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ABSTRACT:  
Military theories regarding surprise has a conceptual way of being described which may influence 
the effect that surprise actually has on a specific command level. Without sufficient explanations 
there might be unclear reasons for the conversion of these theories into practice. 
 
The existing research shows an increased possibility of surprise within the strategical command 
level and how to achieve it. It also shows the absence of research regarding what causes surprise on 
tactical command level, even if some theories describe surprise as being more effective at that level. 
Special operations can be included within the tactical command level and may offer an explanation. 
This case study examines which causes may lead to surprise on a tactical command level by 
analyzing descriptions of special operations within the conduct of regular warfare. 
 
With theoretical and empirical references, surprise was achieved in both of the selected cases. The 
results of the study can be divided in to two categories: the direct and the indirect causes. The 
categorization gives a further explanation in how to better understand surprise within a specific 
command level. The study contributes to the existing research by revealing a better understanding 
for commanders within a tactical command level in how to achieve surprise.  
 
 
 
 
 
 
Nyckelord:  Överraskning, taktik, taktisk beslutsnivå, specialoperationer, Pebble Island, Operation 
Biting 

 



Fredrik Jönsson  
OP SA 15-18 2018-05-09  

 Sida 1 av 38 

 

1 INLEDNING ..........................................................................................................................................2 
1.1 PROBLEMFORMULERING ..................................................................................................................2 
1.2 TIDIGARE FORSKNING ......................................................................................................................3 
1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING...........................................................................................................6 
1.4 DISPOSITION ....................................................................................................................................6 
1.5 AVGRÄNSNINGAR ............................................................................................................................7 

2 TEORI ....................................................................................................................................................8 
2.1 CENTRALA BEGREPP FÖR ARBETET ...................................................................................................8 

2.1.1 Taktik .........................................................................................................................................8 
2.1.2 Taktisk, operativ och strategisk beslutsnivå .................................................................................9 

2.2 ÖVERRASKNING ............................................................................................................................. 10 
2.2.1 Vilseledning .............................................................................................................................. 11 
2.2.2 Oväntat rum eller riktning ........................................................................................................ 12 
2.2.3 Oväntad kraft ........................................................................................................................... 12 
2.2.4 Hastighet/Tempo ...................................................................................................................... 13 
2.2.5 Oväntad tidpunkt ...................................................................................................................... 14 

2.3 TEKNIKENS OCH UNDERRÄTTELSERNAS PÅVERKAN ......................................................................... 14 
2.4 SAMMANFATTNING ........................................................................................................................ 15 

3 METOD ................................................................................................................................................ 17 
3.1 FALLSTUDIE OCH KVALITATIV TEXTANALYS ................................................................................... 17 
3.2 VAD FALLET ÄR ETT FALL AV ......................................................................................................... 18 
3.3 METOD- OCH KÄLLKRITIK.............................................................................................................. 19 

3.3.1 Metodkritik ............................................................................................................................... 19 
3.3.2 Källkritik .................................................................................................................................. 19 

3.4 FORSKNINGSETIK ........................................................................................................................... 20 
3.5 OPERATIONALISERING ................................................................................................................... 21 

4 ANALYS ............................................................................................................................................... 22 
4.1 OPERATION BITING ........................................................................................................................ 22 
4.2 PEBBLE ISLAND ............................................................................................................................. 25 
4.3 SAMMANFATTNING ........................................................................................................................ 28 
4.4 RESULTAT ..................................................................................................................................... 30 

5 AVSLUTNING ..................................................................................................................................... 32 
5.1 SLUTSATSER .................................................................................................................................. 32 
5.2 RESULTATDISKUSSION ................................................................................................................... 33 
5.3 ARBETETS TILLKORTAKOMMANDEN OCH DESS BIDRAG ................................................................... 34 
5.4 RESULTATENS RELEVANS FÖR YRKESROLLEN SOM OFFICER ............................................................. 35 
5.5  FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING ................................................................................................. 35 

6 LITTERATUR OCH REFERENSFÖRTECKNING .......................................................................... 37 
6.1 LITTERATUR .................................................................................................................................. 37 
6.2 ARTIKLAR SAMT ANDRA KÄLLOR ................................................................................................... 38 
6.3 ELEKTRONISKA KÄLLOR................................................................................................................. 38 

 

  



Fredrik Jönsson  
OP SA 15-18 2018-05-09  

 Sida 2 av 38 

1 Inledning 
Inom militärteori finns det en strävan efter att hitta principer, som i krig tillåter en mindre 

aktör att påverka en större aktör. Liddell Hart menar att utan dessa principer skulle kriget vara 

rent matematiskt kopplat till de materiel och personal som ställts mot varandra, där framgång 

hade mätts i mängd och storlek.1 Forskningen och de teorier som berör dessa principer har 

kretsat kring tanken om att göra kriget till en snabbt avklarad process, samtidigt som dess 

syfte tillgodoses och förluster reduceras.2 En av de vanligaste av dessa principer är 

överraskning, som vid första anblick syntes självklar, men som vid en närmare eftertanke 

lämnar utrymme för spekulation och egen tolkning om hur, var och när den bäst tillämpas. 

Detta arbete undersöker hur överraskning kan uppnås av reguljära förband inom taktisk 

beslutsnivå. 

 

1.1 Problemformulering 

Överraskning skulle kunna ses som den för evigt eftertraktade principen sett till dess motsats, 

att vara förutsägbar eller väntad, då ett anfall med sådana förutsättningar skulle innebära ett 

problematiskt utgångsläge. Effekten av överraskning kan därför anses vara ett viktigt inslag 

inom samtliga beslutsnivåer vilket Clausewitz ger uttryck för: 

 
Överraskningen ligger mer eller mindre till grund för alla företag, 

ty utan den är överlägsenhet på den avgörande punkten egentligen 

inte möjlig.3 

 

Såsom militärteoretiker beskriver överraskning så är utsagorna oprecisa rörande vilken 

beslutsnivå principen lämpar sig bäst på. Storr hävdar att överraskning bör prioriteras till en 

lägre beslutsnivå, då det är mer sannolikt att principen når framgång på flera fronter. På ett 

sådant sätt ger överraskning en större sammanvägd effekt jämfört med det initierande anfallet 

på en strategisk beslutsnivå.4 Michael Handel menar däremot att den utveckling som skett 

inom dagens krigföring har öppnat större möjligheter för att kunna nyttja överraskning på 

strategisk beslutsnivå.5 Detta väcker en undran om samma beskrivning av överraskning, och 

dess orsaker, verkligen kan ligga till grund för alla beslutsnivåer. 

                                                
1 Hart. 1943. 203. 
2 Storr. 2009. 85. 
3 Clausewitz. 1991. 168. 
4 Storr. 2009. 87. 
5 Handel. 1984. 231. 
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Själva begreppet överraskning kan ibland te sig paradoxalt mot sig själv när olika definitioner, 

om vad som orsakar överraskning, tas fram. Om för precisa definitioner skulle leda oss i hur 

överraskning uppnås, kan ”det förväntande” bli det som överraskar. Widén & Ångström 

menar att det finns ett syfte med att hålla sådana principer oprecisa just för att undvika dessa 

paradoxer och istället tjäna sina brukare i form av ledord.6 Detta till trots har det funnits ett 

värde av att ta fram orsaker till överraskning för att bättre förstå, och lättare kunna bruka 

principen. Då militärteoretiker ger olika svar på dessa orsaker skapas en osäkerhet i vilka av 

orsakerna som får mest förklaringskraft på en specifik beslutsnivå.  

 

När överraskning tolkas för att kunna tillämpas på taktisk beslutsnivå kan ovanstående 

problematik påverka vad som egentligen blir överraskande på den beslutsnivån. Risken är att 

de delar som anses orsaka överraskning inte är giltiga för alla beslutsnivåer, beroende på dess 

generella och konceptuella beskrivning. Så vad orsakar överraskning på taktisk beslutsnivå? 

 

1.2  Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen, rörande överraskning som princip i krig, har olika angreppsvinklar. 

Till de mest grundläggande och klassiska beskrivningar av överraskning hör författare som 

Sun Tzu, Liddell Hart och Carl von Clausewitz. Författarna försöker beskriva vad som 

orsakar överraskning utan att begränsa principen till en specifik beslutsnivå. Dessa utsagor 

utgör till del den teoretiska grunden för arbetet och kommer behandlas närmre under andra 

kapitlet. Den senare forskningen har till stor del hanterat överraskning på strategisk 

beslutsnivå, eller hur strategisk beslutsnivå påverkas av överraskning. De valda författarna är 

överens om att överraskning kommer vara en fortsatt viktig del i hur krigsplaner tas fram, 

men de har olika uppfattning om hur begreppet bör hanteras.  

 

Wirtz beskriver konsekvenserna av att nyttja överraskning. Han varnar för att använda 

överraskning då principen kan nyttjas fel och därmed skapa konsekvenser rörande de 

strategiska målen.7 Han hävdar att kraven är större för att överraskning ska lyckas på 

strategisk beslutsnivå. Wirtz exemplifierar detta genom informationssäkerhet, vilket blir mer 

kritiskt för att överraskning överhuvudtaget ska kunna lyckas på strategisk beslutsnivå.8 

                                                
6 Widén & Ångström. 2005. 139. 
7 Wirtz. 2009. 12-13. 
8 Ibid. 2. 
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Helfstein menar likt Wirtz att överraskning på en lägre beslutsnivå kan få stora konsekvenser 

för de högre beslutsnivåerna, och att det snarare är en nackdel att använda sig av 

överraskning, då det tvingar motståndaren att göra orationella drag. Detta i sin tur, hävdar 

Helfstein, ökar antalet döda i en konflikt, ett samband som han döper till ”backfire”.9 

Helfstein jämför däremot inte sina resultat med ett krig där överraskning uteblivit, vilket 

försvagar hans argument om att överraskning skulle orsaka mer total skada. 

 

Betts menar också att kraven, för att överraskning ska lyckas, ökar ju högre upp i 

beslutshierarkin principen brukas, men att hastighet kan reparera eventuella 

informationsläckage. Betts visar ett exempel på hur hastighet kan orsaka överraskning på 

strategisk beslutsnivå, då hastighet på den nivån är i relation till motsvarande sidas förmåga 

till förvarning och mobilisering.10 Handel berör också överraskningens betydelse på en 

strategisk beslutsnivå. Han nämner teknologins utveckling som en bidragande faktor till 

varför det numera är möjligt att överraskning kan finnas på den beslutsnivån. Handel menar 

att detta är ett fenomen som gjorts praktiskt möjligt på 1900-talet, och som exempel nämner 

han att tekniken har bidragit till möjligheten att flytta stora massor av personal, och materiel, 

långt och med en hög hastighet.11 Sammanslaget skulle detta betyda att en aktörs förmåga att 

flytta sina trupper med hög hastighet, i relation till motståndarens förmåga att förvarna och 

mobilisera, är överraskande på strategisk nivå och teknologin är en av de bidragande 

anledningarna till att detta är möjligt i nutid. 

 

Ovanstående forskning visar exempel på hur information och hastighet kan vara orsaker till 

överraskning på strategisk beslutsnivå. Men hur uppnås principen på taktisk beslutsnivå? 

Essberger argumenterar för överraskningens betydelse inom samtliga beslutsnivåer, men att 

forskningen oftast tenderar att undersöka den initierande attacken, eller attackerna. Essberger 

menar att det råder brist på forskning inom den taktiska beslutsnivån, men nämner ingen 

anledning till varför den är bristande, utan argumenterar enbart för överraskningens 

betydelse.12 Inom markoperationer nämner han delar som han anser vara generellt accepterat 

som överraskande, dock utan någon djupare beskrivning. Detta gör att problemet, med att 

reda ut vad som orsakar överraskning på taktisk beslutsnivå, kvarstår.  

                                                
9 Helfstein. 2012. 281-283. 
10 Betts. 1980-1981. 551-572. 
11 Handel. 1984. 231. 
12 Essberger. 1995. 216. 
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Brister rörande forskning om överraskning på taktisk beslutsnivå kan bero på att bidraget med 

att förklara överraskningens fördelar anses som mer avgörande kring de högre 

beslutsnivåerna. En annan anledning kan vara att enbart effekterna av överraskning beskrivs, 

men att tillvägagångssättet utelämnas. Mitt tidigare arbete syftade till att förklara vad som kan 

anses orsaka överraskning på taktisk beslutsnivå, men det utgick till stor del ifrån en egen 

tolkning av vad överraskning är och saknade en god teoretisk grund.13 Ett av fallen var även 

en del av den större initierande attacken från en stat, vilket gjorde det svårt att särskilja vad 

som var överraskande på taktisk beslutsnivå och vilka delar från strategisk beslutsnivå som 

påverkade reaktionen hos motståndaren. I Morris beskrivning av överraskning, som den 

mindre aktörens princip, hänvisar han till specialoperationer. Förband som utför 

specialoperationer möter ofta problematiken med en större motståndare, där överraskning är 

en viktig princip i att nå framgång. Han menar att specialoperationer ryms inom taktisk 

beslutsnivå, där överraskning, och dess orsaker, kan nyttjas för ett avgörande.14 Dock går 

Morris inte in djupare på några orsaker, men han visar på en möjlighet att kunna förklara 

överraskning på taktisk beslutsnivå genom specialoperationers tillämpning av principen.  

 

Forskningen tenderar att inte beröra vad som egentligen orsakar överraskning på taktisk 

beslutsnivå, och dess empiri upplevs som en bristvara. Däremot är empiri kring 

specialoperationer, och dess genomförande, mer frekvent förekommande. Morris 

kommentarer belyser en möjlig lucka i forskningen, angående hur specialoperationers 

genomförande kan ge en förklaring till vad som kan anses orsaka överraskning på taktisk 

beslutsnivå. Operation Biting var en specialoperation som ägde rum i mitten på andra 

världskriget, av speciellt utvalda brittiska fallskärmstrupper. SAS (Special Air Service) 

specialoperation mot Pebble Island var en motreaktion på de förluster som argentinska 

flyganfall orsakat britterna under falklandskriget. Båda specialoperationerna beskrivs som 

överraskande varpå forskningsluckan för arbetet blir att undersöka vilka orsaker som skapade 

överraskning inom dessa operationer, med avsikten att ge förklaring till taktisk beslutsnivå 

utifrån svaren. 

 

 

                                                
13 Jönsson. 2017.  
14 Morris. 2009. 4-6. 
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1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med arbetet är att förtydliga vad som kan orsaka överraskning på taktisk beslutsnivå 

med hjälp av att analysera specialoperationer inom reguljär krigföring. Detta genomförs 

genom att analysera vilka orsaker som gav upphov till överraskning i två olika fall av 

specialoperationer, där överraskning beskrivs vara en bidragande faktor till framgång. De 

olika orsakerna utvinns ur utvalda militärteoretikers tankar och beskrivningar om principen. 

Bidraget med arbetet kan ge en ökad förståelse, samt möjliggöra en bättre tillämpning av 

överraskning som princip, för förband inom taktisk beslutsnivå. 

 

Huvudfrågan som ligger till grund för arbetet är:  

- Vilka orsaker kan förklara hur ett förband på taktisk beslutsnivå kan uppnå 

överraskning? 

 

För att kunna besvara ovanstående huvudfråga, samt göra frågan gripbar för arbetet, ges 

följande frågeställning: 

- Hur uppnåddes överraskning under Operation Biting, samt SAS anfall mot Pebble 

Island? 

 

1.4 Disposition 

Andra kapitlet inleds med att begrepp, som anses vara väsentliga för arbetet, definieras. 

Därefter sammanfattas de olika utvalda teoretiska verk som berör överraskning för att kunna 

bryta ner principen i mindre beståndsdelar. Produkten av detta kapitel är att skapa ett 

teoretiskt ramverk med relevanta definitioner av vad som kan orsaka överraskning. 

 

Under tredje kapitlet beskrivs den valda metoden för arbetet. Argument för vald metod, och 

metodens tillkortakommanden, diskuteras fram samt hur de resultat som analysen visar 

förväntas svara på frågeställningen. Vidare kommer de valda fallen diskuteras samt den 

källkritik som kan anses påverka resultaten. Kapitlet avslutas med arbetets operationalisering 

där analysverktyget genereras i form av frågor med grund i det teoretiska ramverket. 

 

Fjärde kapitlet hanterar den empiriska delen i arbetet där de framtagna indikatorerna används 

på de valda fallen. I slutet av kapitlet sammanfattas och diskuteras resultaten inför sista 

kapitlet. 
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Under femte kapitlet redovisas slutsatser, vilka grundar sig i resultatens koppling till arbetets 

frågeställning. Slutsatserna återkopplas sedan till den teoretiska delen samt syftet med arbetet 

och dess problemformulering. Därefter diskuteras arbetets tillkortakommanden, för att 

slutligen ge reflektioner rörande resultatens relevans för yrkesrollen som officer, samt förslag 

till vidare forskning.  

 

1.5 Avgränsningar 

För att göra arbetet hanterbart har följande avgränsningar gjorts. Informations- och 

operationssäkerhet är de åtgärder som görs för att hemlighålla ett anfall, vilket blir en 

självklarhet för att ett anfall ska blir överraskande. Beroende på dess självklarhet blir det 

irrelevant för arbetet att analysera denna del. Underrättelser skapar ett informationsläge om 

var en aktör når framgång och kan därför anses som en viktig del i överraskning, dock är 

underrättelser beroende av andra orsaker för att bli överraskande.15 Därför kommer 

underrättelser inte behandlas, men dess betydelse kommer förtydligas under kapitel 2.3, 

tillsammans med teknikens påverkan. Storr hävdar att överraskning även kan nyttjas som 

defensiv princip.16 För att inte riskera att förväxla defensivt och offensivt nyttjande kommer 

enbart beskrivningar av överraskning som offensiv princip att behandlas. Överraskning är en 

av William McRavens principer för specialförband.17 Då specialförbandens medel och 

metoder även innefattar irreguljär krigföring, blir hans beskrivning av överraskning irrelevant 

för detta arbetet. Motivering till valet av fall beskrivs under kapitel 3.2 

 

  

                                                
15 Widén & Ångström. 2005. 110. 
16 Storr. 2009. 84. 
17 McRaven. 1995. 16-19. 
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2 Teori 
I arbetets teoretiska del beskrivs vad som anses orsaka överraskning. Det kausala sambandet 

sker mellan de beskrivna orsakerna och den effekt av överraskning som orsakerna anses 

uppnå. Kapitlet kommer innehålla en samling av olika teoretikers beskrivningar rörande de 

olika orsaker som de anser att överraskning består av, vilka även benämns som 

överraskningens beståndsdelar. Orsakerna kommer slutligen att skapa arbetets teoretiska 

ramverk utifrån min sammanfattande tolkning i slutet av kapitlet. Kapitlet inleds med att 

definiera begrepp som anses vara väsentliga för arbetet.  

 

Författarna till det teoretiska ramverket har valts ut med hänvisning till deras varierande 

beskrivningar av hur överraskning ska användas, samt varför det är en viktig princip inom 

krigföring. Författarnas olika tidsåldrar är medvetet utvalda för att ge en bred beskrivning av 

vad överraskning är. Den kritik som kan riktas mot valda teoretiska verk är att de kan anses 

som ålderdomliga och därmed inte relevanta i modern forskning, samt att författarna har 

skiljaktigheter om vad kärnan i överraskning är. Rörande det förstnämnda så behandlar 

samtliga författare överraskning på en relativt konceptuell nivå, vilket kan bidra till en 

tidlöshet, men det kan även innebära att principen riskerar att misstolkas. De skiljaktigheter 

som finns hos författarna anser jag vara en fördel för arbetet, då detta istället ger fler nyanser 

av vad som kan orsaka överraskning. En ambition med att välja flera teoretiska verk är att 

reducera risken för misstolkning av vad som orsakar överraskning.  

 

2.1 Centrala begrepp för arbetet 

Eftersom arbetet syftar till att undersöka hur överraskning kan uppnås på en viss beslutsnivå, 

är det nödvändigt att reda ut vilka de olika beslutsnivåerna är. De beslutsnivåer som är 

väsentliga att reda ut är strategisk, operativ och taktisk. Det som också tycks förvirra en del 

uppfattningar om hur överraskning nyttjas, är skillnaden mellan taktik och taktisk beslutsnivå.  

 

2.1.1 Taktik 

Taktik, strategi och operationskonst är alla begrepp som tagits fram kopplat till den 

beslutsnivå som begreppen ska nyttjas på.18 Varje begrepp innehåller de principer och 

metoder som bedömts som mest gynnsamma för att nå framgång på den avsedda beslutsnivån. 

Exempelvis menar Widén & Ångström att strategi ytterst sammanfattar olika medel och 

                                                
18Widén & Ångström. 2005. 53-117. 
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metoder för att påverka motståndaren, men dessa är inte alltid militära utan kan även vara 

fredliga.19 Något som de flesta författare verkar enade om är att taktik främst innehåller olika 

principer för att nå framgång i strid, något som Clausewitz anser är den främsta skillnaden 

mellan strategi och taktik.20 Därmed kan taktik beskrivas som den samling av principer och 

metoder som anses mest lämplig för att nå framgång i striden. Då taktik är utvecklad ur 

generella principer och metoder för att nå framgång i strid, är det inte ovanligt att termer som 

taktik felaktigt nämns i andra beslutsnivåer än taktisk, då dess principer och metoder även kan 

anses nå framgång på andra beslutsnivåer. 

 

2.1.2 Taktisk, operativ och strategisk beslutsnivå  

För att kunna beskriva vad taktisk beslutsnivå är krävs en definition av flera beslutsnivåer, 

speciellt då dessa har förmågan att överlappa varandra utan någon klar skiljelinje. Widén & 

Ångström har försökt definiera de olika beslutsnivåerna och sammanfattat olika 

krigsteoretikers tankar för att kunna genomföra detta. De menar att strategisk beslutsnivå har 

en nära relation till politisk vilja och syftar till att påverka en motståndare i en riktning som 

gynnar de egna intressena.21 Ett av besluten kan vara att bryta ner motståndarens vilja genom 

ren militär makt, men det kan även fattas beslut inom ramen för fredligt agerande, som 

exempelvis avskräckning.22 Vid militärt bruk på strategisk beslutsnivå har en undernivå 

etablerats som kallas för militärstrategisk nivå. Enligt Widén & Ångström så ges inriktningar 

på militärstrategisk beslutsnivå om hur och var olika militära operationer ska äga rum, för att 

nå de strategiska målen.23  

 

Tidigare fanns det inget behov av en beslutsnivå mellan taktisk och strategisk, men Widén & 

Ångström menar att operativ beslutsnivå har uppstått på grund av nutidens utmaning med att 

utföra samma krig på flera olika platser.24 För att nå framgång på dessa olika platser krävs 

samordning på en lägre beslutsnivå än strategisk, men på en högre än taktisk. På operativ 

beslutsnivå beslutas därför var, när och hur slag ska utföras för att nå de strategiska målen, 

och ofta är det på denna beslutsnivå som samordningen mellan de olika försvarsgrenarna 

sker.25  

                                                
19 Widén & Ångström. 2005. 57, 67-68. 
20 Clausewitz. 1991. 88. 
21 Widén & Ångström. 2005. 67. 
22 Ibid. 68-69. 
23 Ibid. 69. 
24 Ibid. 69, 87. 
25 Ibid. 89. 
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Målen för den taktiska beslutsnivån är att uppfylla de operativa målsättningarna, som i sin tur 

är förankrade i de strategiska. Då operativ beslutsnivå riktar sina målsättningar mot taktisk 

beslutsnivå, riktar sig den taktiska åt mer konkreta delar. Taktisk beslutsnivå blir således den 

nivå där det beslutas vilka medel och metoder som ska nyttjas för att nå framgång i striden.26 

Taktisk beslutsnivå skulle därför kunna beskrivas som den sista förgreningen av beslut, vilka 

riktar sig mot de operativa målsättningarna, innan faktisk strid.  

 

2.2 Överraskning  

Även om det inte finns en gemensamt generell teori om vad överraskning egentligen är, så 

finns det gemensamma nämnare hos olika militärteoretiker om vad överraskning kan bestå av, 

oavsett beslutsnivå. Denna del syftar därför till att sammanfatta olika militärteoretikers 

beskrivningar om vad som kan orsaka överraskning, samt ge en definition av dessa.  

 

Hur avgörs då om överraskning har uppnåtts och hur ter sig en motståndare som blivit utsatt 

för denna princip? Jim Storr försöker förklara följderna av överraskning, och den effekt 

principen skapar, kopplat till mänskligt beteende. Genom att förklara dess effekt argumenterar 

han för vikten av att implementera detta element i sina planer. Storr hävdar att den initiala 

mänskliga reaktionen för överraskning är fysiologisk upphetsning, osäkerhet, 

närminnesförlust och paralys. Han menar vidare att om överraskning sträcker sig över en 

längre tidsram blir en av effekterna att beslutsfattare löper högre risk att fatta orationella 

beslut.27 Överraskning kan då, enligt Storr, bedömas ha infunnit sig utifrån en motståndares 

sätt att agera och fatta beslut. Han beskriver även motståndarens numerär som mindre viktig 

om överraskning lyckas, vilket betyder att en mindre enhet kan slå en större med hjälp av 

principen.28 Detta kan betyda att i framgångsrika anfall, där den anfallande styrkan varit 

mindre än den försvarande, kan överraskning varit en mer sannolik förklaring till framgången. 

Storrs beskrivning utgör grunden i hur överraskningens effekt ska förstås i detta arbetet. 

 

De valda teoretikernas beskrivningar om vad som kan orsaka överraskning kan grovt 

kategoriseras till enskilda beståndsdelar. Dessa beståndsdelar är mångfasetterade beroende på 

vilken teoretiker den är skriven av, samt året den skrevs, men beskrivningarna håller en 

                                                
26 Widén & Ångström. 2005. 89. 
27 Storr. 2009. 85-86. 
28 Ibid. 85. 
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relativt konceptuell nivå vilket bidrar till en tidlöshet. De valda beståndsdelarna beskrivs ha 

överraskning som direkt efterföljd vilket skapar det kausala sambandet. Dessa beståndsdelar 

presenteras nedan och kommer vidare att sammanfattas och definieras. 

 

• Vilseledning 

• Oväntat rum eller riktning 

• Oväntad kraft 

• Hastighet/Tempo  

• Oväntad tidpunkt 

 

2.2.1 Vilseledning 

Storr menar att vilseledning ibland kan utgöras av gamla doktriner och reglementen om hur en 

aktör anfaller, vilket han exemplifierar genom Tysklands anfall över Ardennerna 1940. Detta 

anfall var dels en oväntad riktning, men även vilseledande, då Frankrike levde i tron om att 

inget hade förändrats i tyskarnas agerande sedan första världskriget.29 Han menar även att 

vilseledning kan utgöras av aktiva åtgärder, såsom en skenmanöver, vilket han illustrerar med 

det brittiska anfallet mot Mt Harriet under Falklandskriget.30 Sun Tzu hävdar att vilseledning 

är grunden i all typ av krigföring. Det gäller att lura motståndaren genom att lägga ut falska 

beten, samt att dölja sin egentliga verksamhet med hjälp av olika medel och metoder, med 

ambitionen att motståndaren uppfattar motsatsen av den egentliga avsikten.31  

 

Sun Tzu pekar på vikten av vilseledning med att tillhandahålla en oriktig bild för 

motståndaren.32 Denna faktor är beroende av att motståndaren faktiskt agerar därefter, och 

den påverkas av motståndarens förmåga att motstå eventuellt vilseledande information, i form 

av egen underrättelsetjänst. Men motståndarens förmåga till att inhämta underrättelser kan 

ibland fungera som en fördel för ett anfall. Widén & Ångström menar att vilseledning, i form 

av falsk information, ibland kan ha syftet att missleda motståndaren från den riktiga 

information som kan ha läckt ut.33 Exempelvis nämner Hart distraktion som en del av 

                                                
29 Storr. 2009. 95. 
30 Ibid. 95-96. 
31 Sun Tzu. 1963. 66. 
32 Ibid. 66-67. 
33 Widén & Ångström. 2005. 77. 
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överraskning och att detta även kan ske utan våld, vilket skulle kunna vara i form av 

information eller en skenmanöver.34 

 

2.2.2 Oväntat rum eller riktning 

Hart inleder sin beskrivning av överraskning med att nämna de tre mest fundamentala delarna 

för principen. En av dessa fundamentala delar är en oväntad riktning. Det bästa sättet att 

åstadkomma detta är att sätta sig in i motståndarens tankegångar och därmed välja den minst 

förväntade platsen eller riktningen för sitt anfall.35 

 

Sun Tzu visar likt Hart på fördelarna med att undvika de delar där motståndaren är stark, 

vilket uppmanar aktören att söka andra vägar att slå ifrån.36 Sun Tzu menar att en motståndare 

inte kan vara stark i alla riktningar, utan måste välja att kraftsamla i de riktningar som 

motsvarar det förväntade, och om detta är i alla riktningar är sårbarheten stor.37 Där i ligger 

utmaningen att slå en motståndare från en riktning eller terräng som är oväntad. Storr 

beskriver oväntad riktning, eller punkt, som en del i överraskning, och hur det gäller att 

precisera flanker, eller baksida, hos motståndaren då det är här som överraskning har störst 

möjlighet att nå framgång.38  

 

Erfurth pekar på den fördel som en aktör har när det finns möjlighet att välja platsen för 

anfallet. Överraskningen uppstår då denna attack sker där motståndaren inte förväntar sig det, 

vilket gör anfall till ett mer fördelaktigt användningsområde för överraskning, jämfört med 

den försvarande motståndaren.39 Clausewitz ger ett exempel för oväntad riktning med att göra 

en manöver, eller en oväntad marsch, för att överraska motståndaren genom en oväntad punkt 

i terrängen.40  

 

2.2.3 Oväntad kraft 

Att samla sina krafter är inte nödvändigtvis kopplat till överraskning, då kraftsamling även 

anses vara en egen princip i krigföring.41 Däremot, enligt beskrivningarna, är dessa nära 

                                                
34 Hart. 1943. 202. 
35 Ibid. 202, 206. 
36 Sun Tzu. 1963. 67. 
37 Ibid. 98-99. 
38 Storr. 2009. 94-95. 
39 Erfurth. 1951. 161. 
40 Clausewitz. 1991. 169. 
41 Widén & Ångström. 2005. 124. 
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besläktade med varandra och att nyttja kraftsamling kan bidra till överraskning. Hart beskriver 

överraskning som en nödvändighet mot en försvarande motståndare, alternativt en 

kraftsamling stark nog att uppnå överraskning.42 Erfurth skriver om hur det är önskvärt att på 

ett oväntat sätt verka med sitt vapen. Detta oväntade sätt i kombination med vad han menar är 

en oväntad punkt, blir en sorts kraftsamling mot en plats där motståndaren anses vara svag.43 

Vad detta vapen skulle vara låter Erfurth vara osagt, men det skulle kunna kopplas till vad 

Storr beskriver som ett oväntat medel eller en oväntad metod i en attack. Storr menar att 

medel kan vara ett nytt vapen, vars verkan är oväntad, och metoder kan vara nyttjandet av en 

annan sorts taktik.44 En oväntad taktik skulle vidare kunna anknytas till det som Clausewitz 

menar med stridskrafternas fördelning och kraftsamlingen av dessa som kan överraska 

motståndaren i själva anfallet.45  

 

Den andra av Harts fundamentala delar för överraskning är oväntad kraft, vilket kan kopplas 

till en punkt där motståndaren anser sig själv vara stark och skyddad.46 Sun Tzu behandlar 

också detta ämne, men som en oväntad kraftsamling mot, vad vi anser vara, svaga punkter hos 

motståndaren. Här menar Sun Tzu att där finns en koppling mellan att slå med oväntad kraft, 

och motståndarens ovisshet.47  

 

2.2.4 Hastighet/Tempo 

Sun Tzu ser hastighet som ett sätt att öka skadan där motståndaren är oförberedd. Så som Sun 

Tzu förklarar hastighet är detta mer ett sätt att öka den effekt som uppstår av att anfalla från 

en oväntad riktning.48 Hart hänvisar till den teknologiska utvecklingen och menar att hastighet 

som överraskning är ett nytt användningsområde, då hastighet historiskt sett har varit ett fast 

värde som inte varit möjligt att accelerera.49  

 

Storr menar att hastighet kan vara en mängd olika saker, och ibland kan den vara i relation till 

motståndaren. Hastigheten i hur vi fattar beslut kan vara avgörande i att komma innanför 

motståndarens beslutcirkel, men det kan även handla om att besitta en punkt, eller punkter, 

                                                
42 Hart. 1943. 207. 
43 Erfurth. 1951. 31. 
44 Storr. 2009. 84. 
45 Clausewitz. 1991. 168. 
46 Hart. 1943. 202. 
47 Sun Tzu. 1963. 98. 
48 Ibid. 96. 
49 Hart. 1943. 206. 
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tidigare än vad motståndaren hade förväntat sig. Storr beskriver det sistnämnda som mer 

besläktat med överraskning men även att ett högt tempo i en rörelse, eller ett snabbt 

genomförande, kan vara överraskande.50 Därmed ligger inte överraskningen enbart i den 

enskilda hastigheten, utan även i rörelsen eller tempot. Aktiviteter som träning och övning är 

delar som påverkar hastigheten i en anfallande rörelse, eller tempot i ett genomförande, varpå 

Clausewitz menar att starka principer och flitiga soldater är en förutsättning för 

överraskning.51  

 

2.2.5 Oväntad tidpunkt 

Harts tredje och sista fundamentala del i överraskning handlar om en oväntad tidpunkt. 

Tidpunkt, likt hastighet, beror på hur motståndaren bedömer en aktörs förmågor till att röra 

sig.52 Därmed kan denna del vara i nära relation med hastighet, kopplat till hur snabbt en 

anfallande styrka kan vara på plats i ett område. Clausewitz exempel på en oväntad marsch 

för att uppnå en oväntad riktning kan även kopplas till tidpunkt, då en sådan marsch kan 

genomföras för att genskjuta motståndarens styrkor och därmed blir striden oväntad i tid. Sun 

Tzu hänvisar också till betydelsen av att motståndaren inte vet vilken tid som anfallet sker, 

och agera oväntat utifrån de beräkningar av tid som görs av motståndaren.53 

 

Storr undersöker tidpunkter då motståndaren är mer mottaglig för överraskning, och att en 

tidpunkt före är mer överraskande än en tidpunkt efter det förväntade. Som komplement till 

tidigare beskrivning så menar Storr att en oväntad tidpunkt även kan vara valet av anfallets tid 

på dygnet. Nattetid är sikten sämre och oftast en återhämtningsperiod för människor vilket gör 

att överraskning kan få större chans att nå framgång.54 

 

2.3 Teknikens och underrättelsernas påverkan 

Något som är värt att nämna angående överraskning är dagens teknologiska utveckling av 

krigsarenan vilket har gjort att det tekniska bidraget har ökat, dels för överraskning, men även 

för andra principer. I ett större perspektiv menar Widén & Ångström att tekniken har bidragit 

till att kriget kan utföras på flera olika platser med mindre enheter, och har därmed skapat 

                                                
50 Storr. 2009. 94-95. 
51 Clausewitz. 1991. 168. 
52 Hart. 1943. 202, 206. 
53 Sun Tzu. 1963. 99. 
54 Storr. 2009. 84, 87. 



Fredrik Jönsson  
OP SA 15-18 2018-05-09  

 Sida 15 av 38 

flera möjligheter för överraskning.55 Som tidigare beskrivits har Handel tagit upp teknikens 

bidrag till överraskning genom snabbare och mer omfattande transport av personal och 

materiel. Rörande oväntad kraft visar Widén & Ångström att den nya teknologin verkar riktas 

mot att skapa kraftsamling av effekter.56 En ny teknologisk kraft skulle därför kunna ses som 

överraskande. Storr menar att teknologin har stor inverkan på dagens krigföring och således 

även dess principer. Han hänvisar till förmågan att släppa en stor mängd personal med 

fallskärm för att snabbt ta viktiga områden, samt den stora vidden på den indirekta elden.57 

Teknik kan därmed vara en orsak till överraskning, men att analysera hur en specifik teknik 

var överraskande skulle enbart förklara historien. Av arbetets resultat kan ett förtydligande av 

orsaker istället ge en bättre inriktning för hur tekniken kan bidra till överraskning.  

 

Underrättelser är också en bidragande del till överraskning, men till skillnad från teknologi, 

som kan vara överraskande i sig, är underrättelser en mer understödjande orsak till 

överraskning. Med underrättelser kan en aktör få visshet om motståndarens planer och en reell 

bild av dess förmågor och placering.58 Dessa underrättelser kan därför ge indikationer om 

motståndarens svagheter och var överraskning får mest effekt. Därav anses underrättelser vara 

en viktig del i hur överraskning sker, men dess bidrag är ett informationsunderlag om var en 

aktör når framgång, och är därmed inte en orsak vars reaktion är överraskning.  

 

2.4 Sammanfattning 

Nedan följer min sammanfattning av hur de olika militärteoretikerna valt att beskriva 

överraskning. Sammanfattningarna grundar sig i ovanstående beskrivningar och bildar 

arbetets teoretiska ramverk för vad som kan anses orsaka överraskning.  

 

Vilseledning 

Syftet med vilseledning är att dölja den riktiga informationen, eller att dra bort 

uppmärksamheten från den egentliga avsikten, med hjälp av olika medel och metoder. 

Vilseledning i detta arbetet kommer betyda att ange oriktig information, eller utföra en 

handling, för att dölja den riktiga. 

 

                                                
55 Widén & Ångström. 2005. 110. 
56 Ibid. 133. 
57 Storr. 2009. 100-101. 
58 Widén & Ångström. 2005. 109. 
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Oväntat rum eller riktning 

Syftet med anfall från ett oväntat rum eller riktning, är att slå där motståndaren tros vara svag 

eller oförberedd. Ett oväntat rum eller riktning bedöms därför som det val av anfallsriktning, i 

relation till motståndaren, om vart denne inte förväntar sig att bli anfallen från.  

 

Oväntad kraft 

Syftet med en oväntad kraft är att slå mot ett område, där motståndaren anser sig vara stark 

eller skyddad, och nå framgång inom detta område. Det kan även vara den oväntade verkan 

som ett vapen orsakar, enskilt, eller tillsammans med andra. En oväntad kraft innefattar de 

medel eller metoder som åstadkommer detta.  

 

Hastighet/Tempo 

Syftet med hastighet/tempo är att de egna enheterna har en rörelse som inte motsvarar 

motståndarens förväntningar. Hastighet/Tempo kommer innefatta de medel, eller åtgärder, 

som vidtas för att öka hastigheten, eller tempot, i ett anfall.  

 

Oväntad tidpunkt 

Syftet med en oväntad tidpunkt är att anfallet äger rum då motståndaren är som mest 

mottaglig för överraskning. En oväntad tidpunkt bedöms vara de medel och metoder som 

nyttjats för att genomföra anfallet vid en tidpunkt som motståndaren inte förväntat sig.   
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3 Metod 
Arbetet syftar till att reda ut hur överraskning uppstod ur faktiska åtgärder och händelser. Den 

sammanfattning som förts fram under teoridelen bildar ett teoretiskt ramverk för arbetet, som 

i slutet av detta kapitlet kommer bilda indikatorer för att kunna nyttjas som ett verktyg i 

analysen. Fallstudie har valts som metod för att kunna använda dessa indikatorer på, för att 

därmed utvinna relevant fakta som sedan sammanställs för att svara på arbetets frågeställning. 

Då frågeställningen är historiskt inriktad är det tillgängliga empiriska materialet mestadels 

textbaserat, vilket gör att fallen kommer att bestå av en kvalitativ textanalys.  

 

3.1 Fallstudie och kvalitativ textanalys 

Ett av målen med metodvalet är att förtydliga användningen av ett särskilt begrepp, samt att 

försöka generalisera med hjälp av det enskilda, vilket Denscombe menar är ett av 

huvudsyftena med fallstudie.59 Ett annat mål med metodvalet är att kunna särskilja hur detta 

begreppet nyttjats i ett genomförande med flera ingående delar. Fallstudien möjliggör att 

kunna särskilja något mindre ur någonting större, genom att djupdyka inom ett särskilt ämne 

och hantera en sådan komplexitet som beskrivs i målen av metodval.60 Teoridelen syftade till 

att sammanfatta definitioner av vad som orsakar överraskning. Enligt George och Bennett är 

fallstudier väl lämpade för att mäta indikatorer som utvunnits från en teori, vilket betyder att 

sammanfattningarna från andra kapitlet behöver formuleras om till indikatorer innan de kan 

tillämpas på ett fall.61 Detta görs under operationaliseringen i slutet på detta kapitlet.  

 

Valet av en tvåfallstudie ligger i ambitionen att kunna dra välgrundade slutsatser, samt att ge 

en god analytisk kraft, ett mål som kan vara lättare att nå med en flerfallsstudie jämfört med 

enfallsstudie.62 Genom att använda sig av flera fall uppnås en sorts triangulering vilket 

förbättrar validiteten, då resultatet utgår ifrån flera fall än enbart ett.63 Även om triangulering 

syftar till minst tre fall är argumentet, enligt Yin, att fler fall ger bättre validitet åt de slutsatser 

som genereras från arbetet. Yin hävdar att sannolikheten för att en undersökning ger en god 

förklaringskraft ökar när två fall nyttjas, i stället för bara ett fall, då det finns en sårbarhet i att 

endast nyttja ett fall. Även slutsatser dragna ifrån två oberoende fall anses bli mer hållbara.64 

                                                
59 Denscombe. 2009. 59-60. 
60 Johannessen & Tufte. 2003. 57. 
61 George & Bennet. 2005. 19. 
62 Jensen & Sandström, 2016. 51-52. 
63 Ibid. 58. 
64 Yin. 2007. 37, 76. 
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Hur väl forskningsmetoden är lämplig för arbetet kan enlig Yin hittas i forskningsfrågans 

första ord som avslöjar arbetets karaktär. Metodvalet kan därför även motiveras till arbetets 

frågeställning, vars första ord börjar med ”hur”.65 

 

Valet av kvalitativ textanalys motiveras av att både den teoretiska grunden, samt den empiri 

som utgör fallen, är textbaserade. Johannessen och Tufte menar att syftet med kvalitativ 

textanalys är att hitta något som är överförbart genom att bearbeta mycket information om 

samma fall för att förstå helheten.66 Förhoppningen med indikatorerna är att finna de delar i 

texterna som passar in i dess definition. Kvalitativ textanalys är därför en bra metod för att 

tydliggöra de aspekter, inom en text, som är väsentliga för arbetet.67 Då både teori och fall 

grundar sig i en kvalitativ textanalys kommer källkritik ta en något större plats i detta arbete.68  

 

3.2 Vad fallet är ett fall av 

Fallen kännetecknas med en del attribut för att bättre kunna svara på frågeställningen. Enligt 

Johannessen & Tufte är det därför viktigt att förklara vad fallet är ett fall av och vad som 

ingår inuti och utanför fallet.69 För att representera reguljära förband på taktisk beslutsnivå är 

fallen ett fall av specialoperationer som ägt rum inom reguljär krigföring. Analysens relevans 

hade försämrats om fallen bestått av specialoperationer utanför reguljär krigföring, som 

exempelvis gerillakrigföring.70 För att reducera en eventuell påverkan av överraskning från 

strategisk beslutsnivå är fallen även fall av specialoperationer som genomförts efter det 

initierande krigsutbrottet. Gällande överraskning är båda fallen ett fall av en mindre styrka 

som ställts emot en större och där den mindre lyckats med sin uppgift. Det har tidigare 

redogjorts att överraskning kan ha en tydligare förklaringskraft för framgång i sådana fall. För 

att åskådliggöra eventuella skillnader i hur överraskning uppnåtts genom olika tider finns det 

ett medvetet tidsmellanrum mellan fallen. Dock är det inte relevant för arbetet om fallen går 

för långt tillbaka i tiden, då ambitionen är att spegla ett modernt nyttjande av överraskning. 

Materialet till de valda fallen är motiverat till de få författare som beskriver händelserna.  

 

                                                
65 Yin. 2007. 22–24. 
66 Johannessen & Tufte. 2003. 73–74. 
67 Esaiasson, et al. 2017. 213. 
68 Bergström & Boréus. 2012. 43. 
69 Johannessen & Tufte. 2003. 56. 
70 Widén & Ångström. 2005. 178. 
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3.3 Metod- och Källkritik 

Nedan redovisas källkritik gällande metodvalet, den empiriska grunden för arbetet samt den 

teoretiska delen. Kritiken kommer enbart redovisa de delar som anses kunna påverka 

resultatet för arbetet. I slutet av arbetet kommer även arbetets tillkortakommanden diskuteras 

kopplat till valet av metod och källor. 

 

3.3.1 Metodkritik  

En vanlig kritik som förknippas med fallstudier är att den anses slarvig och ostrukturerad.71 

Detta är emellertid något som Jensen och Sandström menar att Yin har försökt råda bot på 

med hjälp av tumregler och olika principer för fallstudier. Dock hävdar de att dessa regler och 

förhållningssätt även tar bort själva mångfalden i fallstudier, nämligen ett sätt att se på saker 

ur flera perspektiv. De menar att mallar är bra men kan vara förödande då de nyttjas i för stor 

utsträckning. Fallstudier bör istället ha ett lösare förhållningssätt för att kunna dra nytta av 

dess styrkor.72 Inför detta arbete har detta förhållningssätt snarare fungerat som en 

fingervisning i hur en fallstudie genomförs, mer än att följa dem i punktform. En annan kritik 

som riktas åt fallstudier som kvalitativ metod är forskarbias, vilket betyder att insamlingen av 

empiri kan bli styrd av egna intressen, samt att information kan misstolkas på grund av egna 

skevheter. Yin hävdar däremot att forskarbias, och dessa skevheter, beror på slarv i de 

procedurer som föreligger en fallstudie.73 Jensen och Sandström menar att det är omöjligt att 

inte bli påverkad av den miljö som forskningen bedrivs i, men att detta kan reduceras med 

hjälp av flera fall i sin fallstudie.74 En annan svårighet med en kvalitativ fallstudie är 

problematiken med att dess resultat inte kan representera hela verkligheten, vilket bör 

efterföljas av en försiktighet i att generalisera för mycket utav resultaten.75  

 

3.3.2 Källkritik 

För den källkritiska granskningen har de fyra klassiska kriterierna: tid, beroende, tendens och 

äkthet tagits i beaktan.76 Samtliga kriterier har behandlats mot källorna men enbart de delar 

som jag anser kan påverka resultatet kommer att redovisas. 

 

                                                
71 Yin. 2007. 27. 
72 Jensen & Sandström. 2016. 37, 95–146. 
73 Yin. 2007. 27. 
74 Jensen & Sandström. 2016. 59. 
75 Esaiasson, et al. 2017. 61-66. 
76 Ibid. 288-296. 
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Gällande källor till Operation Biting så var John Frost chef över anfallsstyrkan vilket gör 

honom till förstahandskälla.77 Frost, tillsammans med Ken Ford, som är brittisk författare78, 

och Peter Harclerode, som har ett förflutet inom SAS (Special Air Service)79, gör hela 

beskrivningen tendensiös åt de allierades fördel. Böckerna är även publicerade mer än 50 år 

efter händelserna vilket kan ha påverkat beskrivningarna om hur operationen egentligen gick 

till, även om Frosts utsagor baseras på de memoarer han skrev under fångenskap senare under 

andra världskriget80.  

 

Gällande källorna till SAS anfall mot Pebble Island så är Tony Geraghty, Max Hastings och 

Simon Jenkins är alla brittiska journalister och författare, varav Geraghty har ett förflutet 

inom den brittiska militären.81 Lawrence Freedman82, Jon Cooksey och Francis Mackay83 är 

samtliga av brittiskt ursprung. Tillsammans riskerar beskrivningen av Pebble Island att 

tendera till britternas fördel. Dock nämner Mackay & Cooksey samt Hastings & Jenkins att 

mycket av beskrivningarna även har argentinska källor till grund84 samt att Freedman även 

använder sig av förstahandskällor genom orginalrapporter och intervjuer av öbefolkningen85. 

 

En del teoretiska verk som ligger till grund för den teoretiska delen av arbetet är översatt från 

sitt ursprungliga språk, vilken kan påverka den tolkning som gjorts av begreppen. Detta gäller 

Clausewitz, Sun Tzu, Hart och Erfurth. Även min egen tolkning av ett annat språk än mitt 

moderspråk kan innebära tolkningsfel. Genom att inkludera flera olika teorier i grunden för 

definitionerna anser jag att denna problematik reduceras.  

 

3.4 Forskningsetik  

Angående de forskningsetiska övervägandena för arbetet har jag valt att utgå ifrån 

vetenskapsrådets beskrivning rörande god forskningssed. Där nämns Mertons CUDOS-krav, 

vilket står för fyra olika etiska principer för vetenskapen, där jag anser att två av dessa 

                                                
77 Frost. 1980. 37-55. 
78 Osprey Publishing om Ken Ford  
79 Harclerode. 2005. 1. 
80 Frost. 1980. xii. 
81 Geraghty, Tony biografi på egen hemsida; Hastings & Jenkins. 1883. vii-ix. 
82 Freedman. The Official History of the Falklands Campaign Vol 1. 2007. i. 
83 Mackay& Cooksey. 2007. 4. 
84 Mackay & Cooksey. 2007. 6-7; Hastings & Jenkins. 1983. viii-ix. 
85 Freedman. The Official History of the Falklands Campaign Vol 1. 2007. xiii-xiv. 
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principer är relevanta för detta arbetet. Den ena principen är disinterestedness vilket innebär 

att forskningen ska bortse från egna intressen i resultatet och enbart syfta till att bidra med ny 

kunskap. Den andra principen är organized sceptisism och innebär att kontinuerligt granska på 

ett kritiskt sätt och inte dra ogrundade slutsatser.86 Riktlinjerna för detta arbete är därför att 

vara transparent och inte undanhålla eventuellt ifrågasättande information, utan istället 

synliggöra genom att kritiskt granska. Slutsatserna ska inte heller visa någonting som inte kan 

härledas till resultaten för analysen. I sista kapitlet kommer dessa riktlinjer att återkomma för 

att diskutera hur de har efterlevts. 

 

3.5 Operationalisering 

Under andra kapitlet har olika orsaker för överraskning tagits fram, utan hänsyn till någon 

specifik beslutsnivå. I slutet av kapitlet gjordes min sammanfattning av de olika orsakerna, 

baserat på de teoretiska beskrivningarna. För att sammanfattningarna bättre ska kunna nyttjas 

som ett verktyg på de fall som ska analyseras, och fungera som indikatorer, kommer 

sammanfattningarna formuleras om till frågor enligt tabell 1.1. Genom textanalysen kommer 

empirin granskas med dessa indikatorer för att sedan redovisa de noteringar som gjorts, vilket 

görs under nästkommande kapitel. 

 

Vilseledning:               Gavs någon information, eller utfördes det någon handling, i syfte att 

vilseleda motståndaren, och i så fall vilka? 

Oväntat rum/riktning: Vilket val av anfallsriktning gjordes, kopplat till vart motståndaren 

befann sig, och förväntades att bli anfallen ifrån? 

Oväntad kraft:             Vidtogs några medel och metoder för att penetrera, eller slå mot, 

områden som motståndaren ansåg sig vara stark eller skyddad, och i 

så fall vilka var dessa? 

Hastighet/Tempo:        Vidtogs det några medel och metoder för att öka hastigheten i 

anfallsrörelsen, och i så fall vilka? 

Oväntad tidpunkt:       Nyttjades några medel eller metoder för att uppträda vid en oberäknad 

tidpunkt, och i så fall vilka? 

 Tabell 1.1 
  

  

                                                
86 Vetenskapsrådet. 2017. 13. 
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4 Analys 
Innan resultatet för indikatorerna redovisas kommer en kort beskrivning göras för att 

sammanfatta och ge läsaren en inblick i fallet. I slutet på kapitlet kommer resultaten att 

sammanfattas, samt diskuteras, för att tydliggöra den relation som varje orsak kan anses ha till 

överraskning.  

 

4.1 Operation Biting 

Under andra världskriget pågick en kapplöpning om den senaste tekniken inom det som kom 

att heta RADAR (Radio Detecting And Ranging). Den brittiska sidan hade upptäckt en ny 

tysk radar belägen vid den franska kusten, vars förmåga hade orsakat stora förluster genom att 

lokalisera brittiska flygplan i luften. Vid franska Bruneval identifierades en av dessa 

apparater, vars närområde bevakades av över 140 tyska soldater. Britterna valde ut en styrka 

på 120 brittiska soldater som fick i uppgift att beslagta denna utrustning, och därmed få en 

bättre lägesbild av den tyska förmågan. Detta var ett perfekt tillfälle att prova den nya sortens 

transportsätt, nämligen luftlandsättning med fallskärm. Det beslutades att den brittiska styrkan 

skulle luftlandsättas, anfalla och stjäla den nya tyska radarutrustningen, för att till slut dra sig 

tillbaka genom att bli upphämtade av båtar vid den närliggande stranden. Natten mellan 27-28 

februari 1942 luftlandsattes den brittiska styrkan och anföll de tyska positionerna ovanför den 

franska kustens klippor. Tre timmar senare lämnade den sista trupptransporterande båten 

stranden från anfallsmålet, varpå överraskning beskrivs vara bidragande till operationens 

framgång. Operationen fick namnet Operation Biting, men kallas även för The Bruneval 

Raid.87 

 

Gavs någon information, eller utfördes det någon handling, i syfte att vilseleda 

motståndaren, och i så fall vilka? 

Under inflygningen till anfallsmålet gjordes ett vilseledande bombanfall 80 km söder mot en 

flygplats samt angränsande järnvägar. Dessa bombanfall hade som syfte att dra bort 

uppmärksamheten från det anfall som skulle göras mot den tyska radaranläggningen, samt 

motverka ett eventuellt tyskt flyganfall mot transportplanen. Även om bombanfallet var 

vilseledande, så blev stora delar av den tyska sidan varnad om ett inkommande brittiskt 

flyganfall. Ändå kunde de trupptransporterande flygplanen nästan passera ostört in mot 

                                                
87 Ford. 2010. 
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anfallsmålet.88 Bombanfallet uppnådde två effekter genom att dels skapa oreda på den tyska 

sidan, samt att dra bort uppmärksamheten från det egentliga uppdraget.  

 

De flygplan som transporterade de brittiska soldaterna var ombyggda äldre bombflygplan, då 

det inte fanns flygplan specifikt för luftlandsättning vid den tidpunkten. Deras flygstil och 

formation bidrog till att initialt vilseleda den tyska sidan om de annalkande flygplanens syfte. 

När en operatör för den tyska radaranläggningen lokaliserade och beräknade flygplanens rutt 

och hastighet, upptäckte de att de var på väg rakt mot dem, varpå åtgärder påbörjades för ett 

troligt bombanfall.89 Tyskarnas reaktionstid, för ett agerande mot fallskärmstrupperna, hade 

därmed blivit reducerad i tron om att flygplanen hade bomber som last, när det i verkligheten 

var soldater. 

 

Vilket val av anfallsriktning gjordes kopplat till vart motståndaren befann sig, och 

förväntades att bli anfallen ifrån? 

Det var först under början på 1940-talet som den brittiska sidan beslutade sig för att 

införskaffa förmågan att luftlandsätta personal via fallskärm. I slutet av 1941 var 

tillvägagångsättet fortfarande väldigt nytt när styrkan som skulle genomföra anfallet sattes 

ihop, och Operation Biting kom att bli den andra skarpa luftlandsättningen för de brittiska 

luftburna trupperna.90 De flygplan som användes var äldre bombplan som byggts om för att 

kunna fylla sin funktion med att släppa personal och materiel via fallskärm. Den initiala 

planen var att anfalla och retirera från vattnet, men denna plan upptäcktes ha flera nackdelar 

då det, bland annat, skulle innebära att anfallsstyrkan behövde anfalla uppför den branta, och 

välförsvarade, klippan. De försvarsställningar som tyskarna hade var i anknytning till den 

strand som låg nära radaranläggningen. Genom att nyttja luftlandsättning kunde riktningen av 

anfallet därmed bli oväntad.91  

 

Vidtogs det några medel och metoder för att penetrera, eller slå mot, områden som 

motståndaren ansåg sig vara stark eller skyddad, och i så fall vilka var dessa? 

Den styrka som anföll från marken gjorde detta med lätt utrustning, och därmed inga tyngre 

vapensystem. För att ändå kunna vara effektiva i en eldstrid hade samtliga soldater blivit 

                                                
88 Ford. 2010. 41. 
89 Ibid. 42-43. 
90 Harclerode. 2005. 207. 
91 Ford. 2010. 14-18. 
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utrustade med en ny lätt kulsprutepistol ”the Sten”. Detta vapen var effektivt på korta avstånd, 

då vapnets snabba eldhastighet skapade en bred spridning av projektilerna. Under själva 

operationen genomfördes ett samtidigt eldöverfall på kompanichefens visselpipa mot de olika 

objekten. Men dessa objekt upptäcktes vara relativt oförsvarade. Senare i anfallet stötte 

britterna på motstånd under sin tillbakadragning och de blev tvungna att anfalla tillbaka till ett 

område som tyskarna lyckats ta. Genom en kraftsamling av sina vapensystem anföll de 

tyskarna, som fortfarande var desorienterade av situationen, för att återigen kunna kontrollera 

området.92 

 

Vidtogs det några medel och metoder för att öka hastigheten i anfallsrörelsen, och så fall 

vilka? 

Med tanke på den komplexa operationen krävdes det övning för att dels öka hastigheten i 

anfallet, men även för att öva inför olika friktioner som kunde uppstå. Förutom mängden utav 

förövning gjordes en del justeringar för att öka tempot, samt att förenkla och reducera de 

utmaningar som ett anfall i mörker medför. Att nyttja flygplan istället för båt som 

transportsätt ökade hastigheten för hela genomförandet. För att lättare hitta den utrustning 

som släpptes separat, märkes de olika lådorna med självlysande färg, som lös en kort tid efter 

att lådan landat. Tyngre vapensystem lämnades för att spara vikt i flygplanen, men även för 

att lättare ta sig fram på marken. För att underlätta båtarnas orientering fram till 

upphämtningsplatsen placerades radiosändare ut för att leda in båtarna i mörkret.93  

 

Nyttjades några medel eller metoder för att uppträda vid en oberäknad tidpunkt, och i så 

fall vilka? 

Piloterna hade blivit utbildade i att orientera i mörker, lastlådor var markerade med 

självlysande färg, samt den förövning som gjorts skulle underlätta ett genomförande i mörker. 

Båtpersonalen tränades på att orientera sig i mörker och fallskärmssoldaternas radiosändare 

var ett ytterligare hjälpmedel för att båtarna skulle hitta rätt. Hela anfallet hade planerats att 

genomföras i skydd av mörkret, och britternas förhoppning var att undvika ett tyskt alarm så 

länge som möjligt. Mörkret skulle även försvåra tyskarnas förmåga till att identifiera britterna 

i ett anfall. De tyska soldater som bemannade radarutrustningen, samt bevakade området, 

                                                
92 Ford. 2010. 30, 49-52, 63; Frost. 1980. 40, 52. 
93 Ford. 2010. 23-34; Frost. 1980. 40. 
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hade planerat sin arbetstid så att flertalet kunde sova på nätterna, vilket verkade till britternas 

fördel.94  

 

4.2 Pebble Island 

Under Falklandskriget så gjordes olika bedömningar om huruvida de argentinska 

flygkrafterna hade möjlighet att påverka den brittiska markoffensiven, speciellt efter att det 

brittiska fartyget Sheffield sänkts av argentinska flygplan. Britterna såg det som nödvändigt 

att påverka detta lufthot innan själva landstigningen. Underrättelser hade identifierat en 

flygbas på en av de nordvästra öarna, där flera argentinska flygplan huserade och där en 

möjlig emittering av radiovågor hade upptäckts. Planerna för en specialoperation började ta 

form för att slå ut dessa flygplan. 45 personer ur SAS tilldelades uppdraget och landade på 

Pebble Islands sydöstra strand tidig morgon den 15maj 1982. Därifrån var de tvungna att ta 

sig ca 7km till anfallsmålet, förstöra flygplanen, för att slutligen ta sig tillbaka igen till 

helikoptrarna. Vid anfallet skyddades och bevakades Pebble Islands flygplats av en argentinsk 

styrka större än anfallsstyrkan. Några timmar senare var samtlig personal ombord på det 

fartyg som de utgick ifrån, med uppgiften utförd, utan egna dödsfall.95 

  

Gavs någon information, eller utfördes det någon handling, i syfte att vilseleda 

motståndaren, och i så fall vilka? 

I anfallsstyrkan fanns en artilleriobservatör från flottan som hade i uppgift att leda den 

indirekta elden från ett fartyg. Det medfördes även egna granatkastare som tillsammans med 

fartygets artilleri skulle utgöra anfallets sammanlagda indirekta eld. Denna indirekta eld hade 

förutom sin kinetiska effekt även syftet att leda bort de argentinska soldaternas 

uppmärksamhet från flygplanen, och den öppna yta som omringade dessa, genom att bomba 

argentinarnas försvarsställningar. Efter att enbart blivit besvarade med enstaka skott, kunde 

anfallsstyrkan röra sig relativt öppet framför de argentinska ställningarna.96 

 

Vilket val av anfallsriktning gjordes kopplat till vart motståndaren befann sig, och 

förväntades att bli anfallen ifrån? 

Före operationen hade en spaningsgrupp inhämtat underrättelser för operationen. Gruppen 

hade fastslagit att den öppna ytan bredvid landningsbanan var nästintill obevakad. Dock 

                                                
94 Ford. 2010. 41; Frost. 1980. 46. 
95 Freedman. The Official History of the Falklands Campaign Vol 2. 2007. 434-435; Geraghty. 1993. 123. 
96 Geraghty. 1993. 122; Mackay & Cooksey. 2007. 81-82. 
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saknade den naturligt skydd och ett anfall från denna yta skulle vara ett riskabelt val. Den 

vilseledande indirekta elden hade i syfte att göra ett anfall från en sådan riktning möjlig. 

Därmed skulle riktningen vara oväntad, och tillsammans med den vilseledande attacken var 

ambitionen att anfallsstyrkan skulle kunna arbeta utan några omfattande eldstrider.97  

 

Piloterna på Sea King-helikoptrarna hade erhållit den nya generationens bildförstärkare, 

precis innan Falklandskriget bröt ut, vilket gjorde att de kunde flyga i mörker och så pass lågt 

att de undvek radarupptäckt. Helikoptrarnas transport av anfallsstyrkan ägde därför rum i 

skydd av mörkret för att ytterligare dölja den riktning som anfallet skulle ske från. 

Landningsplatsen var även placerad så långt i från anfallsmålet att både själva anfallet i sig, 

samt dess riktning, skulle döljas.98 

 

Vidtogs det några medel och metoder för att penetrera, eller slå mot, områden som 

motståndaren ansåg sig vara stark eller skyddad, och i så fall vilka var dessa? 

Förutom den indirekta elden från fartyget fanns även granatkastare som tagits med. Fartygets 

artilleri, tillsammans med granatkastarna, blev en kombinerad kraft som skulle lamslå de 

argentinska soldaternas handlingsförmåga. Under tiden som den indirekta elden slog mot 

argentinarna kunde britterna arbeta med att förstöra de 11 flygplan som stod uppställda på 

flygplatsens banor. Det var först under britternas tillbakaryckning som argentinska styrkor 

började göra anmärkningsvärt motstånd, vilket slutade med att argentinarna detonerade 

sprängladdningar som skadade egen personal.99 

 

Vidtogs det några medel och metoder för att öka hastigheten i anfallsrörelsen, och så fall 

vilka? 

Vid en rekognosering hade spaningspatrullen konstaterat att närvaron av de argentinska 

soldaterna var ett faktum, men att den inte var särskilt alert. Spaningspatrullen hade däremot 

blivit tvungna att lämna kvar sin utrustning för att kunna komma undan bevakningen. Denna 

utrustning kunde hittas av de argentinska soldaterna och därmed skulle britternas anfall vara 

avslöjat. Det bedömdes som vitalt att påskynda förberedelser för att hinna genomföra 

operationen, innan utrustningen hittades.100 Ursprungsplanen var att både förstöra flygplanen 

                                                
97 Geraghty. 1993. 120. 
98 Hastings & Jenkins. 1983. 176-177; Freedman. The Official History of the Falklands Campaign Vol 2. 2007. 
435; Mackay & Cooksey. 2007. 73, 75. 
99 Geraghty. 1993. 122; Hastings & Jenkins. 1983. 187; Mackay & Cooksey. 2007. 79-80, 82-83. 
100 Geraghty. 1993. 120. 
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samt att besegra de argentinska soldaterna som var placerade där, men den disponerade tiden 

för operationen skulle visa sig vara väldigt begränsad. Förutom att argentinarna kunde bli 

varnade, så var flygtiden för helikoptrarna väldigt liten, samt att deras fartyg ville befinna sig 

så kort tid som möjligt nära kusten, vilket var nödvändigt för att vara inom helikopteravstånd. 

Därmed beslutades att enbart flygplanen skulle förstöras vilket bidrog till en enkelhet i 

operationen, som i sin tur skulle höja anfallets hastighet. En halvtimme efter det att anfallet 

påbörjats skedde den sista stridskontakten innan britterna lämnade flygplatsen.101 

 

Den brittiska spaningsgruppen fick i uppgift att möta och leda in de trupptransporterande 

helikoptrarna. De som hade bäst information om ön, och som hade en god 

områdesorientering, var spaningsgruppen. Dessa fick även i uppgift att leda anfallsstyrkan den 

snabbaste vägen till anfallsmålet, och på så sätt undvika felorienteringar. Detta reducerade 

tiden för hela genomförandet, då avståndet till anfallsmålet var runt 7km. Även det faktum att 

helikoptrarna nyttjades för transport, både till och från ön, gjorde att hastigheten ökade i 

anfallets totala genomförande.102 

 

Nyttjades några medel eller metoder för att uppträda vid en oberäknad tidpunkt, och i så 

fall vilka? 

Den mörkerkapacitet som helikoptrarna hade innebar att personal- och materialtransporter 

kunde ske helt i mörker, dels av att enklare kunna orientera utan dagsljus, men även av att 

kunna flyga nära vattenytan och på så vis undvika radarupptäckt. Den brittiska anfallsstyrkan 

skulle därmed utnyttja denna förmåga och transporteras, samt genomföra anfallet, under 

skydd av mörkret. Den argentinska bemanningen var reducerad på grund av nattens 

återhämtning, trots att de fått en förvarning om brittiska fartyg som rörde sig åt deras håll. När 

den indirekta elden började slå ner deras ställningar, befann sig merparten av den argentinska 

styrkan i byggnader en bit ifrån flygplatsen.103  

 

                                                
101 Geraghty. 1993. 121, 123; Mackay & Cooksey. 2007. 72. 
102 Geraghty. 1993. 121-123; Freedman. The Official History of the Falklands Campaign Vol 2. 2007. 435; 
Mackay & Cooksey. 2007. 75. 
103 Hastings & Jenkins. 1983. 187; Geraghty. 1993. 122; Mackay & Cooksey. 2007. 72, 81. 
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4.3 Sammanfattning  

De delar som tagits upp under analysen kommer nu att sammanfattas under varje orsak. 

Delarna kommer även att diskuteras för att tydliggöra den relation som de olika orsakerna kan 

ha till överraskning utifrån den teoretiska definition som ligger till grund för orsaken. 

 

Vilseledning 

I Operation Biting syftade det sydliga flyganfallet till att dra bort uppmärksamheten från 

personaltransporterna vilket gjorde att dessa kunde nå sitt mål. De ombyggda bombflygplanen 

fick tyskarna att inta skyddspositioner istället för att förbereda sig för en luftlandsättning, och 

en markoffensiv, vilket verkade vara en omedveten vilseledning från britternas sida. För 

Pebble Island verkade den sammanvägda indirekta elden mot de argentinska ställningarna, 

förutom att vara vilseledande, även ha effekten att försvåra argentinsk verksamhet. Först efter 

britternas anfall gjordes en argentinsk ansträngning med att slå tillbaka.  

 

I båda fallen nyttjades vilseledning i syfte att få motståndaren att tro något annat om vad som 

egentligen skulle hända, precis på det sätt som teorierna beskriver vilseledning. Detta 

tvingade motståndaren att skifta fokus från den egentliga avsikten, vilket öppnade upp för en 

sårbarhet. Skulle vilseledning inte efterföljas av någon annan orsak skulle elementet av 

överraskning inte uppnås, vilket skapar en indirekt relation till principen. Vilseledning kan 

däremot skapa en möjlighet för någon annan orsak att uppnå överraskning, samt öka dess 

chanser till att lyckas med detta. Därmed skulle vilseledning kunna ses som en bidragande del 

till att någon annan orsak blir överraskande.  

  

Oväntat Rum/Riktning 

Fallskärmstrupper var relativt nytt i början på andra världskriget. Tyskarnas 

försvarsställningar vid radaranläggningen avslöjade i vilken riktning de ansåg att hotet låg, 

nämligen från vattnet och den strand som låg i nära anslutning till anläggningen. En 

luftlandsättning kunde därför vara ett sätt att anfalla från en riktning som tyskarna inte var 

förberedda på. 

 

Den anfallsriktning som valdes på Pebble Island var riskabel, men det fanns inte så många 

andra riktningar att välja, då uppdraget reducerades till att enbart förstöra flygplanen. Detta 

gjorde att de argentinska ställningarna skulle undvikas, vilket lämnade valet av anfallsriktning 

att bli över en öppen yta. Landskapet på hela ön beskrivs som flackt, ingen högre vegetation 



Fredrik Jönsson  
OP SA 15-18 2018-05-09  

 Sida 29 av 38 

och väldigt få byggnader, samt att flygplatsen i sig är platt för att kunna fylla sin funktion.104 

Detta gjorde vilseledningen med den indirekta elden till en vital del för att anfallsriktningen 

skulle lyckas. På beskrivna sätt kan överraskning vara en direkt reaktion hos motståndaren vid 

ett anfall ifrån ett oväntat rum/riktning. 

 

Oväntad Kraft 

Under Operation Biting hade tyngre vapensystem ersatts med lättare för att kunna klara 

viktkraven för flygplanen. Därmed tycks hastighet/tempo prioriteras högre än vapenkraft i 

detta anfallet. Kraftansamlingen som britterna genomförde för att anfalla tillbaka mot de 

avancerande tyskarna tvingade tyskarna att antingen fly eller ta skydd. Även om den nya lätta 

kulsprutepistolen var effektiv på detta avståndet, berodde manöverns framgång snarare på en 

kombination av en samlad kraft av dessa vapen, samt den oväntade anfallsriktning som 

britterna plötsligt tvingades göra.  

 

På Pebble Island förlamades den argentinska styrkan av den sammanlagda indirekta elden, 

vilket förvirrade argentinarna och skapade ett handlingsutrymme för britterna. Argentinarna 

detonerade även en sprängladdning i allt tumult, utan att veta var de egna soldaterna befann 

sig. Ett sådant beteende är en direkt reaktion på överraskning och precis den orationella 

reaktionen som vill uppnås, enligt det Storr beskriver som mänsklig reaktion till överraskning. 

Denna situation, tillsammans med kraftansamlingen under Operation Biting, kan betyda att en 

oväntad kraft direkt kan uppnå överraskning hos motståndaren.   

 

Hastighet/Tempo 

Under Operation Biting gjordes en mängd justeringar för att anfallet skulle gå så snabbt som 

möjligt. Detta gjorde att britterna kom långt i sitt uppdrag innan tyskarna började göra 

motstånd, efter att de upptäckt att det tänkta bombanfallet egentligen var en luftlandsättning. 

Hade hastigheten i anfallet uteblivit skulle det tyska motståndet haft tid på sig att växa sig 

starkare.  

 

Enkelheten i anfallet på Pebble Island gjorde att tiden för själva genomförandet reducerades. 

Genom att enbart förstöra flygplanen, och inte söka direkt kontakt med motståndaren, gjorde 

att britterna kunde slutföra sitt huvuduppdrag inom trettio minuter. Det som låg bakom denna 

                                                
104 Geraghty. 1993. 119-120; Mackay & Cooksey. 2007. 17-18. 
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enkelhet var till stor del fartygens sårbarhet av att ligga nära kusten, för att understödja med 

transporten. Det som vidare ökade denna hastighet var att spaningsgruppen visade vägen för 

att säkerställa den snabbaste och säkraste vägen till flygplatsen. Att argentinarna först kunde 

göra motstånd vid britternas tillbakaryckning, visar på hur hastigheten användes för att göra 

så mycket skada som möjligt innan argentinarna hann reagera.  

 

Såsom hastighet tillämpats i de båda fallen är det snarare ett sätt att utnyttja den sårbarhet som 

någon av de andra orsakerna åstadkom. Därmed skulle hastighet snarare kunna ses som en 

multiplikator av den effekt som överraskning åstadkommer, än överraskning i sig själv. 

Hastigheten i de beskrivna transportsätten kan ses som en bidragande del i att uppträda vid en 

oväntad tidpunkt.  

 

Oväntad Tidpunkt 

Den oväntade tidpunkten för båda fallen kan mest förknippas med valet av tidpunkt på 

dygnet, då båda anfallen planerades att genomföras på natten och inte under en särskilt 

oväntad tidpunkt i den större konflikten. Under Operation Biting medförde detta utmaningar 

med att reducera de friktioner som mörkret innebar för anfallet. Det tyska motståndet 

reducerades då mertalet av soldaterna återhämtade i någon form, samt att den personal som 

bemannade radaranläggningen var färre på natten. För den argentinska sidan var situationen 

densamma, trots att de förvarnats om en eventuell offensiv. Detta kan betyda att britterna dök 

upp tidigare än argentinarna förväntat sig. Att den argentinska verksamheten reducerades kan, 

förutom den indirekta elden, därför även berott på den valda tidpunkten. Båda 

beskrivningarna visar på hur överraskning kan ha varit en direkt reaktion till en oväntad 

tidpunkt.  

  

4.4 Resultat 

Med hänvisning till de beskrivningar som gjorts av överraskningens reaktioner under andra 

kapitlet, samt de empiriska beskrivningarna av händelserna, bedöms överraskning uppnåtts i 

båda fallen. Analysens sammanfattningar visar att det kan finns en uppdelning i vad som 

direkt och indirekt orsakar överraskning. De delar som direkt kan anses ha orsakat 

överraskning i de båda fallen är rum/riktning, kraft och tidpunkt. Vilseledning kan skapa en 

möjlighet, samt öka chansen, till att direkta orsaker lyckas med att uppnå överraskning, men 

tappar sin relation till principen utan dessa direkta orsaker. Hastighet/tempo har i analysen 
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visats ha två olika relationer till överraskning. Den kan ha en multiplicerande effekt på den 

sårbarhet som överraskning åstadkommer hos motståndaren, vilket ger en möjlighet att vålla 

mer skada hos en motståndare som blivit överraskad. Den kan även bidra till att åstadkomma 

en oväntad tidpunkt, vilket är en direkt orsak. Hastighet/tempo kan därför anses ha en 

bidragande relation till de orsaker, eller den verkan som överraskning skapar. Därmed kan 

vilseledning och hastighet/tempo snarare ses som indirekta orsaker för överraskning. 

 

Det som också tydliggörs i analysen är den kombination som görs av dessa orsaker för att än 

mer öka chanserna med att uppnå överraskning. Det finns en möjlighet till att den enskilda 

orsaken kan ha framkallat nog med överraskning för att nå framgång, men genom en 

kombination ökar den sammanlagda effekten av överraskningen. Samtidigt vilar inte 

överraskningen på en enda orsak. 
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5 Avslutning 
Kapitlet kommer inledas med de slutsatser som kan dras utifrån att koppla samman analysens 

resultat med arbetets frågeställning. Resultaten kommer därefter att diskuteras med en 

återanknytning till teorin, samt den kritik som kan riktas åt arbetet. Kapitlet avslutas med att 

reflektera över resultatens innebörd för framtida yrkesutövning, samt förslag på vidare 

forskning.  

 

5.1 Slutsatser 
- Hur uppnåddes överraskning under Operation Biting, samt SAS anfall mot Pebble 

Island? 

 

De båda fallen visar att överraskning uppstod genom en oväntad kraft, rum/riktning och 

tidpunkt för anfallet, vilka kan ses som direkta orsaker till överraskning. Den sammanlagda 

effekten av dessa enskilda orsaker ledde till överraskning hos motståndaren. Vilseledning 

skapade bättre möjlighet, samt ökade chansen, till att de direkta orsakerna kunde uppnå 

överraskning. Hastighet/tempo bidrog till en ökad effekt i överraskningen, samt att en oväntad 

tidpunkt kunde uppnås.  

 

- Vilka orsaker kan förklara hur ett förband på taktisk beslutsnivå kan uppnå 

överraskning? 

 

Med grund i föregående frågeställning, kan förband på taktisk beslutsnivå uppnå överraskning 

i anfall genom de direkta orsakerna, vilka är oväntat kraft, rum/riktning eller tidpunkt. Genom 

en kombination av dessa direkta orsaker, ökar sannolikheten för, samt effekten av, 

överraskning. Vilseledning och hastighet/tempo kan ses som indirekta orsaker till 

överraskning, där vilseledning kan skapa en bättre möjlighet för de direkta orsakerna att 

uppnå överraskning, samt öka dess chanser till framgång. Hastighet/tempo kan nyttjas för att 

både öka överraskningens effekt i de direkta orsakerna, samt vara en bidragande del till att 

uppnå en oväntad tidpunkt.   
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5.2 Resultatdiskussion  

Arbetets problem grundade sig i att det inte går att hitta orsaker till överraskning specifikt för 

taktisk beslutsnivå, utan att dessa får baseras på generella orsaker utan att veta om de 

egentligen har någon effekt på den avsedda beslutsnivån. Rådande forskning tenderar att 

vända sig till högre beslutsnivåer, då empiri rörande de taktiska beslutsnivåerna ses som en 

bristvara. Syftet med detta arbetet var därför att undersöka specialoperationer för att kunna 

förklara orsaker till överraskning på taktisk beslutsnivå. Resultatet för analysen kan dela in 

orsakerna i direkta och indirekta orsaker. Motståndarens reaktion till de direkta orsakerna är 

överraskning, medans de indirekta orsakerna förlorar sin koppling till överraskning utan dessa 

direkta orsaker. Däremot visar analysen att de indirekta orsakerna kan öka chanserna för, 

samt effekten av, överraskning och kan därmed ses som multiplikatorer i den effekt som 

principen skapar. 

 

De teorier som ligger till grund för tolkningen av överraskning har visat sig ha en 

förklaringskraft i hur principen kan nyttjas för att nå framgång i striden. Hart beskrev de tre 

fundamentala delarna i överraskning som riktning, kraft och tidpunkt, vilket gör honom till 

den teoretiker som, utifrån arbetets resultat, har störst förklaringskraft i hur överraskning 

uppstod inom de olika fallen. Hart menade även att de fundamentala delarnas effekt ökar 

genom en kombination av flera delar, vilket syntes vara en strävan i de båda fallen.  

 

Hastighet beskrevs som överraskande på strategisk beslutsnivå i forskningsöversikten. Vad 

arbetets resultat befarar kan hastighet ses som överraskande om det leder till en oväntad 

tidpunkt. Storr beskriver att en oväntad tidpunkt kan vara överraskande, och främst när denna 

tidpunkt är tidigare än beräknat, vilket hastighet kan bidra till. Det skulle därför vara mer 

korrekt att påstå att en oväntad tidpunkt är överraskande, varpå hastighet är ett av de medel 

som kan åstadkomma detta.  

 

Angående teknik och underrättelser visar analysen att dessa delar ingår frekvent i 

beskrivningarna om vad som ledde fram till överraskning. Dessa delar har medvetet valts bort 

för att framhäva orsaker som beskrivits ha en närmare relation till överraskning. Dock blir det 

tydligt i resultatet att teknik och underrättelser kan spela en viktig roll i att uppnå principen. 

Tekniken gjorde en oväntad anfallsriktning möjlig under Operation Biting, samt att 

underrättelserna på Pebble Island tydliggjorde svagheter i det argentinska försvaret.  
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5.3 Arbetets tillkortakommanden och dess bidrag 

De slutsatser som har redovisats har en del grundläggande faktorer att ta hänsyn till vid en 

värdering av arbetets bidrag. Fallen har enbart bestått av specialoperationer för att söka 

förklaringskraft på taktisk beslutsnivå. Då specialoperationer bara kan representera en mindre 

del av den taktiska beslutsnivån, kan detta påverka resultatets förklaringskraft, även om fallen 

valts med ambitionen att reducera denna problematik. Oavsett de stärkande argument som 

framhävts så hade arbetets generaliserbarhet ökat om fallen även utgjorts av andra reguljära 

förband inom den taktiska beslutsnivån.  

 

Att krigets tillvägagångssätt förändras med tiden gör att det uppstår en problematik med att 

söka svar i historien. Därmed blir det svårt att vidare bryta ner orsakerna till termer som blir 

beroende av omgivningen, vilka skulle tappa sin förklaringskraft i takt med att omgivningen 

förändras. Genom att istället reda ut och fördjupa sig i de konceptuella tankar och 

beskrivningar som finns om överraskning, utan att vidare bryta ner dem, blir det både lättare 

att förstå begreppen, samt enklare att tillämpa dem. Bidraget med detta arbetet kan därför ses 

som ett steg mot att bättre förstå hur överraskning kan uppnås på taktisk beslutsnivå, samt hur 

förband ska förhålla sig till de begrepp som finns för att beskriva principen. 

 

Valet av fallstudie visar sig vara en bra metod för att prova de konceptuella tankar och 

beskrivningar om överraskning, och reda ut hur de tett sig i verkligheten. Även om fallstudien 

inte tillåter en allmän generalisering blir dess slutsatser relevanta för att förtydliga hur 

överraskning kan orsakas för stridande förband. Att använda sig av personliga utsagor, såsom 

intervjuer eller memoarer, skulle dock gett arbetet en mer nyanserad bild av den mer 

subjektiva effekten i överraskning. 

 

Källkritiken angående beskrivningarna av de olika fallen belyste risken med att dessa kunde 

tendera till britternas fördel. Trots att vissa av författarna var förstahandskällor, samt att vissa 

baserat sina beskrivningar på information från båda sidorna, blir detta en svaghet. Det kan 

därför bli svårt att precisera effekten av överraskning, samt vilken orsak som var mest 

avgörande, ur objektiva beskrivningar. Storr hävdar däremot att detta är det enda sättet att 

avgöra principens framgång ur ett större perspektiv, något som subjektiva beskrivningar inte 

tillåter. Han menar att överraskning inte är riktad åt den enskilda soldaten, utan hela den 
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stridande enheten.105 Däremot hade slutsatserna förankrats bättre genom att nyttja fler utsagor 

ur den aktör som blev överraskad. Vidare hade resultaten haft en högre generaliserbarhet om 

fler än en nation hade kunnat representera nyttjandet av överraskning, istället för enbart 

britternas.   

 

Under tredje kapitlet framfördes de forskningsetiska riktlinjer som skulle efterföljas i arbetet. 

Med hänsyn till dessa riktlinjer har fjärde kapitlets empiri redovisats med ett kritiskt 

perspektiv för dess relation till överraskning, samt beskrivits utan att ta hänsyn till arbetets 

slutsatser. Slutsatserna har sedan byggts upp induktivt och blir därmed grundade i analysens 

resultat och kan härledas därifrån.  

 

5.4 Resultatens relevans för yrkesrollen som officer 

En officers arbetsmetoder beskrivs genom olika handböcker och reglementen. För att förstå 

bakgrunden till varför metoder står i dessa skrifter är det viktigt att veta vad de baseras på och 

vilken bakgrund beskrivningen av metoderna har. Då det inte finns speciellt mycket forskning 

rörande överraskning på taktisk beslutsnivå, så behöver den tolkning som gjorts i reglementen 

och handböcker vara förankrade i forskning om vad som anses ge mest effekt, samt bidra till 

framgång. Genom arbetets slutsatser beskrivs en tolkning av vad som kan orsaka 

överraskning, vilka tar sitt avstamp i militärteoretiska verk, och som senare har provats i en 

fallstudie som kan anknytas till taktisk beslutsnivå. Detta ger officerare en ökad förståelse och 

inblick i principens vaga och konceptuella beskrivning.  

 

5.5  Förslag till vidare forskning 

Underrättelser, operationssäkerhet och viss teknik valdes medvetet bort då de redan i 

teoretiska beskrivningar kunnat liknas med de indirekta orsaker som resultaten visat. Att göra 

samma undersökning, fast istället ta med samtliga indirekta och direkta orsaker, skulle kunna 

ge en insyn i det dynamiska förhållande som sker mellan dessa orsaker. En sådan studie hade 

gett en djupare förståelse i vad som skapar överraskning, samt hur ingående delar ska 

hanteras.  

 

 

                                                
105 Storr. 2009. 85-86 
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Arbetet riktar sig åt att förklara överraskning på taktisk beslutsnivå. Därmed kan det vara 

nyttigt att undersöka en högre beslutsnivå för att jämföra tillämpningen av hur överraskning 

används beslutsnivåerna emellan. En sådan analys skulle ge ytterligare kunskap om hur 

överraskning bättre uppnås, eller motverkas. Även en studie, som undersökt hur militära 

organisationer ska vara uppbyggda, kopplat till principen om överraskning, kan vara av 

intresse. Överraskning kan vara utmanande att uppnå, då styrningarna från högre chef inte 

alltid tillåter sådan frihet, kreativitet, samt olika resurser som krävs för att uppnå 

överraskning. Det kan finnas ett värde i att finna framgångsfaktorer i hur en organisation kan 

struktureras för att lättare bruka överraskning som princip.  
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