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En teoriprövande tvåfallstudie om underlägsnas framgång 

ABSTRACT: 
When explaining the course of action of inferior actors in asymmetric conflicts, Guerrilla Warfare 

is normative. But when illustrated, the examples are only of battles and wars fought on land. Con-

sequently, there seems to be an insufficient amount of studies that show whether Guerrilla Warfare 

truly is a theory for maritime forces. 

 

The purpose of this study is to test if Guerrilla Warfare can explain the procedure of inferior, but 

successful, maritime forces in asymmetric conflicts. To extract the principles of guerrilla tactics, the 

controversial thoughts of Tse-tung, Giap and Guevara has been examined. The cases of this study 

are the Israeli maritime forces in the Yom Kippur war, and the Sea Tigers in the civil war of Sri 

Lanka.  

 

The results show that Guerrilla Warfare, despite similarities, cannot fully explain the tactical proce-

dures of the Israelis. However, Guerrilla Warfare can, despite one difference, explain the tactical 

procedures of the Sea Tigers. This essay therefore argues that Guerrilla Warfare can be of use for 

maritime forces in the search of victory despite inferiority.  

Nyckelord:  
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1. Inledning  

1.1 Problemformulering 
Sveriges marinstridskrafter är till numerären inte vad de en gång var. Samarbetet med NATO 

däremot har genom åren alltjämt tätnat. Bland annat i form av värdlandsavtal och samövningar, 

men Sverige är inte en fullvärdig medlem.1 Vid en eventuell framtida konflikt finns ingen ga-

ranti för att undsättning kommer. Svenska marinen riskerar därför att vara numerärt underlägsna 

sin fiende. För att ha en chans i en sådan konflikt, är det därför logiskt att som underlägsen part 

utgå ifrån forskning som fokuserar på denna relativa maktdifferens. 

 

I sin enklaste form är en asymmetrisk konflikt en sådan mellan två ojämlika parter, statliga likväl 

som ickestatliga.2 Arreguin-Toft har visat på att den svagare aktören kan vinna konflikter, och 

att trenden faktiskt är att de gör så i allt större utsträckning.3 För att som underlägsen nå fram-

gång måste denne undvika strid enligt den överlägsnes villkor. För att förklara detta indirekta 

tillvägagångssätt är Guerrilla Warfare normerande inom asymmetrisk konfliktforskning. Ge-

rillakrigföring framställs som ett tillvägagångssätt för alla underlägsna, men när det exempli-

fieras är majoriteten konflikter som utkämpats på land. Det finns alltså bristfälligt med underlag 

för att avgöra om gerillakrigföring är ett tillvägagångssätt även för underlägsna marina aktörer 

i asymmetriska konflikter.4 

 

Gerillakrigföring har sedan länge varit en del av västerländskt militärt tänkande. Dess teoribild-

ning är dock enligt Nationalencyklopedin förtjänsten av de kommunistiska, radikala ledarna 

Mao Tse-tung, Vo Nguyên Giap och Che Guevara.5 För att på djupet förstå hur gerillakrigföring 

faktiskt är tänkt att bedrivas, ämnar denna uppsats därför initialt syna propagandan och finna 

kärnan av krigföring. Därefter prövas teorin på två fall av underlägsna men framgångsrika ma-

rina aktörer. I 2.5 Teoridiskussion följer en mer utförlig diskussion om undersökningens teore-

tiska härkomst. 

                                                
1 Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Värdlandsavtalet med Nato. Svenska Freds- och Skiljedomsför-
eningen. http://www.svenskafreds.se/vardlandsavtalet (Hämtad 2018-03-29). 
2 Arreguín-Toft, Ivan. Contemporary Asymmetric Conflict Theory in Historical Perspective. Terrorism and Po-
litical Violence. Vol. 24, No. 4 (2012): 635-657, s.636. 
3 Arreguín-Toft, Ivan. How the Weak Win Wars: A Theory of Asymmetric Conflict. International Security. Vol. 
26, No. 1 (2001): 93-128, s.97. 
4 Läs 1.2 Tidigare forskning. 
5 Lyth, Einar. Gerillakrigföring. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/gerilla-
krigföring (Hämtad 2018-03-30). 
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1.2 Tidigare forskning 
 
Kriterier för urval 
De svenska marinstridskrafterna är ett fall av en marin, statlig och potentiellt underlägsen aktör. 

Därför har följande kriterier utgjort grund för att finna relevant forskning inom debatten om 

asymmetriska konflikter: (i) artikeln avhandlar uttryckligen asymmetriska konflikter samt berör 

helt eller delvis (ii) underlägsna aktörers tillvägagångssätt i strid, (iii) marina asymmetriska 

konflikter, alternativt behandlar asymmetriska konflikter på ett vapenslagsöverskridande plan, 

(iv) mellanstatliga asymmetriska konflikter, alternativt behandlar asymmetriska konflikter som 

något vilket kan utspelas mellan stater. Den forskning som presenteras nedan är den som visat 

på högst grad av uppfyllnad, och i någon mån uppfyllt samtliga kriterier. 

 
Forskning om asymmetriska konflikter 
Enligt Arreguín-Toft har forskningen i regel utgått ifrån att asymmetriska konflikter utgörs av 

en konflikt mellan två eller flera parter, där den ena är att betrakta som svagare respektive star-

kare i förhållande till den andra. Trots detta har forskningen i större utsträckning fokuserat på 

konflikter där den ena parten är ickestatlig än den mellanstatliga motsvarigheten. Med detta 

ickestatliga fokus har forskningen kommit att omfatta och inkludera alltifrån uppror, upprors-

bekämpning, terrorism och inbördeskrig. Vad gäller aktörernas tillvägagångssätt framhävs 

terrorism och gerillakrigföring som de kanske vanligaste exemplen på de underlägsnas krigfö-

ring i asymmetriska konflikter.6 Argumentationen exemplifieras bland annat genom Maos ge-

rillaframgång i Kina, britternas upprorsbekämpning i Malaysia och USAs dito i Vietnam.7 

 

Genom att bedöma hur aktörernas strategier förhåller sig till varandra menar Arreguín-Toft i 

ännu en artikel att det ska gå att förutspå utfall i asymmetriska konflikter, vilket författaren 

kallar strategic interaction.8 För båda parter presenteras två alternativ vardera, där det ena be-

nämns som ”direkt” och det andra ”indirekt”. Det direkta alternativet presenteras för båda parter 

som den konventionella krigföringen, det indirekta är för den överlägsne barbarism och för den 

underlägsne gerillakrigföring. Enligt teorin vinner den överlägsne om båda parter nyttjar 

samma sorts strategi medan den underlägsne vinner om parterna har olika strategi.9 För den 

                                                
6 Arreguín-Toft, 2012, s.635-637. 
7 Ibid., s.638-642. 
8 Arreguín-Toft, 2001, s.95. 
9 Ibid., s.99-109. 
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underlägsne gäller således att inte spela enligt den överlägsnes spelregler, och nyckelelementet 

för seger i slutänden är tid.10 

 

Enligt Mack är anledningen till stormakters förluster och underlägsnas vinster istället att den 

överlägsne har mycket mer att förlora politiskt, då det för den underlägsne innebär ett totalt 

krigstillstånd men för den överlägsne enbart ett partialt. Eftersom underlägsna parter inte kan 

slå sin fiende rent militärt, är den logiska följden att vinsten beror på en politisk effekt av dess 

krigföring.11 Mack menar på att historien talar för att det i slutänden har varit fienden på hem-

maplan som fällt avgörandet i asymmetriska konflikter; nämligen de som politiskt motsätter sig 

statens inblandning i konflikten.12 Inspirerat av Mao Tse-tung instämmer Mack med att den 

underlägsne inte får möta sin motpart på dennes villkor. Gerillakrigföring berörs återkommande 

som tillvägagångssätt i striden,13 men även terrorism och ickevåldsamma metoder nämns.14 

 

Record anser att Mack och Arreguín-Tofts missat att underlägsna förlorar de flesta konflikter. 

I de fall där de faktiskt vinner menar författaren på att det inte är vilja eller strategi som enskilt 

fällt avgörandet, utan att externt stöd från en tredje part också är nödvändigt. Detta exemplifie-

ras genom bland annat Sovjets stöd till Kina i konflikten med Japan, Kinas stöd till Vietnam i 

konflikten med Frankrike och USAs stöd till mujahideen i Afghanistan.15 Vad avser underlägs-

nas tillvägagångssätt i striden förespråkar även Record sätt att möta fienden indirekt, där Mao 

Tse-tungs teori och praktik framförallt lyfts fram.16 

 

Mahnken tar upp den marina konflikten mellan Japan och USA under andra världskriget. Trots 

ett numerärt och teknologiskt underläge lyckades japanerna vinna alla större strider utom en.17 

Mahnken menar på att överlägsen teknik inte garanterar vinst i krig, utan att Japans taktik för 

nattliga strider med långräckviddiga vapen är det som ledde till de stora amerikanska 

                                                
10 Arreguín-Toft, 2001, s.122. 
11 Mack, Andrew. Why Big Nations Lose Small Wars: The Politics of Asymmetric Conflict. World Politics. Vol. 
27, No. 2 (1975): 175-200, s.195. 
12 Ibid., s.200. 
13 Ibid., s.176. 
14 Ibid., s.195. 
15 Record, Jeffrey. Why the Strong Lose. Parameters. Vol. 35, No. 4 (2005/2006): 16-31, s.22-24. 
16 Ibid., s.20. 
17 Mahnken, Thomas G. Asymmetric Warfare At Sea: The Naval Battles Off Guadalcanal, 1942-1943. Naval 
War College Review. Vol. 64, No. 1 (2011): 95-121, s.95. 
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förlusterna.18 Innan konflikten var USA inställda på en avgörande strid för att säkerställa com-

mand at sea. Japan å andra sidan insåg sitt underläge och var inställda på att succesivt nöta ner 

sin fiende innan ett avgörande slag. Genom att bland annat nyttja nattens mörker och vapen 

som möjliggör att vara bortom fiendens räckvidd ämnade Japan att möta USA på egna villkor 

för att väga upp för ett tonnagemässigt underläge på 30 procent.19 

 
Sammanfattning asymmetriska konflikter 
Forskningen har inte enats om hur underlägsna lyckas vinna asymmetriska konflikter, men där-

emot att den underlägsne måste vägra att möta sin överlägsne motpart på dennes villkor. Alla 

fem artiklar beskriver på olika sätt att de underlägsna bör eftersträva en slags indirekt approach. 

Terrorism och ickevåldsamma metoder omnämns, men i alla artiklar utom en återkommer för-

fattarna till gerillakrigföring som exemplet på den underlägsnes indirekta metodik för striden. 

Genom de första fyra artiklarna kan gerillakrigföring således sägas vara normerande för den 

underlägsnes tillvägagångssätt i asymmetriska konflikter. Frågan är emellertid om gerillakrig-

föring även är ett tillvägagångssätt för marina aktörer. I den enda artikeln som avhandlar en 

enbart marin, asymmetrisk konflikt omnämns inte gerillakrigföring. I de övriga fyra artiklarna, 

även om de för en slags vapenslagsöverskridande ansats, är fokus till övervägande del på kon-

flikter som huvudsakligen utspelats på land. Konflikterna mellan Kina och Japan, USA och 

Vietnam samt upprorsbekämpning i forna kolonier är exempel på detta.20 För att bekräfta forsk-

ningsluckan krävs en komplettering av forskningsläget genom sjökrigsforskningens syn på ge-

rillakrigföring, samt om gerillakrigföring utanför asymmetrisk konfliktforskning definieras 

som ett tillvägagångssätt för alla, eller enbart markbundna, underlägsna aktörer. 

 
Kompletterande forskning 
Inom ramen för sjökrigsforskning går det att finna teoribildning för underlägsna marina enheter, 

även om det uttryckligen inte omnämns som teori för asymmetriska konflikter. En sådan teori 

är sea denial. Både Till och Speller väljer för att definiera och exemplifiera denna att ställa sig 

bakom Turner, som liknar sea denial vid just gerillakrigföring.21 Till väljer även att likna delar 

                                                
18 Mahnken, 2011, s.117. 
19 Ibid., s.98-101. 
20 Arreguín-Toft, 2012, s.638-642. 
Arreguín-Toft, 2001, s.110-121. 
Mack, 1975, s.179-181. 
Record, 2005/2006, s.22-24. 
21 Till, Geoffrey. Seapower: a guide for the twenty-first century. 3. Uppl. New York: Routledge, 2013, s.152. 
Speller, Ian. Understanding naval warfare. Milton Park: Routledge, 2014, s.98. 



Jacob Viper 2018-05-08  
OP 15-18 

Sida 7 av 39 
 

av teorin om fleet-in-being/naval defensive vid gerillakrigföring.22 Det framstår således som 

teorin om gerillakrigföring inte har en egen plats inom sjökrigsforskningen, utan istället använts 

för att förklara motsvarande marina teorier. 

 

I Kalynaramans forskning om gerillakrigföring definieras teorin som en form av krigföring där 

den underlägsne är taktiskt offensiv vid och genom utvalda tillfällen, platser och metoder. Det 

är enligt Kalynaraman ett tillvägagångssätt för underlägsna.23 Utifrån definitionen görs alltså 

ingen skillnad på om de underlägsna strider på land eller till sjöss. När gerillastriden senare ska 

exemplifieras står däremot krig mot invaderande arméer och revolution i fokus, likt de spansk-

portugisiska striderna mot de franska ockupanterna, Tse-tungs krigföring i mitten på 1900-talet 

samt motsvarigheterna i Vietnam och Kuba.24 Det går således inte att utläsa några tydliga ex-

empel på sjöstrid inom ramen för gerillakrigföring, trots den inledande, omfattande definit-

ionen. 

 
Sammanfattning forskningsöversikt 
Forskningen har alltså inte enats om hur underlägsna vinner asymmetriska konflikter. Forsk-

ningen är dock enig om att de underlägsna, för att vinna, måste möta sin motpart på egna villkor 

och undvika direkt, konventionell strid. Vad gäller indirekta tillvägagångssätt i asymmetriska 

konflikter framhävs framförallt gerillakrigföring. Gerillakrigföring beskrivs som de underlägs-

nas krigföring, vilket utifrån dess definition således bör omfatta även underlägsna marina aktö-

rer. I forskning om underlägsna marina styrkor framhävs inte gerillakrigföring, mer än som ett 

sätt att förstå motsvarande marina tankeskolor. Det framstår således som om gerillakrigföring 

enligt dess definition och framställning gör anspråk på att vara ett tillvägagångssätt för alla 

underlägsna, men när det väl exemplifieras är det genom konflikter och strider som utkämpats 

på land. Detta utgör sammantaget identifierad forskningslucka. 

1.3 Syfte 
Syftet med denna undersökning är att pröva om Guerrilla Warfare kan förklara underlägsna 

marina aktörers tillvägagångssätt när de nått framgång i asymmetriska konflikter. 

                                                
22 Till, 2013, s.173-178. 
23 Kalyanaraman, S. Conceptualisations of Guerrilla Warfare. Strategic Analysis. Vol. 27, No. 2 (2003): 172-
185, s.172. 
24 Ibid., s.172-180. 
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1.4 Frågeställning 
Kan Guerrilla Warfare förklara israeliska marinens och Sjötigrarnas taktiska tillvägagångs-

sätt i respektive asymmetrisk konflikt? 

1.5 Avgränsningar 
Denna undersökning avgränsas till taktisk nivå. Då strategi till stor del grundar sig i politik görs 

bedömningen att en undersökning med fokus på strategisk nivå skulle kunna komma att låsa 

sig i politiskt influerade olikheter, specifikt utifrån förförståelsen att valda teoretikers överty-

gelser kan betraktas som radikala. Utifrån definitionen av taktik25 ges förståelse för att den 

taktiska nivån även är mer generaliserbar till sin natur. Detta innebär ytterligare ett motiv då 

lärdomarna av undersökningen tordes kunna bli fler ju mer kompatibla teorin och empirin är. 

Fokus på taktisk nivå innebär i sin tur fokus på det som går att utläsa genom striden i valda fall. 

Fallstudiernas avgränsningar presenteras i sitt sammanhang i 3.2 Val av fall. 

1.6 Disposition 
Undersökningen inleds genom 1. Inledning där utomvetenskapligt och inomvetenskapligt mo-

tiv presenteras. Utifrån identifierad forskningslucka följer även syfte och frågeställning. Däref-

ter 2. Teori, i syfte att tidigt få en förståelse för undersökningens teoretiska utgångspunkter. I 

detta kapitel presenteras även centrala begrepp som behöver definieras inför val av fall, som 

presenteras i nästföljande kapitel. Genom 3. Metod klargörs hur undersökningen utformats för 

att besvara frågeställningen. Här läggs även stor vikt vid att motivera och presentera uppsatsens 

två fall. Kapitlet avslutas med en operationalisering, där undersökningens analysverktyg intro-

duceras. Både operationaliseringen och analysverktyget är utformade utifrån uppsatsens metod. 

Förhoppningen är därför att en ökad förståelse ska främjas genom att presentera avsnittet i detta 

sammanhang. 4. Analys utgör uppsatsens faktiska undersökning. Här presenteras ett fall i taget, 

utifrån teoretisk härledda kategorier och koder. En kortare sammanställning avslutar varje fall, 

en fullständig sammanställning avslutar kapitlet. Slutligen 5. Avslutning, i syfte att samman-

ställa undersökningens slutsatser. Kapitlet rundas av genom en diskussion om undersökningen 

som en helhet, forskningsetiska överväganden, uppsatsens betydelse för professionen samt be-

hov av vidare forskning.  

  

                                                
25 Läs 2.1 Centrala begrepp. 
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2. Teori 

2.1 Centrala begrepp 
För begreppet asymmetriska konflikter utgås ifrån Arreguín-Tofts definition; ”it simply refers 

to the relative power of two or more actors in a conflict, with one actor possessing a much larger 

share of power”.26 För att fastställa asymmetri utgår Arreguín-Toft ifrån en aktörs numerär i 

form av väpnade styrkor och befolkning.27 Då denna undersökning enbart avser den marina 

arenan kommer en konflikt klassas som asymmetrisk grundat på differensen i antalet marina 

enheter eller sjömän och befäl. För att tydligt klargöra om en numerär maktdifferens existerat 

kommer tröskeln för asymmetri i denna uppsats sättas till ett 1:4-förhållande, där den part som 

innehar <25% av sin motparts enheter eller personal är att betrakta som underlägsen. Detta är 

väl tilltaget då vissa forskare utgår ifrån ett 1:2-förhållande.28 Nästa svårdefinierade begrepp är 

framgång. Mack genom Henry Kissinger menar på att ”The guerrilla wins if he does not lose”.29 

Om den underlägsna parten inte förlorar konflikten kommer jag därför bedöma denna som 

framgångsrik. 

Avslutningsvis, utifrån Militärstrategisk Doktrin definieras strategi som följande; ”ett tankesätt 

och en aktivitet för att i Försvarsmaktens fall realisera säkerhetspolitik i konkreta situationer 

genom att i ett sammanhang binda ihop ett precist politiskt syfte med handling, resultat och 

kommunikation”.30 Med dessa ord ges förståelse för strategins starka koppling till politik. Tak-

tik definieras som ”en sammanfattande benämning på de över tiden varierande medel och me-

toder som används för att i varje situation nå ett bestämt syfte med striden och övrig verksam-

het”.31 Taktik är således på en lägre krigföringsnivå, vilket dels innebär ett större fokus på lö-

sandet av stridens dilemma men också mindre direkt påverkan av politisk agenda. 

2.2 Val av teori och teoretiker 
Valet av teorin Guerrilla Warfare följer naturligt utifrån presenterat forskningsläge. Frågan är 

därför snarare vilka teoretiker som har faktisk kunskap och erfarenhet av framgångsrik gerilla-

krigföring. Enligt John Ellis är det kinesiska inbördeskriget (1926-1949) kanske det mest fram-

gångsrika exemplet på gerillakrigföring någonsin.32 Efter nämnda inbördeskrig är konflikterna 

                                                
26 Arreguín-Toft, 2012, s.636-637. 
27 Arreguín-Toft, 2001, s.96. 
28 Ibid., s.94. 
29 Mack, 1975, s.178. 
30 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin: MSD 16. Stockholm: Försvarsmakten, 2016, s.13. 
31 Ibid., s.24. 
32 Ellis, John. A short history of guerrilla warfare. Shepperton: Ian Allan, 1975, s.151. 
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i Kuba och Vietnam tydliga exempel på framgångsrika utfall av detsamma.33 I dessa tre geril-

lakrig finns vardera en individ som utmärkt sig, själva deltagit och skrivit om ämnet; Mao Tse-

tung, Vo Nguyen Giap och Che Guevara.34 Tse-tung, Giap och Guevara ges även stort utrymme 

i Kalyanaramans forskning.35 Utifrån denna motivering kommer därför undersökningens teo-

retiska ramverk grunda sig på de doktrinliknande verken On guerrilla warfare (Tse-tung), Pe-

ople’s war, people’s army (Giap) och Guerrilla Warfare (Guevara). I enlighet med 1.5 Av-

gränsningar kommer fokus vara på den taktiska nivån i respektive verk. 

2.3 Guerrilla Warfare 
För att förstå den taktik som förespråkas, är det av vikt att först förstå logiken bakom hur en 

underlägsen ska lyckas slå en överlägsen. Varken Tse-tung, Giap eller Guevara menar att fien-

den slutgiltigt ska övervinnas genom gerillakrigföring. Tvärtom ska avgörandet ske först när 

gerillastyrkan har vuxit sig till en reguljär motsvarighet, vilket kan komma att innebära ett väl-

digt utdraget krig.36 Innan de militära styrkorna har vuxit sig så stora att de kan möta fienden 

på lika villkor, måste de underlägsna därför överleva samtidigt som fienden nöts ner. Av denna 

anledning får heller ingen strid utkämpas utan att vara säker på att den kommer innebära seger.37 

 
Gerillataktik enligt Tse-tung 
Tse-tungs beskrivning av gerillataktik förmedlar vikten av följsamhet. Gerillan bör vilseleda 

och överraska fienden, slå snabbt och kraftfullt för att sedan dra sig tillbaka. Hela tiden anpassat 

efter omgivande faktorer som inverkar. Det är där fienden är som svagast som gerillan bör slå 

som hårdast.38 Ibland kan även kraftsamling för lokalt numerärt övertag vara behövligt.39 Över-

raskning menar författaren är en del av även konventionell krigföring, men gerillakrigföringens 

natur gör att det blir mer centralt. För överraskning understryks snabbhet, aggressivitet och 

vilseledning. Dold, men skyndsam, förflyttning till tänkt mål; därefter snabbt, aggressivt och 

beslutsamt agerande. Snarare än utdragna strider så förespråkas istället återkommande snabba, 

                                                
33 Ellis, 1975, s.171-194. 
34 Ibid., s.151, s.186 & s.189-190. 
35 Kalyanaraman, 2003, s.177-180. 
36 Tse-tung, Mao. On guerrilla warfare. Middletown: BN Publishing, 2007, s.42.  
Giáp, Võ Nguyên. People's war, people's army: the Viet Cong insurrection manual for underdeveloped 
countries. New York: Praeger, 1962, s.49.  
Guevara, Ernesto. Guerrilla Warfare. Middletown: BN Publishing, 2007, s.12. 
37 Tse-tung, 2007, s.23.  
Giap, 1962, s.29-30.  
Guevara, 2007, s.11-14. 
38 Tse-tung, 2007, s.46. 
39 Ibid., s.98. 



Jacob Viper 2018-05-08  
OP 15-18 

Sida 11 av 39 
 

korta, offensiva attacker. Gerillakriget beskrivs kännetecknas av en taktisk offensiv inrymt i en 

strategisk defensiv, ett krig som är utdraget sett till den strategiska nivån, men som rent taktiskt 

bör ske med snabbhet.40 

 
Gerillataktik enligt Giap 
Även Giaps tankar om taktik verkar ha cirkulerat kring följsamhet. Genom att slå när fienden 

är svag och hålla sig undan när denne är stark, skingra för att sedan kraftsamla, ständigt påminna 

fienden om gerillans närvaro för att tillslut trötta ut och bryta ner deras moral. Giap betonar att 

det är de många små striderna som sammanlagt leder till fiendens fall, men att det framförallt 

är viktigt att söka tillfällig överlägsenhet i tid och rum.41 Det strategiskt utdragna kriget ska 

vinnas genom att slå taktiskt; ta initiativ genom snabba, överraskande, plötsliga, anpassade at-

tacker och sedan fly. Sakta blir fienden färre medan gerillan överlever och växer sig större.42 

Genom att finna motståndarens svaga punkter tvingas denne efter återkommande anfall att 

släcka många, mindre eldar. Detta leder till en splittring av både dess fokus och enheter.43 

 
Gerillataktik enligt Guevara 
Enligt Guevara är gerillataktikens nyckel rörlighet. Dold och snabb förflyttning, gärna skyddat 

av nattens mörker, innan och efter stridens utbrott. Själva striden kännetecknas av korta, åter-

kommande attacker där överraskning, aggressivitet och hastigt utförande är viktigt för att på-

tvinga förluster utan att själv riskera detsamma. För att vinna striden och möjliggöra överrask-

ning uppmanas även till flexibilitet och innovation. Taktiken bör ständigt anpassas efter rådande 

omständigheter, däribland fienden, terrängen och tillgängliga vapensystem. För att slå när fien-

den är som svagast förespråkas bland annat att attackera mot framryckande enheter genom ka-

naliserande terräng, vägar och räls. Detta kan med fördel göras med hjälp av explosivämnen, 

där det bästa alternativet är fjärrutlöst vilket även minimerar risken för egna förluster. I stridens 

ögonblick bör kännedomen om omgivande terräng vara klanderfri, flyktvägar bör övervakas 

likväl som potentiell förstärkning för fienden. Lokalbefolkningen kan bidra med underhåll, 

transport och gömställen. Essentiellt är även temporär överlägsenhet i tid och rum, samt möj-

lighet till förstärkning.44 

                                                
40 Tse-tung, 2007, s.96-97. 
41 Giap, 1962, s.104. 
42 Ibid., s.46-48. 
43 Ibid., s.161. 
44 Guevara, 2007, s.15-20. 
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2.4 Sammanställning gerillataktik 
Utifrån ovan presenterat underlag går att urskilja skillnader mellan teoretikernas syn på geril-

lataktik. Det finns emellertid flertalet faktorer som återkommer hos samtliga tre, även om de 

viktas olika. Nedan presenteras en tabell över dessa. 
Tabell 1 - sammanställning gerillataktik 

Attribut Tse-tung Giap Guevara 

Dold förflyttning Ja Ja 
Skildras genom 

praktiskt exempel45 

Ja 

Anpassning  
(i form av bland annat 

taktik och teknik) 
 

Ja Ja Ja 
Uttrycks som ”flex-
ibilitet” och ”inno-

vation”46 
Söker fiendens svaghet  
(och där uppnå tillfäl-

ligt övertag) 

Ja Ja Ja 

Överraskning Ja Ja Ja 

Snabbhet Ja Ja Ja 

Reträtt Ja Ja Ja 

Utnötande effekt Ja Ja Ja 

 

I tabellen ovan utgör några attribut en sammanslagning av flera. Exempelvis, Guevara betonar 

flexibilitet och innovation. Varken Tse-tung eller Giap använder dessa termer, men då de istäl-

let skriver om en slags anpassning har bedömningen gjorts att dessa termer går att sammanfoga 

till attributet Anpassning, då alla dessa skildrar en slags aktion för att förändra taktik och/eller 

teknik för att tillslut överlista fienden. Det finns även andra attribut som en eller två av teo-

retikerna berör men som inte presenteras ovan, exempelvis aggressivitet och mindre enheter. 

Aggressivitet är något som Tse-tung uttryckligen nämner.47 Mindre enheter berör Guevara.48 

Men visar inte alla stridande enheter på aggressivitet, och var går gränsen i antal för att klassas 

som en mindre enhet? Attributen framstår således komplexa att operationalisera. Då de heller 

inte återkommer hos alla tre teoretiker har inget försök gjorts att inkludera dessa i andra attribut.  

 

                                                
45 Giap, 1962, s.175. 
46 Guevara, 2007, s.17. 
47 Tse-tung, 2007, s.97. 
48 Guevara, 2007, s.18. 
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Detta innebär sammantaget gerillakrigföringens kausala mekanism. Genom att agera i enlighet 

med ovan förklarade taktiska tillvägagångssätt ska en underlägsen aktör till slut kunna besegra 

en överlägsen fiende. Israeliska marinen och Sjötigrarna nådde framgång mot en överlägsen 

fiende. Men vilket taktiskt tillvägagångssätt nyttjades? I undersökningens analys kommer ge-

rillakrigföringens kausala mekanism prövas, för att se om det går att finna ett samband mellan 

gerillataktikens principer och det taktiska tillvägagångssätt som undersökningens underlägsna, 

marina aktörer faktiskt bedrev när de nådde framgång i respektive asymmetrisk konflikt. 

2.5 Teoridiskussion 
De framtagna attributen har eventuellt vissa likheter med andra sjökrigsteorier. Det är nog få 

som inte hävdar att exempelvis anpassning efter fiendens taktik och teknik är eftersträvansvärt. 

Men även om attributen enskilt för sig kan vara del av annan teoribildning, gör sammansätt-

ningen av attribut gerillataktik unikt. Det teoretiska ramverket är även grundat på de tre teo-

retikernas gemensamma nämnare. Samtliga tre skriver utifrån skilda perspektiv och egna erfa-

renheter. Således baserar sig undersökningen inte bara på ett fall med dess omständigheter, utan 

tre krig med skilda förutsättningar. Därigenom möjliggörs en mer stabil teoretisk grund.  

 

Vad är vinningen med att granska så ideologiskt vinklad litteratur? Det är uppenbart att dessa 

tre individer har en radikal politisk agenda. Guevara uppmanar människor i Amerika till revo-

lution gentemot det förtryck som staten bedriver.49 Tse-tung menar att gerillaoperationer är en 

nödvändig del i det revolutionära kriget för befolkningens frigörelse.50 Giap är inte mindre ex-

plicit, tvärtom. Genomgående hyllar han det vietnamesiska kommunistpartiet. Den enskilt 

största anledningen till Vietnams framgång är enligt Giap att kriget leddes av dess kommunist-

parti.51 Det går nästan att tro att Giap skrev för att övertyga sig själv. Det är därför inte konstigt 

att förordet till den amerikanska utgåvan inleds med att redogöra för hur boken består av lögner 

och påhitt.52 I en recension av Woodhouse ges gehör för ovan förda resonemang. Boken om-

nämns som propaganda för de redan frälsta, där huvudpoängen är kommunistpartiets fullkom-

lighet.53 Faktum kvarstår att samtliga tre oavsett lyckades med det gerillakrig de förde. Bortom 

det vridna ordet bör därför något slags värde för krigsvetenskapen finnas. 

  
                                                
49 Guevara, 2007, s.7. 
50 Tse-tung, 2007, s.41. 
51 Giap, 1962, s.35. 
52 Ibid., s.vii-xxvii. 
53 Woodhouse, C. M. Review. International Affairs/The Royal Institute of International Affairs. Vol. 40, No. 2 
(1964): 311-312, s.311-312. 
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3. Metod 

3.1 Forskningsdesign 
Denna undersökning kommer genomföras som en teoriprövande studie. Detta innebär att slut-

satserna som dras efter genomförd analys antingen bör stärka eller försvaga teorin och dess 

förklaringsvärde. Det innebär även att teorin är central för undersökningen och att det bör finnas 

goda motiv för val av fall.54 För att nå slutsatser om teorins giltighet kommer undersökningen 

genomföras som en tvåfallstudie. Syftet med två fall är att möjliggöra ett bredare och mer ny-

anserat underlag för undersökningens slutsatser och eventuella generaliseringar därav. Fallstu-

dier lämpar sig för att noggrant undersöka ett svårtolkat fenomen, men kräver också tydliga 

avgränsningar.55 Avgränsningar och ytterligare motiv återkommer i 3.2 Val av fall.  

 

Inom ramen för tvåfallstudien som övergripande forskningsstrategi kommer en kvalitativ ansats 

nyttjas. Detta då analysen av två specifika fall genom textkällor kommer kräva både bearbet-

ning och tolkning.56 Metoden Analys av meningsinnehåll är vald då den lämpar sig när fokus 

är på materialets djupare mening. Metoden tillhandahåller även ett konkret och systematiserat 

tillvägagångssätt. Analysens första steg är en översiktsläsning av utvald empiri. För att finna 

data av intresse är nästa steg att nyttja kategorier och koder för att systematisera och möjliggöra 

för att finna mönster. Detta steg kan vara induktivt, men då undersökningen är teoriprövande 

kommer de kategorier och koder som används att ha härletts deduktivt från det teoretiska un-

derlaget. Det är alltså här som operationaliseringen av det teoretiska underlaget kommer in. 

Steg tre av analysen innebär en kondensering; avsnitt som berör samma kod grupperas för att 

finna spår och belägg. Avslutningsvis sker en sammanfattning av det som framkommer i den 

nya grupperingen av avsnitt grundat på respektive kategori och kod.57 

 
Figur 1 - analysens flöde 

                                                
54 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & Wängnerud, Lena. Metodpraktikan: 
konsten att studera samhälle, individ och marknad. 5. Uppl. Stockholm: Wolters Kluwer, 2017, s.41. 
55 Bell, Judith & Waters, Stephen. Introduktion till forskningsmetodik. 5. Uppl. Lund: Studentlitteratur, 2016, 
s.23. 
56 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Liber, 2003, 
s.67-74. 
57 Ibid., s.109-115. 
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3.2 Val av fall  
 
Motivering av urval 
Val av fall är gjort med hänsyn till undersökningens syfte. Därför är båda fall exempel på ma-

rina aktörer som trots underlägsenhet nått framgång i varsin asymmetrisk konflikt. För teori-

prövande fallstudier förespråkar George och Bennett även att använda sig av fall som är mest 

troligt respektive minst troligt att lyckas förklara med vald teori. De mest troliga fallen kan ge 

en bekräftelse på teorins förklaringsvärde, men väljs egentligen för att kunna kritisera den-

samma. De minst troliga fallen är istället utformade för att ge ökat belägg för teorins förkla-

ringsvärde.58 Därför är urvalet även gjort för att ha ett mest troligt respektive ett minst troligt 

fall. 

 
Fall ett – israeliska marinen 
I det mellanstatliga Yom Kippur-kriget som pågick 19 dagar under 1973 mötte Israel både 

Egypten och Syrien i sjöstrid.59 Inkluderat mark- och luftenheter klassas konflikten av Arre-

guín-Toft som asymmetrisk.60 Sett till enbart marina styrkor utgjorde de israeliska enheterna 

enbart 15-23% av Egypten och Syriens gemensamma antal. Konflikten var således asymmetrisk 

och Israel den underlägsna parten.61 Trots detta var Israel framgångsrika. I sjökrigets två större 

strider sänkte Israel totalt åtta fartyg och förlorade noll.62 

 

Israeliska marinen utgör undersökningens minst troliga fall. Detta för att den enda likheten 

mellan det teoretiska ramverket och aktören är den relativa underlägsenheten. Aktören var stat-

lig och det var definitivt inte ett långdraget krig. Den krigföring som Israel uppvisade till sjöss 

brukar oftast användas som exempel för att påvisa betydelsen av teknologins framsteg och sam-

spel med taktik.63 På förhand talar det alltså för att teorin kan komma att misslyckas med att 

förklara aktörens framgång. Men då gerillakrigföring ska vara ett tillvägagångssätt för alla un-

derlägsna blir fallet än mer betydelsefullt. Om Guerrilla Warfare kan förklara israeliska mari-

nens framgång finns belägg för att den eventuellt kan förklara desto fler fall. 

                                                
58 George, Alexander L. & Bennett, Andrew. Case studies and theory development in the social sciences. Cam-
bridge: MIT, 2005, s.120-124. 
59 Lindsjö, Ronny. Marinhistoria. Stockholm: Chefen för marinen, 1993, s.411. 
60 Arreguín-Toft, 2001, s.124-128. 
61 Herzog, Chaim. The Arab-Israeli wars: war and peace in the Middle East. New York: Random House, Inc., 
1982, s.311. 
Lindsjö, 1993, s.413-414. 
62 Herzog, 1982, s.311-314. 
Lindsjö, 1993, s.414-415. 
63 Lindsjö, 1993, s.411-415. 
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Fall två – Sjötigrarna 
Sjötigrarnas inblandning i det srilankesiska inbördeskriget tog vid på allvar 1990.64 Sjötigrarna 

bestod som mest av 3000 personer.65 Under vapenvilan 2002-2006 bestod Sri Lankas marin av 

36000 personer, vid konfliktens återupptagande ökades antalet till 54000.66 Sett till alla enheter 

som deltog i det första Eelamkriget har även Arreguín-Toft klassat konflikten som asymmet-

risk.67 Sammantaget bedömer jag därför konflikten som asymmetrisk och Sjötigrarna som den 

underlägsna parten. Under 2009 fick konflikten officiellt sitt slut med Sri Lankas stat som vin-

nande part.68 Fram tills det eldupphör som medlades fram i december 2001 var dock den sri-

lankesiska marinen hårt pressade av Sjötigrarna, som därmed var framgångsrika.69 Som 

Colombage påpekar har ingen annan statlig aktör förlorat så många marina enheter som Sri 

Lankas marin i konflikten med Sjötigrarna.70 

 

Sjötigrarna utgör undersökningens mest troliga fall. Detta för att aktören och dess konflikt delar 

många likheter med det krig som teoretikerna beskriver. Sjötigrarna och LTTE i stort stred mot 

en överlägsen fiende i syfte att frigöra sig och få erkännande som tamiler med rätt till eget 

territorium. De var likt i de revolutionära krigen ingen statlig aktör och de utkämpade ett syn-

nerligen långdraget krig.71 Om teorin inte förklarar Sjötigrarnas framgång finns god grund för 

att ifrågasätta dess förklaringsvärde för marina aktörer. 

 

Tvåfallstudiens avgränsningar 
Fallen avgränsas till aktörens taktiska tillvägagångssätt (ej dess fiende eller tredje part) i de 

strider som ägt rum till sjöss med marina enheter i respektive konflikt. Fall ett (israeliska mari-

nen) avgränsas till de två striderna i Latakia och Baltim som ägde rum mellan 6-7 oktober 

respektive 8-9 oktober 1973.72 Fall två (Sjötigrarna) avgränsas i tid från början av det andra 

                                                
64 Lindsjö, 1993, s.62. 
65 Dunigan, Molly, Hoffmann, Dick, Chalk, Peter, Nichiporuk, Brian & DeLuca, Paul. Characterizing and Ex-
ploring the Implications of Maritime Irregular Warfare. Santa Monica: RAND Corporation, 2012, s.72. 
66 Colombage, Jayanath. Asymmetric warfare at sea: the case of Sri Lanka. Saarbrücken, LAP Lambert Acade-
mic Publishing, 2016, s.138. 
67 Arreguín-Toft, 2001, s.124-128. 
68 Povlock, Paul A. A Guerrilla War At Sea: The Sri Lankan Civil War. Small Wars Journal. 9 september 
(2011): 1-51. http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a549049.pdf (Hämtad 2018-04-01), s.41. 
69 Ibid., s.26. 
70 Colombage, 2016, s.76. 
71 Povlock, 2011, s.5-9. 
72 Herzog, 1982, s.311-312. 
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Eelamkriget till det tredje Eelamkrigets slut, det vill säga åren 1990-2001.73 Fall ett avgränsas 

till dessa två strider för att båda är ytterst väldokumenterade, ner på klockslag på minuten. Det 

finns ett antal mindre strider till sjöss som ägde rum i Yom Kippur, men dessa har genom tri-

angulering inte gått att bekräfta med likvärdig framgång. Därför kommer enbart dessa två slag 

analyseras, i syfte att främja slutsatser på god empirisk grund trots andrahandskällor. I fall två 

är striderna betydligt svårare att fastställa till datum och tider, striderna är heller inte skildrade 

lika ingående. Detta gör att ett mindre antal strider inte gått att välja ut. Istället anpassas under-

sökningen av detta fall till tillgängligt empiriskt underlag. Argumentation för respektive strids 

relevans och betydelse för analysen får därför ske löpande i text. 

3.3 Material och källkritik 
Empiri som kommer användas för fall ett är From Ice-Breaker to Missile Boat, The Evolution 

of Israel’s Naval Strategy av Tzalel, Marinhistoria av Lindsjö, The Arab-Israeli Wars: War 

and Peace in the Middle East av Herzog och The Boats of Cherbourg av Rabinovich. Dessa 

källor är valda för att de skildrar sjökriget mer detaljerat än övriga som övervägts. Samtliga är 

sekundärkällor, och alla förmedlar ett israeliskt perspektiv. Detta innebär en fara för tendensi-

ösa framställningar. Därför nyttjas och jämförs fyra verk för att söka objektiva fakta. Tidsmäss-

igt är källorna författade mellan 1982 och 2000. Detta innebär att mycket tid förflutit. Rabino-

vich, som kanske mest detaljerat beskriver stridernas händelseförlopp, har kompenserat detta 

genom att intervjua över 100 personer. Däribland Barkai som förde befäl över de marina en-

heterna under kriget.74 Avslutningsvis, visst beroende har identifierats. Tzalel har delvis använt 

Rabinovich som källa. Men då Tzalel för ett transparent resonemang kring sitt nyttjande av 

sekundärkällor bedöms hans verk som användbart.75 

 

Källorna för fall två är A Guerrilla War at Sea av Povlock, Asymmetric Warfare at Sea: the 

Case of Sri Lanka av Colombage, Characterizing and Exploring the Implications of Maritime 

Irregular Warfare av Dunigan et al, Defeating the modern asymmetric threat av Connor samt 

Maritime threat: tactics and technology of the sea tigers av Murphy. Dessa källor är valda för 

att de fokuserar på sjökriget, Sjötigrarna och ingående strider i större utsträckning än annan 

identifierad empiri. Colombage är till viss del en förstahandskälla, då han själv deltog i 

                                                
73 Connor, Robert J. Defeating the Modern Asymmetric Threat. Naval Postgraduate School, 2002, s.47 & s.62. 
74 Rabinovich, Abraham. The boats of Cherbourg. New York: Seaver Books, 1988, s.ix. 
75 Tzalel, Moshe. From ice-breaker to missile boat: the evolution of Israel's naval strategy. Westport: Gre-
enwood Press, 2000, ”a note on sources” i förord. 
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inbördeskriget.76 Hans verk grundar sig dock till största del på intervjuer. De övriga är likaledes 

sekundärkällor. Viss tid har förflutit mellan konflikten och publicerandena (Povlock 2011, Du-

nigan 2012, Colombage 2016), men de som mest noggrant redogör för striderna är även de som 

är dem närmst i tid (Connor 2002, Murphy 2006). Därför är dessa två sistnämnda källor bety-

delsefulla. Beroendemässigt hänvisar Povlock till både Connor och Murphy. Därför kan avsnit-

ten med dessa källor ej ses som bekräftande för argumentation i berörda frågor. Avslutningsvis, 

tendensmässigt fokuserar majoriteten mer på Sri Lankas upprorsbekämpning än tamilernas per-

spektiv. Då samtliga källor ändå förmedlar Sjötigrarnas tillvägagångssätt i strid bedömer jag 

verken som användbara. 

3.4 Metoddiskussion 
En teoriprövande studie är naturligt när teorin är huvudmotiv till undersökningen.77 En be-

greppsutredande studie hade förvisso kunnat genomföras i syfte att identifiera hinder för teorins 

nyttjande i en marin kontext. Men en sådan undersökning hade inte klargjort om gerillakrigfö-

ring dessutom faktiskt bedrivits till sjöss. För att undersöka exempel ifrån sjökrigshistorien är 

fallstudier en naturlig undersökningsstrategi. En kvantitativ ansats hade kunnat nyttjas om rikt-

linjer för exempelvis antalet eldöppningar, strider eller dess varaktighet hade tydliggjorts ge-

nom teorin. Min bedömning är att det hade krävt en kvantifiering av det teoretiska underlaget 

som är svårgenomförd. Vissa kvantitativa inslag kommer dock nyttjas, exempelvis antal en-

heter i striden. Men som helhet innebär den kvalitativa ansatsen djupare läsning på ett mer 

avgränsat område, vilket går hand i hand med en tvåfallstudie. Avslutningsvis, det finns andra 

kvalitativa metoder för att handskas med skrivna källor. Denna metod är vald för dess tydliga 

tillvägagångssätt i kombination med flexibilitet efter teori och empiri på ett sätt som underlättar 

undersökningen. 

 
Validitet och reliabilitet 
I denna undersökning används inget erkänt analysverktyg, istället sammanställs ett egenkom-

ponerat analysverktyg. Detta innebär vissa validitetsrisker då systematiska fel kan uppkomma. 

Ett sätt för att ändå uppnå god validitet är enligt Metodpraktikan att helt enkelt argumentera för 

och resonera kring de indikatorer som ska användas. Dessa resonemang går att läsa i 3.6 Oper-

ationalisering. En annan del av begreppet validitet är slutsatsernas generaliseringsmöjligheter 

utifrån de fall som undersöks. Detta återkommer i 5.2 Resultatdiskussion. Vad avser reliabilitet 

är målet istället att undvika de slumpmässiga, osystematiska felen. Detta kan bland annat 

                                                
76 Colombage, 2016, baksidan. 
77 Esaiasson et al, 2017, s.43. 
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motverkas genom att göra om undersökningen i ett senare skede med samma verktyg. Då detta 

inte är möjligt för denna undersökning får istället noggrannhet och transparens vara ledord för 

att främja god reliabilitet.78 

3.5 Forskningsetiska överväganden 
Då inga intervjuer eller enkäter genomförts inom ramen för denna undersökning har de forsk-

ningsetiska övervägandena varit desto färre vad avser metodologi. Dock, vissa andra etiska 

frågor har varit centrala i undersökningen. Dessa diskuteras i kapitlet 5. Avslutning.  

3.6 Operationalisering och analysverktyg 
Nedan presenteras undersökningens analysverktyg, som baseras fullständigt på de gemen-

samma nämnare som gick att återfinna i samtliga teoretikers underlag. Det som i sammanställ-

ningen i teorikapitlet kallades attribut, benämns nu som koder. Då striden är i fokus för under-

sökningen har koderna delats upp i tre kategorier baserat på vilket skede av striden som de 

bedöms tillhöra. Indiktatorna är utformade för att vara undersökningsbara men samtidigt 

trogna det teoretiska underlaget. De är även framtagna med face validity i beaktan. Detta inne-

bär i princip att validitet sett till en operationalisering av teoretiska begrepp ska främjas genom 

att eftersträva ”det spontant självklara” eller ”omedelbart förnuftiga”.79 Formuleringarna av in-

dikatorerna utgör sin tur även en tolkning och förklaring av koden. Efter analysverktyget följer 

en mer utförlig beskrivning av respektive kod, som syftar till att förtydliga på vilken grund 

respektive indikator är utformad. 

  

                                                
78 Esaiasson et al, 2017, s.58-66. 
79 Ibid., s.62. 
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Analysverktyg 
Tabell 2 - undersökningens analysverktyg 

Kategori Kod Indikator 
Inför attack Dold förflyttning Nyttjar terräng, mörker eller dylikt för att ej upp-

täckas inför attack. 
Anpassning Taktik eller teknik som för fienden beskrivs som 

oväntad eller ny i sammanhanget används. 
Söker fiendens svaghet Aktören är vid attacken fler än fienden sett till 

antalet enheter eller kombattanter, alternativt att 
attacken sker vid en tid eller plats som för fien-

den är ofördelaktig. 
Under attack Överraskning Aktören initierar striden utan fiendens föraning. 

Om fienden skildras som uppenbart medveten 
om aktörens närvaro, trots att de själva inte initi-

erat striden, indikeras ej överraskning. 
Snabbhet Aktören nyttjar snabbhet i rörelse, handling 

och/eller beslut för att besegra sin fiende. 
Efter attack Reträtt Aktören drar sig skyndsamt tillbaka efter avslu-

tad strid från plats där denna utkämpats för att 
undvika motreaktion från fienden. 

Utnötande effekt Effekten av stridens utfall är av utnötande karak-
tär. Om den enskilda striden har en avgörande 

inverkan på sjökrigets utfall, indikeras koden ej. 
 
Grund till utformning 
Dold förflyttning – Dold förflyttning innan anfall är en förutsättning för att kunna överraska sin 

fiende. Därför måste förflyttning av trupper enligt Tse-tung ske hemlighetsfullt.80 Både Tse-

tung och Guevara betonar vikten av förflyttning i mörker.81 Både Giap och Guevara skildrar 

hur kännedom om/användande av terräng kan nyttjas till sin fördel.82 Dold förflyttning till sjöss 

i modern krigföring är rimligtvis mer än enbart nyttjandet av terräng och mörker. Exempelvis 

undvikandet av fiendens söksensorer och passivt nyttjande av egna. Därför har indikatorn spe-

cificerats till nyttjandet av terräng, mörker eller dylikt för undvikandet av upptäckt. 

 

Anpassning – Både Tse-tung och Giap betonar en följsam anpassning efter fienden och omgi-

vande faktorer.83 Guevara specificerar detta till anpassningen av taktik.84 Både Guevara och 

                                                
80 Tse-tung, 2007, s.97. 
81 Ibid., s.104. 
Guevara, 2007, s.16. 
82 Guevara, 2007, s.17. 
Giap, 1962, s.175. 
83 Tse-tung, 2007, s.46. 
Giap, 1962, s.104. 
84 Guevara, 2007, s.17. 
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Giap exemplifierar även en slags anpassning av tillgänglig teknik.85 Omgivande faktorer är 

ytterst ospecifikt. För att göra koden undersökningsbar specificeras därför Anpassning enbart 

till teknik och taktik.  

 

Söker fiendens svaghet – Samtliga tre teoretiker betonar vikten av överlevnad.86 Undvikandet 

av förluster är vitalt för det utdragna kriget.87 Därför måste gerillan attackera där fienden är som 

svagast; för att påtvinga förluster utan att riskera egna.88 Då fiendens svaghet är relativt i för-

hållande till gerillan bör tillfälliga övertag sökas i numerär, tid eller rum.89 Därför indikeras 

sökandet av fiendens svaghet om aktören vid attacken tillsett ett övertag i numerär, tid eller 

rum. 

 

Överraskning – För Tse-tung, som berör begreppet mest, är överraskning en effekt av dold 

förflyttning, snabbhet och en ovetande fiende, men även handlingskraft och initiativ. Överrask-

ningen tar sig uttryck i en våldsam och vilseledande attack.90 Överraskning är till naturen svår-

definierat, därför söks det spontant självklara. Därigenom framstår det naturligt att överrask-

ning kan indikeras genom att den överraskande aktören även är den som initierar striden, utan 

fiendens tidigare vetskap. Detta då det som eftersträvas genom överraskning är ett tillfälle att 

attackera fienden när den är inget anar. Den part som har ett förhandsläge, likt i en duell, kom-

mer alltså initiera striden för att slå när motparten är oförberedd. Den som hamnar i ett efter-

handsläge kommer istället att bli överraskad. Men; om fienden skildras som medveten om ge-

rillans närvaro, men av någon anledning inte initierar striden först, bör det rimligtvis inte klassas 

som överraskning. 

 

Snabbhet – Snabbhet i förflyttning under och inför striden är enligt Tse-tung vitalt. När striden 

väl initieras bör ett högt tempo i handling eftersträvas.91 För Guevara är rörlighet överlag ytterst 

                                                
85 Guevara, 2007, s.19. 
Giap, 1962, s.134-135. 
86 Guevara, 2007, s.13. 
Tse-tung, 2007, s.26. 
Giap, 1962, s.48. 
87 Giap, 1962, s.48. 
88 Tse-tung, 2007, s.46. 
89 Guevara, 2007, s.16-19. 
Giap, 1962, s.48. 
Tse-tung, 2007, s.98. 
90 Tse-tung, 2007, s.97. 
91 Ibid., s.97. 
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centralt, men i striden betonas snabbhet i utförande.92 Giaps tolkning av snabbhet cirkulerar 

framförallt kring hastigt fattande av beslut.93 Snabbhet kan således förstås som både rörelse, 

handling och beslut. Alltså; om gerillan kan bedömas nyttja rörelserelaterad snabbhet eller 

snabbhet i handling och/eller beslut för att besegra sin fiende, då indikeras snabbhet. Denna 

tolkning av begreppet främjar även det samberoende mellan snabbhet och överraskning som 

återkommande påtalats. 

 

Reträtt – Ett anfall bör enligt Giap följas av reträtt då förlust av terräng inte rättfärdigar förlust 

av kombattanter.94 Guevara skriver att flykten efter strid kan pågå i minuter eller timmar, vad 

som än krävs för att undvika omringande och det avgörande slag som fienden eftersträvar.95 

Även Tse-tung ser reträtt som naturligt.96 För att överleva och möjliggöra vinst i det utdragna 

kriget omfattas alltså gerillataktik av stridens efterföljande reträtt, då anspråk på terräng inte är 

av betydelse och förluster ska undvikas. 

 

Utnötande effekt – Avslutningsvis, ett sista sätt att i efterhand avgöra om aktören bedrivit ge-

rillataktik är att analysera attackens effekt. De korta, återkommande attackerna är kännetecknet 

för utnötningskriget som gerillataktiken syftar till. Då gerillan inte har resurserna för en avgö-

rande strid på fiendens villkor måste kriget enligt Guevara utkämpas genom att sakta bryta ner 

fiendens enheter.97 Även Tse-tung och Giap anser att de många små vinsterna sammantaget ska 

försvaga fienden och skifta styrkeförhållandena.98 Rent logiskt bör därför gerillataktik indikeras 

av att ingen strid enskilt får en avgörande inverkan på sjökrigets utfall, utan snarare har en 

utnötande effekt. 

3.7 Grund för slutsatsdragning 
Istället för att på förhand bestämma en specifik mätbar uppfyllnad som krävs för att stärka eller 

försvaga teorin är resultat och slutsatser tänkta att vara av resonerande karaktär. Fyra utfall kan 

dock förutspås. Antingen kan båda fallen i hög eller låg grad överensstämma med de teoretiskt 

härledda koderna. Det ena fallet kan även överensstämma i högre grad än det andra, och vice 

                                                
92 Guevara, 2007, s.17. 
93 Giap, 1962, s.48 & s.165. 
94 Ibid., s.48. 
95 Guevara, 2007, s.15. 
96 Tse-tung, 2007, s.46. 
97 Guevara, 2007, s.11-12. 
98 Giap, 1962, s.48. 
Tse-tung, 2007, s.98. 
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versa. Om teorin i hög grad överensstämmer med båda aktörernas agerande finns mycket belägg 

för att teorin kan förklara marina aktörers tillvägagångssätt. Om fallen och teorin i låg grad 

överensstämmer så framgår behovet av andra teorier i asymmetrisk konfliktforskning för att 

förklara marina aktörers agerande. Om israeliska marinen överensstämmer i låg grad men Sjö-

tigrarna i hög grad, då har ändå bekräftats att teorin kan förklara marina aktörers taktiska till-

vägagångssätt. Om israeliska flottan överensstämmer i hög grad men Sjötigrarna i låg grad, då 

öppnas upp för diskussion med hänsyn till mest och minst troligt fall. Generaliseringsmöjlig-

heterna utifrån analysens slutsatser återkommer i 5.2 Resultatdiskussion. 
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4. Analys 

4.1 Fall ett – israeliska marinen 
 
Inför attack 
Dold förflyttning – både striden utanför Latakia och Baltim ägde rum nattetid, i mörker.99 Enligt 

en källa ska operationen utanför Baltim inletts redan vid 18:00, vilket kan ha varit i det sista 

dagsljuset.100 Men då övriga källor inte bekräftar detta klockslag och resterande del av operat-

ionen ägde rum i mörker, kan detta förbises. Förflyttningen till Latakia skedde helt i mörker. 

Den israeliska styrkan ska även aktivt valt att framrycka på ett sådant avstånd från syriskt fast-

land att upptäckt av fast kustradar kunde undvikas.101 Israels marina operationer genomfördes 

i regel på natten.102 Detta för att mörkret innebar skydd mot fientliga attacker från luften, men 

även att fienden blev helt beroende av sin radar vid eldstrid vilket främjade Israels telekrigfö-

ring/motmedel.103 Detta talar delvis för en taktik- och teknikanpassning, men framförallt för att 

dold förflyttning var en del av israeliska marinens taktik under konflikten. 

 
Anpassning – Striderna i Latakia och Baltim framställs som historiska, de första där fartyg du-

ellerat med sjömålsrobotar.104 Inför kriget var Israel medvetna om Syriens och Egyptens robot-

system Styx och dess dubbla räckvidd mot israelernas Gabriel (40km kontra 21km). Israel var 

därför tvungna att hitta en lösning för att hantera denna differens. En kombination av tekniska 

motmedel och taktisk manöver blev svaret.105 Vid Latakia ska detta nya telekrigsförsvar, gar-

derat med multipla funktioner, gjort att Israel undkom fiendens roboteld. En kombination av 

snabba, skarpa manövrar, rems som bildar skenmål och teknik som stör ut robotens radarmåls-

ökning nyttjades.106 Vid Baltim, endast två dagar senare, var kombinationen av taktik och tek-

nik fortfarande så pass ny att israelerna kunde nyttja exakt samma förfarande med likvärdigt 

utfall.107 I dessa två strider ska minst 20 fientliga robotar avfyrats utan träff, israelerna däremot 

sänkte åtta fartyg.108 Det är således konstaterbart att anpassning skett genom användning av ny 

och oväntad taktik och teknik. 

                                                
99 Herzog, 1982, s.311-312. 
100 Lindsjö, 1993, s.415. 
101 Rabinovich, 1988, s.212. 
102 Tzalel, 2000, s.52. 
103 Rabinovich, 1988, s.252. 
104 Herzog, 1982, s.314. 
105 Lindsjö, 1993, s.413. 
106 Rabinovich, 1988, s.218-219. 
107 Lindsjö, 1993, s.415. 
108 Tzalel, 2000, s.118-119. 
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Söker fiendens svaghet – Sett till antalet enheter var förhållandet i Latakia fem mot fem, i Baltim 

var det sex mot fyra till israelernas fördel.109 I Baltim kan israelerna alltså sägas haft ett nume-

rärt övertag, men inte i Latakia. Attacken vid Latakia skedde däremot redan samma dag som 

Syrien och Egypten oväntat förklarat krig på högtiden Yom Kippur genom att kraftfullt anfalla 

på flera fronter.110 Rimligtvis förväntade sig syrierna således inte ett så snabbt motanfall, spe-

ciellt inte på eget territorium. Anfallet kom även från norr, vilket syrierna än mindre kan ha 

väntat sig då Israel ligger söder om Latakia. Att det blev fem mot fem kan dock ha varit en 

slump. Syrierna kan ha haft fler fartyg i omnejden, och Israel verkar oavsett antal fientliga 

fartyg varit fast beslutna att ta sig ända in i fientlig hamn om det så krävdes för att uppnå ver-

kan.111 Lika till numerären var de trots allt, och attacken skedde vid en tid och plats som syrierna 

rimligtvis inte kunde förutsett. Sett till att ett övertag även erhölls i Baltim framstår belägg 

finnas för att anse söker fiendens svaghet uppfylld. 

 
Under attack 
Överraskning – I slaget utanför Latakia var det Israel som initierade striden, utanför Baltim var 

det istället egyptierna.112 Men även om israelerna avfyrade först i Latakia var de vid initierandet 

redan upptäckta. Den syriska torpedbåt som blev bekämpad ska ha använts för framskjuten 

radarspaning, och vid eldöppnandet var den redan på väg mot säker hamn.113 Innan bekämp-

ningen inleddes ska fartyget även lyckats rapportera in den fientliga närvaron, vilket sedermera 

ledde till att de syriska robotbåtarna kunde informeras och attackera israelerna.114 Utanför Bal-

tim ska israelerna ha varit medvetna om egyptiernas position innan eldstriden inleddes, men 

lyckades inte heller här omsätta förhandsläget till överraskning. Istället var det egyptierna som 

tog initiativet.115 Sammantaget visar inte analysen på att överraskning var en del av det tillvä-

gagångssätt som israelerna uppvisade under konflikten. 

 

Snabbhet – Efter det första eldöppnandet i Latakia framstår initiativet ha skiftat fram och till-

baka mellan parterna. Initiativ togs av israelerna gentemot en flyende minsvepare, men 

                                                
109 Herzog, 1982, s.311-312. 
110 Lindsjö, 1993, s.413-414. 
111 Rabinovich, 1988, s.211-212. 
112 Tzalel, 2000, s.118. 
113 Lindsjö, 1993, s.414. 
114 Rabinovich, 1988, s.213. 
115 Ibid., s.256-259. 



Jacob Viper 2018-05-08  
OP 15-18 

Sida 26 av 39 
 

gentemot de tre syriska robotbåtarna var de uppenbart reaktiva.116 Den dubbla räckvidden med 

Styx gav syrierna tid att ta initiativ genom både handling och beslut och avfyra fler än en ro-

botsalva innan de själva kunde besvara elden.117 Utanför Baltim gick duellen ut på att Israel 

försökte undvika inkommande robotar och samtidigt minska avståndet, en manöver som alltså 

återigen gav fienden handlingsutrymme.118 Det som gjorde att Israel i båda fallen kunde kom-

pensera för det underlägsna verkansavståndet och ens ta sig inom räckvidd, var just deras snabb-

het. Lindsjö konstaterar att israelernas övertag i fartresurser var fundamentala för att de ens 

skulle få chans till verkan.119 I båda striderna var Israel först utom egen räckvidd från sin mot-

ståndare, för att sedan genom sin snabbhet jaga ikapp sin fiende och öppna eld.120 Sammantaget 

går att konstatera att rörelserelaterad snabbhet kraftfullt inverkade på de israeliska framgång-

arna i konflikten. 

 
Efter attack 
Reträtt – Enligt en källa ska 30-60 minuter vid Latakia och 30 minuter vid Baltim lagts på att 

sänka fientliga fartyg efter att de redan var bekämpade. Därefter ska israelerna ha återsamlats 

och påbörjat hemfärd.121 Enligt en annan källa var stridsgruppens chef fast besluten att förgöra 

fienden utanför Latakia. Trots eldöppnande från syriskt kustartilleri valde israelerna att närma 

sig ett redan bekämpat fartyg för att försöka sänka det. Ett annat fartyg fördelades därefter till 

att utföra en liknande uppgift. Tidsförloppet är inte lika specifikt, men händelseförloppet över-

ensstämmer.122 Enligt den andra källan gick cirka 50 minuter utanför Baltim från israeliskt el-

döppnande till att de vände hemåt. Under dessa minuter ska tid åter ha lagts på att sänka redan 

bekämpade fartyg samt även jaga ett fartyg som kommit undan, det sistnämnda trots risk för 

landbaserade sjömålsrobotar.123 Trots att israelerna tillslut vände hemåt framstår det inte i något 

av fallen som att detta skedde skyndsamt, deras agerande tyder snarare på att de inte kände sig 

hotade av en eventuell omgruppering och vedergällning av fientliga styrkor. De var alltså villiga 

att riskera egna förluster för att få till avgörande, kännbara utfall, snarare än att skyndsamt dra 

sig tillbaka efter uppnådd verkan. Av denna anledning bedöms att reträtt inte var en del av 

israelisk taktik under konflikten. 

                                                
116 Lindsjö, 1993, s.414. 
117 Rabinovich, 1988, s.217-221. 
118 Ibid., s.258. 
119 Lindsjö, 1993, s.415. 
120 Rabinovich, 1988, s.219-220 & s.259-260. 
121 Lindsjö, 1993, s.414-415. 
122 Rabinovich, 1988, s.221-222. 
123 Ibid., s.261-262. 
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Utnötande effekt – Effekten av utfallen i respektive strid ska enligt Rabinovich ha fastställt 

Israels taktiska dominans och överlägsenhet i sjökriget, men även gett ett psykologiskt över-

läge.124 Efter Latakia och Baltim ska både Syrien och Egypten blivit påtagligt defensiva och 

undvikit strid på öppet vatten till förmån för att avfyra robotar från hamninlopp under skydd av 

landbaserat luftvärn.125 Lindsjö bekräftar denna utveckling genom att likna de syriska fartygen 

med flytande kustbatterier.126 Det var avgörande, styrkedemonstrerande strider som Israel sökte 

till sjöss, varje fientligt fartyg skulle sänkas för ett definitivt utfall.127 Sammantaget framstår 

inte den israeliska mentaliteten gått i linje med den utnötning av fiendens styrkor som är ett 

igenkänningstecken för gerillakrigföring och gerillataktik. Det verkar som om Israel själva an-

såg sig vara tillräckligt kraftfulla för att ta sig an de avgörande strider som Tse-tung, Giap och 

Guevara benämner som det slutgiltiga steget, när gerillakrigföringen fått lämna plats för regul-

jär krigföring. Den effekt som Israelernas krigföring fick var således inte av utnötande karaktär, 

utan snarare tydligt avgörande för sjökrigets utfall och fortsättning. 

 
Sammanställning 
Se tabell nedan för en överskådlig sammanställning. 
Tabell 3 - sammanställning israeliska marinen 

Kategori Kod Israeliska marinen 
Inför attack Dold förflyttning Indikerat 

Anpassning Indikerat 
Söker fiendens svaghet Indikerat 

Under attack Överraskning Ej indikerat 

Snabbhet Indikerat 

Efter attack Reträtt Ej indikerat 

Utnötande effekt Ej indikerat 
 
  

                                                
124 Rabinovich, 1988, s.263. 
125 Tzalel, 2000, s.119. 
126 Lindsjö, 1993, s.415. 
127 Rabinovich, 1988, s.214. 
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4.2 Fall två – Sjötigrarna 
 
Inför attack 
Dold förflyttning – Sjötigrarna genomförde vanligtvis sina attacker under natten, detta för att 

mörkret innebar skydd mot upptäckt och attack från luften. Sjötigrarna förflyttade sig även 

kustnära i tät formation för att undvika upptäckt, om upptäckta skulle formeringen förhopp-

ningsvis göra att de uppfattades som ett större radarmål.128 Förflyttning bland fiskefartyg och 

andra båtar kunde också användas som kamouflage.129 Sjötigrarnas fartyg konstruerades likaså 

för att inte detekteras. Låg överbyggnad och skarpa vinklar användes för att försvåra upptäckt 

optiskt likväl som med radar.130 Slutligen, även dykning användes av aktören för dold förflytt-

ning fram till tänkt mål. Användning av ”rebreathers” som inte renderar i spår av bubblor vid 

ytan gav önskat resultat.131 Sjötigrarna uppvisade under konflikten således tydliga tecken på att 

dold förflyttning innan strid var en del av deras taktik. 

 
Anpassning – Enligt Colombage experimenterade Sjötigrarna återkommande med ny taktik, 

bedömde utfallet, dess fiendes motreaktion och började om. Sjötigrarnas ”svärmtaktik” gjorde 

det väldigt svårt för Sri Lankas marin. 1990-2001 vann Sjötigrarna tre av fyra strider när svärm-

taktik användes.132 Sjötigrarna införde sedermera självmordsuppdrag till sjöss, något som enligt 

Dunigan varit centralt för deras framgångar.133 När Sjötigrarna även började utveckla sin un-

dervattenstaktik blev de ännu svårare att bemöta.134 Vad gäller teknik visade aktören prov på 

stor uppfinningsrikedom. Deras fartyg bestod i princip av fiberglas och byggdes av Tamiler 

själva. De konstruerade även halvt nersänkta enmanstorpeder, jet skis med explosivämnen och 

drivminor.135 Utöver de mer konventionella drivminorna byggdes även minor av mer improvi-

serad art på diverse hushållsapparater, däribland riskokare. De ska även gjort försök att inhandla 

och själva bygga ubåtar av olika storlekar, dock med sämre utfall.136 På denna grund bedöms 

att Sjötigrarna under konflikten visade prov på anpassning i form av ny, oväntad taktik och 

teknik. 

 
                                                
128 Dunigan et al, 2012, s.73-74. 
129 Povlock, 2011, s.22. 
130 Ibid., s.19. 
131 Murphy, Martin. Maritime threat: tactics and technology of the Sea Tigers. Jane’s Intelligence Review. Vol. 
18, No. 6 (2006): 6-10, s.9. 
132 Colombage, 2016, s.164-167. 
133 Dunigan et al, 2012, s.73. 
134 Colombage, 2016, s.165. 
135 Povlock, 2011, s.19-20. 
136 Murphy, 2006, s.9. 
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Söker fiendens svaghet – Den tidigare nämnda svärmtaktiken innebar att Sjötigrarna anföll från 

flera riktningar med ett stort antal fartyg i syfte att uppnå numerär överlägsenhet. Fördelningen 

av kombattanter på flera fartyg innebar även minskad risk för förluster, ett syfte som går i linje 

med det teoretiska underlaget.137 Även Dunigan et al samt Murphy bekräftar att Sjötigrarnas 

modus operandi var att välja ut ett fartyg, isolera och omringa detta för att uppnå lokalt övertag 

och sedan bekämpa det.138 Ett exempel är när Sjötigrarna i september 2001 med 20 båtar at-

tackerade ett ensamt civilt fartyg som transporterade srilankesiska soldater.139 Enligt Colomba-

ges respondenter berodde Sjötigrarnas framgång även på att de fritt kunde välja tid och plats 

för sina attacker. Srilankeserna fick därför ständigt vara på sin vakt. Ett typiskt fall är när tre 

örlogsfartyg blev attackerade i Trincomalees hamn av självmordsdykare med sprängladdningar. 

I hamninloppet, nära srilankesernas fartyg, låg en liten ö som vid tidpunkten var obevakad. 

Sjötigrarna kunde därför obehindrat utgå därifrån. Attacker mot enheter i egen hamn där de 

normalt ansåg sig skyddade, likt denna, var svårt för srilankeserna att mota.140 Baserat på 

ovanstående resonemang bedöms att Sjötigrarna under konflikten sökte fiendens svaghet. 

 
Under attack 
Överraskning – Den 16 mars 1994 höll två dykare en sprängladdning mot ett srilankesiskt ör-

logsfartyg tills den detonerade. Den 19 april 1995 genomfördes en liknande operation, denna 

gång sänktes två fartyg.141 Båda gångerna initierades alltså striden framgångsrikt. Med Sjötig-

rarnas användande av icke avslöjande dyksystem hade fienden rimligtvis inte heller någon för-

aning om attackerna. En rad andra strider redogörs för och vissa beskrivs som överraskande, 

exempelvis en strid i juni 1995. Sjötigrarna ska på amfibiskt vis attackerat Sri Lankas armé från 

tre håll med ett stort antal kombattanter, dödat 90 soldater och skadat 41.142 Dock, då fiendens 

eventuella vetskap om aktörens närvaro är svårbedömd kan överraskning inte bekräftas. 23 ok-

tober 2000 smög en självmordsfarkost med bredvid ett civilt handelsfartyg in i hamnen i 

Trincomalee. Attacken från nära håll lyckades, delvis med hjälp av avledande indirekt eld från 

land. Trots att två av Sjötigrarnas fem fartyg ska ha sänkts i striden, bedömer jag att fienden ej 

kan ha haft vetskap om attacken på förhand. Detta då landstyrkorna sedan 48 timmar tillbaka 

                                                
137 Colombage, 2016, s.166. 
138 Dunigan et al, 2012, s.73. 
Murphy, 2006, s.7. 
139 Connor, 2002, s.82. 
140 Colombage, 2016, s.166-167. 
141 Connor, 2002, s.58-59. 
142 Ibid., s.60. 



Jacob Viper 2018-05-08  
OP 15-18 

Sida 30 av 39 
 

smugglat in sig och sina vapen, utan någon motreaktion från Sri Lankas marin.143 Trots stund-

tals bristande detaljrikedom i empirin bedömer jag att överraskning indikerats. Detta då reso-

nemanget ovan belägger att srilankeserna vid flertalet tillfällen inte hade någon uppenbar vet-

skap om aktörens närvaro innan stridens initierande. Överraskning som en del av Sjötigrarnas 

taktik bekräftas även genom intervjuer med sjöofficerare och srilankesisk underrättelsetjänst, 

vilket ytterligare stärker denna argumentation.144 

 
Snabbhet – Sjötigrarnas stridsrelaterade tempo i handling och beslut är genom empirin svårt att 

utläsa. Men vad gäller rörelserelaterad snabbhet hade vissa av Sjötigrarnas fartyg förmåga till 

förflyttning i hela 45 knop. Snabbhet, i kombination med svärmtaktik och/eller självmordsfar-

koster, gjorde det väldigt svårt för de större och djupgående srilankesiska fartygen.145 Enligt 

Colombage hade Sjötigrarna kapacitet att köra ifrån sin fiende.146 De verkar även prioriterat 

denna förmåga, då de experimenterade med varianter på framdrivningssystem för ökad hastig-

het.147 Murphy bekräftar Sjötigrarnas kapacitet till förflyttning i 40-45 knop. Han bekräftar även 

att deras fartyg i regel var snabbare än fiendens. Detta gjorde att hastigheten ofta var deras 

skydd i strid. Snabbheten möjliggjorde även att skyndsamt förflytta sig långa sträckor vid behov 

av kraftsamling. Murphy omnämner snabbhet som en av aktörens nyckelfaktorer för dess fram-

gång.148 Vissa av Sri Lankas fartyg var dock hastighetsmässigt överlägsna Sjötigrarnas.149 Men 

även dessa snabbgående fartyg förlorade majoriteten av sina strider när svärmtaktiken nyttja-

des.150 Sjötigrarna var således inte alltid rörelsemässigt snabbare än sin fiende, men det är tyd-

ligt att snabbhet spelade in i deras framgång. Sammantaget bedöms att Sjötigrarna nyttjade 

rörelserelaterad snabbhet för att besegra sin fiende. 

 
Efter attack 
Reträtt – Enligt Murphy var Sjötigrarnas rutin efter strid att köra upp båtarna på stranden, lasta 

på trailers ståendes i beredskap och sedan transportera dessa till säker, skyddande djungel. Syf-

tet var dels att undvika upptäckt från luften.151 Colombages srilankesiska respondenter bekräftar 

                                                
143 Murphy, 2006, s.7. 
144 Dunigan et al, 2012, s.74. 
Colombage, 2016, s.166. 
145 Povlock, 2011, s.19-22. 
146 Colombage, 2016, s.49. 
147 Ibid., s.191. 
148 Murphy, 2006, s.6-10. 
149 Colombage, 2016, s.181. 
150 Ibid., s.167. 
151 Murphy, 2006, s.6-7. 
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denna bild. Sjötigrarna hade vid behov möjlighet att få båtarna i skydd och skyl, i syfte att 

skydda mot spaningsuppdrag och efterföljande räder.152 Den tidigare nämnda snabbheten ska 

även syftat till att kunna fly ifrån sin fiende.153 Sjötigrarna drog sig alltså eventuellt tillbaka 

efter strid för att undvika en motreaktion av fienden. Aktörens självmordsattacker innebär dock 

en motsättning. Att självmant dö på slagfältet är raka motsatsen mot att skyndsamt söka skydd 

för överlevnad. Självmordsbombningarna visar på en värdering av människoliv som inte är 

förenligt med vad reträtten syftar till; att överleva så att styrkorna kan växa sig större och star-

kare. Tse-tung berör inte självmord som ett alternativ. Inte heller Giap, trots sin påtalade ideo-

logiska övertygelse. Endast Guevara uttrycker explicit att självmordsattacker är användbart.154 

Det är oaktat inte otroligt att självmordsuppdrag bedrevs under även Tse-tung och Giap, då 

skillnaden mellan en attack med uttalat högt risktagande och faktiskt självmord nödvändigtvis 

inte är stor. Men; självmordsattacker går inte i linje med indikatorn och majoriteten av det 

bakomliggande teoretiska underlaget. Av denna anledning är koden inte indikerad. 

 
Utnötande effekt – De strider som redogjorts för i analysen är exempel där ett, två eller tre fartyg 

bekämpats. Att någon av dessa strider enskilt skulle haft en avgörande inverkan på sjökrigets 

utfall är osannolikt. Dunigan et al menar i sin undersökning på att Sjötigrarnas krigföring inte 

syftade till ett snabbt avgörande, utan till att reducera Sri Lankas rörelsefrihet. Effekten av deras 

krigföring påverkade i längden styrkeförhållandena till Sjötigrarnas fördel. Rädslan för fram-

förallt självmordsattacker ska exempelvis ha lett till rekryteringsproblem för srilankeserna.155 

Även Murphy konstaterar att striderna syftade till att nöta ner fienden. Detta för att minska 

deras sjökontroll och i sin tur möjliggöra för understöd till landkriget genom logistiktransporter 

och skydd från havet.156 Avslutningsvis, att kriget blev så pass utdraget är det största beviset på 

att Sjötigrarnas krigföring renderade i utnötning. Om någon enskild strid hade fått en avgörande 

inverkan på sjökriget hade srilankeserna rimligtvis inte kunnat hämta sig gång på gång. Utnöt-

ning och utdragna krig går hand i hand, liksom Israels avgörande slag går hand i hand med ett 

ytterst kort krig. På denna grund bedömer jag att belägg finns för att Sjötigrarnas taktiska vinster 

fick en utnötande effekt. 

 

                                                
152 Colombage, 2016, s.165-166. 
153 Ibid., s.191. 
Murphy, 2006, s.9. 
154 Guevara, 2007, s.57. 
155 Dunigan et al, 2012, s.72-74. 
156 Murphy, 2006, s.7-10. 
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Sammanställning 
Se tabell nedan för en överskådlig sammanställning. 
Tabell 4 – sammanställning Sjötigrarna 

Kategori Kod Sjötigrarna 
Inför attack Dold förflyttning Indikerat 

Anpassning Indikerat 
Söker fiendens svaghet Indikerat 

Under attack Överraskning Indikerat 
Snabbhet Indikerat 

Efter attack Reträtt Ej indikerat 
Utnötande effekt Indikerat 

 

4.3 Fullständig sammanställning 
Båda aktörer påvisade en majoritetsuppfyllnad av gerillataktikens nyckelfaktorer, men i olika 

utsträckning. Israeliska marinens taktiska tillvägagångssätt i Yom Kippur överensstämde med 

fyra av gerillataktikens sju nyckelfaktorer. För att besegra sin fiende tillämpades dold förflytt-

ning och fiendens svagheter uppsöktes, men framförallt förlitade de sig på snabbhet i form av 

fartresurser och sin anpassning genom nyutvecklad, samverkande taktik och teknik. Både över-

raskning och reträtt syftar till att påverka fienden och samtidigt minimera egna förluster, vilket 

inte uppvisades. Israel sökte även, istället för utnötning, de avgörande striderna. Det går inte 

heller i linje med gerillakrigföring. Sammantaget går det därför att ifrågasätta om Guerrilla 

Warfare kan förklara Israels taktiska tillvägagångssätt i konflikten. 

 

Bortsett från reträtt går att konstatera indikering av samtliga koder för Sjötigrarna. Sjötigrarna 

uppvisade dold förflyttning innan anfall. Både ny teknik och taktik experimenterades med åter-

kommande under konflikten. Genom framförallt svärmtaktiken, men även i tid och rum, söktes 

tillfälliga övertag där fienden var som svagast. Flera exempel visar att Sjötigrarna initierade 

strider utan srilankesernas föraning, vilket indikerar att överraskning var en del av deras tillvä-

gagångssätt. Rörelserelaterad snabbhet var också centralt för Sjötigrarnas taktiska framgångar. 

Även om reträtt kan ha utförts, visar aktörens självmordsattacker på att många strider inte var 

tänkta att överlevas. Detta går inte i linje med kodens operationalisering, därav bedömningen. 

Att döma av de enskilda stridernas effekt syftade även taktiken till utnötning. Detta innebär 

sammanfattningsvis starka belägg för teorins förklaringsvärde gällande Sjötigrarnas taktiska 

tillvägagångssätt mellan åren 1990-2001. 
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Tabell 5 - fullständig sammanställning 

Kategori Kod Israeliska marinen Sjötigrarna 
Inför attack Dold förflyttning Indikerat Indikerat 

Anpassning Indikerat Indikerat 

Söker fiendens svaghet Indikerat Indikerat 

Under attack Överraskning Ej indikerat Indikerat 

Snabbhet Indikerat Indikerat 

Efter attack Reträtt Ej indikerat Ej indikerat 

Utnötande effekt Ej indikerat Indikerat 
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5. Avslutning 

5.1 Slutsatser 
Kan Guerrilla Warfare förklara israeliska marinens och Sjötigrarnas taktiska tillvägagångs-

sätt i respektive asymmetrisk konflikt? 
 

Israeliska marinens agerande i Yom Kippur visar på spår av gerillataktik. De punkter som ej 

överensstämmer med teoretiskt underlag gör dock att det går att ifrågasätta om teorin till fullo 

kan förklara aktörens taktiska tillvägagångssätt. Sjötigrarnas agerande i det srilankesiska inbör-

deskriget visar på än tydligare spår av gerillataktik. Trots en punkt som ej överensstämmer med 

teoretiskt underlag, Guerrilla Warfare kan i stort förklara aktörens taktiska tillvägagångssätt. 

5.2 Resultatdiskussion 
Syftet med denna undersökning var att pröva om Guerrilla Warfare kan förklara underlägsna 

marina aktörers tillvägagångssätt när de nått framgång i asymmetriska konflikter. I och med 

besvarandet av undersökningens frågeställning ovan har teorins förklaringsvärde prövats och 

undersökningens syfte uppfyllts. Med hänsyn till utfallet har teorins giltighet för marina aktörer 

således stärkts. Då även det andra fallet påvisade en majoritetsuppfyllnad av gerillataktikens 

attribut finns ytterligare stöd för denna konklusion. Då Sjötigrarna inte uppfyllde koden reträtt 

går det dock att invända mot resultatet. Sjötigrarnas självmordsattacker är inte i linje med ut-

formad indikator, men samtidigt är självmordsattackernas vara eller icke vara inom gerillakrig-

föring oklar. Guevara ser det som en naturlig del, Tse-tung och Giap omnämner det inte.157 

Självmordsattackerna skulle kunna indikera att Sjötigrarnas taktik också hade inslag av 

terrorism. Kanske skulle en teori om terrorism komplettera utvald teori i förklarandet av Sjö-

tigrarna, men då aktören uppfyllde resterande attribut förklarar Guerrilla Warfare ändå på egen 

hand aktörens tillvägagångssätt i stort. 

 

Det är genom presenterad tidigare forskning som behovet av denna undersökning identifiera-

des. Efter att ha brutit ner verk författade av kontroversiella individer framgick en kärna av 

användbar taktik. Denna taktik innebar i teorin inga hinder för att prövas på och användas av 

marina aktörer. Vanlig kritik mot fallstudier gör gällande att det bör gå att påvisa fallets likhet 

med andra för generaliseringarnas giltighet.158 Från syfte till val av fall har undersökningen 

genomsyrats av marin anknytning och framgång trots underlägsenhet. Därför bör resultatets 

                                                
157 Läs 4.2 Fall två - Sjötigrarna. 
158 Bell & Waters, 2016, s.24-26. 
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generaliseringsmöjligheter omfatta marina, underlägsna aktörer som söker framgång. Efter ge-

nomförd analys finns nu belägg för att gerillataktik har, och därmed kan, bedrivas till sjöss. 

Gerillakrigföring är således en teori även för marina aktörer. Hur väl gerillakrigföring egentli-

gen lämpar sig för statliga aktörer är dock en annan fråga. Israeliska marinen visade på spår av 

gerillataktik, men att bedriva gerillakrigföring till dess spets gjorde de inte. Resultatet kan tyda 

på att fullkomlig gerillakrigföring lämpar sig bäst för ickestatliga aktörer. Mer troligt är att 

gerillakrigföring lämpar sig för aktörer som saknar andra alternativ. 

5.3 Teori- och metoddiskussion  
Urvalet av teoretiska attribut kan ha påverkat undersökningens utfall. De sju koder som fram-

togs gick att återfinna i samtliga tre teoretikers underlag. Det kan innebära att jag sökte likheter 

och gick miste om nyanser. Ett upplägg där respektive teoretikers viktigaste punkter istället 

framtagits (oberoende av överrensstämmelse) hade kunnat ge ett annat slutresultat. Jag vill dock 

hävda att valt upplägg med gemensamma nämnare som avgränsning innebär att det finns en 

mer stabil teoretisk grund att utgå ifrån. Utformningen av mina indikatorer kan också ha påver-

kat utfallet. Utan någon identifierad förlaga krävdes noggrant övervägande och trogenhet till 

det teoretiska underlaget, vilket emellanåt var högst tolkningsbart. Därför lades mycket vikt vid 

face validity i operationaliseringen. Analysverktyget utformades för att kunna prövas på empi-

riska skildringar av striden. Med facit i hand blev det därför svårare att analysera Sjötigrarna, 

då deras konflikt var mer utdragen och empirin mer övergripande. Analysverktyget hade därför 

kunnat utformas bättre efter tillgängligt material, nu blev resultatet att argumentation för tolk-

ningar krävdes i större utsträckning. 

 

Min definition av asymmetriska konflikter och underlägsenhet har i allra högsta grad inverkat 

på urvalet av fall. Med hänvisning till Arreguín-Tofts forskning avgränsades underlägsenhet 

till en jämförelse i numerär. Det möjliggjorde att analysera Israel som fall. Om materielmässig 

underlägsenhet istället varit utgångspunkt skulle Israel troligen varit inaktuella, då deras mate-

riel uppenbarligen höll en högre kvalité än deras fiendes. Genom att utgå ifrån Arreguín-Tofts 

avgränsning går genom denna undersökning att rikta kritik mot den asymmetriska konflikt-

forskningen. Numerärt underlägsna kan fortfarande vara materiellt överlägsna. Fallet Israel vi-

sar på att det kan finnas ett behov av ytterligare teorier inom asymmetrisk konfliktforskning för 

att till fullo förklara varför vissa underlägsna, marina aktörer når framgång. 
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Avslutningsvis, mitt val att enbart analysera de två mer omskrivna striderna i Yom Kippur kan 

ha inverkat på slutprodukten. En mer nyanserad bild hade kunnat erhållas genom att även 

granska de mindre omskrivna striderna. Genom att dessa strider fick så stor inverkan på sjökri-

gets utfall hade de dock varit svåra att bortse ifrån. Två strider innebar även mer detaljerad 

empiri, vilket gav mer precision i analysen. I kontrast avgränsades Sjötigrarnas konflikt tids-

mässigt till elva år. Det beror dels på tillgängligt empiriskt underlag, men även på att konflikten 

faktiskt var avsevärt längre. Valet av underlag att framhäva innebar därför stort ansvar, vilket 

jag försökte göra med ett opartiskt, vetenskapligt förhållningssätt. Utfallet av koden reträtt anser 

jag är ett exempel på detta. 

5.4 Forskningsetiska överväganden 
Det etiska dilemmat i att framställa tre kommunistiska extremister som vetenskapligt trovärdiga 

teoretiker, kontra eventuell vinning i att gå till källan för teoribildningen kring gerillakrigföring, 

är något som jag återkommande har reflekterat kring. Jag får trots allt säga att det var värt att 

ta sig igenom den ideologiska propagandan, för det resulterade i fördjupad kunskap om geril-

lakrigföring ur ett krigsvetenskapligt perspektiv. Ett annan etisk fråga är gerillakrigföringens 

nytta för stater som lyder under krigets lagar. På förhand anade jag visst oråd, vilket förstärktes 

av att läsa om tamilernas regelvidriga attacker på civilbefolkningen. Utifrån operationaliserade 

nyckelfaktorer, eller koder, framstår inga hinder finnas för att bedriva gerillataktik på ett regel-

rätt sätt. På strategisk nivå är det inte lika självklart, detta då civilbefolkningen bortom det rent 

taktiska, stridsrelaterade, beskrivs som ytterst central för stöd i olika former som krigets lagar 

troligen inte tillåter.159 Guevara hävdar även att stöd, i form av bland annat gömställen, är vik-

tigt även på taktisk nivå.160 Detta kunde jag dock inte finna stöd för hos de andra två teo-

retikerna. 

5.5 Betydelse för yrkesutövningen 
I inledningen på denna uppsats presenterades mitt utomvetenskapliga motiv, svenska marinens 

eventuella underlägsenhet i en framtida konflikt. Risken för underlägsenhet är, utifrån vår tro-

liga fiendes numerär, överhängande. Detta gör att teori utformad för den underlägsna parten 

och praktiska exempel därav rimligtvis är vad vi bör vända oss till. Genom denna uppsats är 

förhoppningen att den enskilde läsaren ska få förståelse för hur man som underlägsen faktiskt 

kan gå vinnande ur en asymmetrisk konflikt. På en organisatorisk nivå är jag hälsosamt kritisk 

till denna uppsats potentiella inverkan. En debatt värd att väcka är trots allt huruvida vi som 

                                                
159 Guevara, 2007, s.65. 
160 Ibid., s.19. 
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liten stat verkligen bör eftersträva att närma oss NATO i utformning av doktrin och taktik, trots 

våra ringa resurser. Istället för att se upp till klassisk sjökrigsteori där herravälde ska etableras 

och eftersträva krigföring för en flotta vi inte har, anser jag att fokus bör vara på forskning som 

är utformad för aktörer i Försvarsmaktens storlek. 

5.6 Vidare forskning 
Utifrån resonemang i diskussionsavsnitten ovan hade en undersökning på samma fall fast med 

fler, snarlika teorier varit givande. För Sjötigrarna hade en teori om terrorism troligen gett yt-

terligare en relevant infallsvinkel. För Israels del hade andra sjökrigsteorier eventuellt lämpat 

sig. Det finns teorier för den underlägsne som är sprungen ur mer klassisk sjökrigsteori, en 

undersökning där även dessa ges utrymme hade kunnat leda till fler insikter. En gedigen sam-

manställning över teorier för underlägsna skulle även kunna reda ut likheter och skillnader samt 

bidra till ett mer nyanserat underlag för forskning om asymmetriska konflikter. Forskning mer 

tydligt inriktad på gerillakrigföring för den svenska marinen hade även varit intressant. En så-

dan studie skulle exempelvis kunna granska svenska doktriner och handböcker samt intervjua 

personal i syfte att identifiera eventuella motsättningar mellan teori och verklighet. Avslut-

ningsvis, för ytterligare förståelse kring gerillakrigföringens eventuella potential för svenska 

marinen, och andra statliga aktörer, hade en undersökning som innefattar den strategiska nivån 

behövts genomföras. Det finns risk för att gerillakrigföring på en strategisk nivå inte är kompa-

tibel med våra värderingar och lagar. Det är även möjligt att en sådan undersökning hade lett 

till ökad insikt om vad som faktiskt krävs för framgång trots underlägsenhet. 
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