag inte anser att tillräckliga detaljer kring HMS 

Conquerors uppträdande finns tillgängliga. Detta innebär att jag inte med säkerhet kan be-

kräfta att inga oväntade händelser skedde under operationen. Det empiriska materialet fokuse-

rar främst på ubåtens lyckade sänkning samt den effekt den uppnådde med detta och inte vilka 

problem de möttes av. 

 

Gällande principen överraskning bekräftar undersökningen att samtliga tre variabler inte nöd-

vändigtvis behöver uppnås vid samma tillfälle, men att de oftast krävs för att uppnå full ef-

fekt. I Slaget vid Baltim anses anfallet mot de egyptiska fartygen som lyckat trots att de end-

ast uppnår en av de tre variablerna. Men om motståndaren inte hade varit medveten om deras 

närvaro hade de kunnat bekämpa de egyptiska fartygen utan att behöva jaga ikapp dem, vilket 

troligtvis hade lett till att samtliga egyptiska fartyg sänkts och en ökad effekt hade uppnåtts. 

Vid sänkningen av ARA General Belgrano uppnådde HMS Conqueror samtliga variabler då 

de argentinska fartygen inte beredda på att de skulle bli anfallna. Detta betydde att de inte 

hade möjlighet att försvara sig samt att reaktionstider blev längre för att agera mot HMS 

Conqueror vilket innebar att ubåten kunde komma undan och uppnå full effekt av sitt anfall. 

 

Däremot noterar jag att Liddell Hart inte tagit i beaktan att en motståndare kan bli överraskad 

om man har bättre skydd än vad de förväntat sig. I Slaget vid Baltim identifieras just att den 

största överraskningen för de egyptiska fartygen var israelernas teknologiska framsteg för 

skydd mot sjömålsrobotar. Denna variabel har i stor utsträckning påverkat israelernas fram-

gångar vid både Slaget vid Latakia och Slaget vid Baltim och bör därför vara en del av princi-

pen överraskning. 

 

Echevarria, Hanley samt Widén & Ångström kommer fram i sin forskning att krigföringens 

grundprinciper bör fortsätta utvecklas för att vidare kunna förstå och analysera tidigare hän-

delser. Något jag efter denna undersökning kan hålla med om då jag personligen fått en mer 

detaljerad inblick i vad som skedde i de båda fallen genom att systematisk analysera dem. 

Med ett sådant analysverktyg skulle man kunna få en standardisering för att analysera olika 

operationer för att ta till vara på de styrkor och svagheter som identifieras. Men denna kun-

skap kan man således använda krigföringens grundprinciper som riktlinjer för planering av 

framtida operationer.  
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Sammanfattningsvis visar undersökningens resultat att samtliga principer identifieras i båda 

fallen och att jag genom detta drar slutsatsen att det finns en koppling mellan att uppfylla 

principerna och att lyckas i strid. Detta resultat visar att krigföringens grundprinciper, trots 

den kritik som finns mot denna, kan hjälpa till att på ett analytiskt sätt förstå hur och varför en 

part lyckats i strid. Denna kunskap bidrar till en ökad förståelse för vad som krävs för att 

lyckas i en operation. Undersökning stärker också att krigföringens grundprinciper är univer-

sella och allmängiltiga, då en teori som är framtagen genom analys av markoperationer, med 

en enklare operationalisering, kan användas för att analysera och förstå marina slag. 

 

I undersökningens analys och slutsats identifieras ett antal forskningsetiska överväganden 

som bör tas upp. Undersökningar om krig och konflikter förringar ofta betydelsen av att mili-

tära ageranden kan leda till skador eller förluster av människoliv. Vid de båda analyserade fal-

len anses det som lyckat att sänka sin motståndares fartyg för att uppnå sina mål med kriget. 

Dessa sänkningar innebär dock inte endast skadegörelse eller förstörelse av materiell, utan 

även skador och förluster av människoliv. Varken de israeliska eller brittiska fartygen erbjöd 

hjälp för att plocka upp överlevande vilket innebar att flera som överlevde själva attacken, se-

nare dog i havet eller i sina livflottar. Ett exempel på detta är vid sänkningen av ARA General 

Belgrano där anfallet resulterade i 323 döda. Av de 793 personer som räddades från livflottar-

na, fanns det 23 personer som redan hade dött av sina skador och/eller av hypotermi innan 

undsättningen kom.88 I detta finns ett större mörkertal av de besättningsmedlemmarna som 

överlevde själva attacken men dog för att de inte lyckades ta sig till livflottarna. Med detta vill 

jag belysa att krigföringens grundprinciper förespråkar aktioner som leder till skador av män-

niskoliv och att jag under denna undersökning ser fallen på en abstraktionsnivå där de taktiska 

besluten och handlingarna är i fokus. 

 

5.2.2 Metoddiskussion 

Undersökningens forskningsdesign anses vara tillfredsställande då uppsatsens syfte uppnåd-

des samt att forskningsfrågan kunde besvaras. Jag har identifierat vissa svagheter i undersök-

ningens metod som är värda att ta upp. De delar jag väljer att vidare kommentera innefattar 

operationalisering, replikerbarhet, val av fall och analyserat material. 

  
                                                
88 Inzaurraga. Telefé - El Belgrano Vive. minut. 40:30. 
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Trots att Liddell Harts teori om krigföringens grundprinciper använder sig av konkreta exem-

pel för att förklara principernas innebörd, så fanns det vissa svårigheter att operationalisera 

den, främst eftersom teorin var framtagen för markoperationer. Därför gjordes ett övervä-

gande vid framställningen av operationaliseringen att anpassa Liddell Harts teori för att göra 

den mer aktuell för marina slag. Denna anpassning av operationaliseringen härstammar för-

visso helt från Liddell Harts teori, men att de ändringar som gjorts har varit nödvändiga för att 

få teorin att fungera mot marina fall. Dessa ändringar har dock motiverats löpande i operat-

ionaliseringen. Detta innebär att viss kritik kan återfinnas mot att teorin och operational-

iseringen inte är exakt lika vid en första anblick.  

 

Eftersom undersökningen använder sig av kvalitativ empiri som analyseras mot undersök-

ningens operationalisering och analysverktyg, så kan replikerbarheten försvåras. För att uppnå 

en hög replikerbarhet så har analysen genomförts noggrant och systematiskt enligt den be-

skrivna metoden och med analysverktyget för att undvika slumpmässiga och osystematiska 

fel samt för att uppnå en hög transparens.   

 

De valda fallen är de två senaste större marina konflikterna vilket gör undersökningen genera-

liserbar mot historiska moderna marina slag. Däremot är dessa fall ändå relativt gamla och en 

viss teknologisk och taktisk utveckling har skett sedan de inträffade. Därför minskar generali-

serbarheten i undersökningen mot nutida fall. Det hade även för att öka resultatets validitet 

vart lämpligt att välja ett fall där den analyserade parten går vinnande ur striden samt ett fall 

där den analyserade parten går förlorande ur striden för att på så sätt identifiera om det finns 

en skillnad mellan att uppnå principerna eller inte och vinst eller förlust i strid. Detta hade 

skapat en mer nyanserad bild av teorin vilket hade gett tyngre belägg på om teorin gäller eller 

inte. Trots att två fall där båda parterna gått vinnande ur striden valts, så har jag försökt få en 

mer nyanserad bild av vad som skedde genom att hitta dokumentation från den förlorande 

parten för att se om den korrelerar mot den vinnande partens dokumentation. Detta upplevdes 

framförallt vara av yttersta vikt i principen överraskning då motpartens upplevelse säger om 

de blev överraskade eller inte. De avgränsningar som gjordes begränsade kraftigt urvalet av 

moderna marina konflikter för denna undersökning. Däremot går denna avgränsning i linje 

med undersökningens syfte och kan på så sätt motiveras. Trots detta anser jag att de valda fal-

len varit representativa för modern sjökrigföring samt vart tillräckligt väldokumenterade för 

att genomföra en reliabel undersökning.  
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Jag har inte identifierat några större brister i det valda materialet under arbetets gång. De 

mindre bristerna som upptäcktes har kunnat hanteras genom triangulering och kritiskt förhåll-

ningssätt för att på så sätt säkerhetsställa att informationen inte är snedvriden. Dokumentären 

El Belgrano Vive har varit särskild betydelsefull för undersökningen då jag kunnat få första-

handsinformation från besättningsmedlemmar på ARA General Belgrano och andra argen-

tinska officerare som var med under Falklandskriget. Deras ärlighet om deras egen ignorans, 

brister och problem har framförallt belyst den effekt attacken mot ARA General Belgrano in-

nebar för den argentinska flottan. 

 

5.3 Resultatets betydelse för yrkesutövningen 

Resultatets betydelse för yrkesutövningen bidrar till att man kan använda sig av krigföringens 

grundprinciper för att analysera slag för att få en ökad förståelse över en operations fram-

gångar och motgångar. Detta kan leda till att man på ett effektivare sätt kan ta tillvara på erfa-

renheter för att inte återupprepa samma misstag igen. Detta innebär att krigföringens grund-

principer inte bara behöver användas för analys av tidigare händelser, utan även för att förstå 

vad som kan krävas för att planera en lyckad operation. Det är dock viktigt att minnas att 

principerna skall ses som riktlinjer och inte lagar på grund av risken att man blir förutsägbar 

är stor. Avslutningsvis har undersökningen visat ett sätt hur man kan förstå krigföringens 

grundprinciper, och att officeren utifrån denna kunskap, bör på ett förnuftigt sätt, kritiskt 

granska krigföringens grundprinciper i olika doktriner och reglementen för att verkligen förstå 

innebörden av deras betydelse. Genom att krigföringens grundprinciper oftast är oprecisa och 

otydliga, bidrar denna undersökning även till en viss konkretisering av vad principerna kan 

innehålla vilket ökar officerens förståelse för vad krigföringens grundprinciper innebär. 

 

5.4 Vidare forskning 

Denna undersökning har gjort en första ansats att mer ingående förstå krigföringens grund-

principer som teori. Jag identifierar att det behövs fortsatta empiriska undersökningar för att 

mer ingående förstå vad krigföringens grundprinciper verkligen innebär för militär verksam-

het. Detta innefattar undersökningar där enskilda principer prövas och utvecklas, undersök-

ningar som prövar Liddell Harts teori på fler fall inom olika arenor samt undersökningar som 

prövar andra tänkares teorier om krigföringens grundprinciper. Dessa undersökningar skulle 
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leda till en ökad förståelse av krigföringens grundprincipers innebörd vilket senare skulle 

kunna bidra till att utveckla en ny teori om krigföringens grundprinciper. Denna teori skulle 

senare kunna användas för att vidare analysera historiska och nya fall för att få en ökad för-

ståelse av varför utfallet blev som den blev och vad som hade kunnat göras bättre. Avslut-

ningsvis anser jag att det finns ett mervärde att pröva andra tänkares teorier om krigföringens 

grundprinciper för att öka förståelsen av vad de verkligen innebär då det inte finns speciellt 

många moderna fall att välja på för att analysera krigföringens grundprinciper mot marina 

fall.  
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