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ABSTRACT: 

 

The principles of war have been institutionalised in the western world’s military doctrines despite 

many scientists and military officers having questioned them for a long time. They believe the prin-

ciples are too broad, unspecific and even invalid. So why are they used in military education and 

why can they be found in doctrines? 

 

The purpose of this study is to examine if the principles of war could explain the outcome of asym-

metric maritime conflicts.  Liddell Hart´s theory regarding the principles of war will be analysed 

through two cases, the battle of Latakia in the Yom Kippur war and the Sea tigers in the Sri Lankan 

civil war. Liddell Hart´s theory is based on analysing primarily land warfare, yet the principles of 

war are considered universal in all military arenas. Therefore, the theory should be applicable to 

maritime warfare. 

 

The analysis shows that the principles security and mobility could be identified to a lesser extent in 

the Sri Lankan case. However, in the case of the Battle of Latakia, the principles of concentration 

and surprise are identified to a lesser extent. The conclusion being that there could be a difference 

between irregular and regular forces regarding the use of the principles. Liddell Hart´s theory can 

explain the outcome of asymmetric maritime warfare because all four principles have been identified 

in both cases, however, in varying degrees.  

 

Nyckelord:  

Liddell Hart, krigföringens grundprinciper, Sjötigrarna, Israel, asymmetriska konflikter, framgång. 
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1. Inledning 

Krigföringens grundprinciper ses många gånger som en enskild teori vilket det egentligen var 

500 år före Kristus då Sun Tzu formulerade sina tankar om kriget. Idag kan inte krigföringens 

grundprinciper ses som en enskild teori längre då flertalet militärteoretiker som Clausewitz, 

Jomini, J.F.C Fuller och Liddell Hart givit sina egna teorier om principerna. Varje given teo-

retikers teori har diskuterats, analyserats, formulerats och gjorts om för anpassning i tid och 

rum. Principerna kan idag därför anses vara en samlad kunskap av teoretikernas teorier och 

forskning. Krigföringens grundprinciper har sedan i omgångar cirkulerat i flertalet väster-

ländska doktriner. De principer som vi känner till idag hade sitt genombrott när J.F.C Fuller 

implementerade sin teori om principerna i den brittiska doktrinen, vilket även andra länder se-

dan tog efter.1 Däribland Sverige som till viss del implementerat dessa i bl.a. taktikreglemente 

för marinstridskrafterna (TRM 1A).2 

1.1 Problemformulering 

Principerna har inte implementerats utan att ifrågasättas. Det finns en devierad bild bland mili-

tära tänkare och dagens militära forskare av principernas betydelse. Giltigheten av krigföring-

ens grundprinciper ifrågasätts eftersom principerna anses oprecisa, tvivelaktiga och oanvänd-

bara. De ifrågasätts på alla nivåer, men trots det går de fortfarande att återfinna i doktriner. 

Även bland militära forskare och tänkare som anser att principerna har ett värde, finns det oe-

nighet om bl.a. hur många de är, om de är vedertagna eller vad de egentligen innehåller.  

I doktrinen Field Service Regulations 1924 beskrivs principerna baserade på Fullers tankar.3 

Det är även där som Liddell Hart tar sin utgångpunkt när han producerar sin teori om krigfö-

ringens grundprinciper. Genom att utveckla, revidera och konkretisera, förtydligar han princi-

perna och det är därifrån denna uppsats tar sin utgångspunkt.4 

 

Bristen på empiriska undersökningar ter sig tydligt när tidigare forskning kring principerna 

analyseras. Flertalet källor skriver om principernas existensberättigande men ingen av dessa 

verifierar, falsifierar eller utvecklar principerna empiriskt. Detta är även något som Ångström 

                                                 
1 Ministry of Defence. Joint Doctrine Publication 0-01. Shrivenham: Ministry of Defence vol. 5 (2014). s28-31. 
2 Försvarsmakten. Taktikreglemente för Marinstridskrafterna. Stockholm: Försvarsmakten (2010). s01.21. 
3 Fuller, John F. C. The Foundations of the Science of War. Saffron Walden: Express (2012). s16. 
4 Liddell Hart, Basil, Henry. Thoughts on War. London: Faber and Faber Limited (1943). S179-180 
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och Widén har identifierat i sin artikel Adopting a recepie for success: modern armed forces 

and the institutionalization of the Principles of war.5  

 

En annan identifierad problematik är att principerna anses vara universella och allmängiltiga, 

men som oftast bara behandlar stora arméer och markoperationer. Genom att principerna prö-

vats och diskuterats mot markoperationer öppnas möjligheten att ifrågasätta deras allmängiltig-

het kopplat till andra militära arenor likt luft och marin. Därmed går det även att ifrågasätta 

varför principerna implementerats i taktiska reglementen och doktriner i länder som kan anses 

ha mindre numerärer, när avsaknaden av empiriska undersökningar är tydligt. 

1.2 Forskningsöversikt 

Val av tidigare forskning 

Syftet med valet av artiklar är att skapa en översikt över hur krigföringens grundprinciper har 

diskuterats och nyttjats i tidigare forskning. Artiklarna ska vara representativa för studien samt 

för samtiden, därför har kriterier tagits fram.  

1: Samtliga verk ska vara kvalitetssäkrad. För att säkerställa att forskningen är kvalitetssäkrad 

kommer endast Peer reviewed-material användas i forskningsöversikten. 

2: Krigföringens grundprinciper ska vara en central del av verket. Det finns artiklar där krigfö-

ringens grundprinciper nämns i liten utsträckning och med fokus på andra teorier, dessa kom-

mer inte att presenteras eftersom andra teorier inte avses att prövas i denna studie. 

3: Verket ska antingen pröva, diskutera eller utveckla krigföringens grundprinciper. För att ge 

förståelse för debatten om krigföringens grundprinciper räcker inte förklaringar av vad feno-

menet är. Verken bör således pröva, diskutera eller utveckla principerna. 

 

Tidigare Forskning 

Ångström och Widéns artikel Adopting a Recipe for Success: Modern Armed Forces and the 

Institutioalization of the Principles of war, beskriver hur krigföringens grundprinciper har im-

plementerats och institutionaliserats i militära doktriner.6 

De menar att principernas giltighet ifrågasatts av flertalet tänkare men att länder trots det antagit 

dessa i sina doktriner. De presenterar därefter två hypoteser: Att länder antagit krigföringens 

grundprinciper antingen för praktiska eller teoretiska syften.  

                                                 
5 Widén, Jerker & Ångström, Jan. Adopting a Recipe for Success: Modern Armed Forces and the Institutionali-

zation of the Principles of War. Comparative Strategy. vol. 31 no. 3 (2012) doi: 

10.1080/01495933.2012.692240. s281-282. 
6 Ibid. s264. 
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De menar att detta resulterar i en otydlighet i debatten och därmed en oklarhet i principernas 

utförande. Detta framställer de genom tre påståenden.  

 

Först menar de att principerna bygger på dåtidens stora härar, men att dagens arméer ser an-

norlunda ut. Därefter påpekar de att dagens officerare har en längre, avancerad utbildning och 

därmed har andra förutsättningar att lära sig taktik. Till sist menar de att tecken på principernas 

oklarhet är att de togs bort ur doktriner under andra världskriget, trots de stora numerärerna som 

nyttjades. 7 

 

Flertalet argument presenteras där de nyttjar olika teoretikers teorier om principerna som sedan 

ställs mot varandra.8. Debatten som går att identifiera mellan de utvalda teoretikerna och dokt-

rinerna är såvida hur principerna ska nyttjas som riktlinjer eller regelverk, på vilken nivå de ska 

implementeras och hur de ska implementeras.9   

 

Undersökningen resulterar i en fortsatt otydlighet vilket även Ångström och Widén konstaterar. 

Även en avsaknad av empiriska undersökningar som verifierar, falsifierar eller utvecklar prin-

ciperna i ämnet konstateras. Något som Ångström och Widén hävdar är problematiskt.10 Det 

kan tyckas förvånande att länder som Storbritannien, USA och Kina har implementerat princi-

perna trots deras oprecisa utformning och avsaknaden av empiriska undersökningar i ämnet.11 

Widén och Ångström gör inget försök i att stärka eller falsifiera krigföringens grundprinciper 

som teori men står fast vid formuleringen att fler empiriska undersökningar krävs. 

 

Alaric Searle hävdar i sin artikel: Inter-service Debate and the Origins of Strategic Culture: 

The ”Principles of War” in the British Armed Forces, 1919-1939, likt Ångström och Widén att 

debatten om krigföringens grundprinciper är diffus. Searle undersöker hur principerna nyttjades 

av den brittiska militären mellan 1919–1939. Searle belyser avsaknaden om forskning för re-

sultaten av principernas nyttjande i flygvapnet och flottan. Han menar att genom att undersöka 

                                                 
7 Widén & Ångström. Adopting a Recipe for Success. s264. 
8 Ibid. s274. 
9 Ibid. s266. 
10 Ibid. s281-282. 
11 Ibid. s269. 
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manualer, litteratur och tidskrifter från den tiden, kan det påvisas att krigföringens grundprin-

ciper inte begränsades till brittiska armén utan involverar tre vapenslag som implementerat 

dessa i sina respektive doktriner.12  

 

Searle beskriver de olika vapenslagens processer i antagandet av principerna och att det bidrog 

till en ny strategisk kultur inom den brittiska militären.13 Han menar att krigföringens grund-

principer nyttjades fast i olika former med olika tillägg från Fullers åtta grundprinciper.  

Han menar samtidigt att det finns en avsaknad av forskningen om hur principerna nyttjades. 

Searle jämför Clausewitz, Foch, Fuller, Harts och Maurice teorier och den debatt som skedde 

inom brittiska militären kring ämnet. Slutsatsen styrker hans teori att principerna var imple-

menterad, fast i olika format de olika doktrinerna. Searles undersökning styrker även påståendet 

om avsaknaden av empiriska undersökningar.14 Ansatsen i hans undersökning ger dock inga 

försök till att stärka eller falsifiera krigföringens grundprinciper som teori. 

 

I artikeln The principles of war and military thinking, tar Zvi Lanir ett avstamp från militära 

tänkares teorier om krigföringens grundprinciper. Han menar att principerna spelar en stor roll 

i modern krigföring. Han hävdar dock att dagens militära tänkare underskattar det historiska 

värdet av principerna.15  Artikeln undersöker kontroversen kring principerna samt deras es-

sens.16 Han jämför olika länders implementerande av principerna och konstaterar att dessa åter-

finns i flertalet doktriner och taktiska reglementen men att de varierar i olika omfattning.17  

 

Lanirs slutsats är att krigföringens grundprinciper består av två epistemologiska roller som lig-

ger till grund för militärt tänkande och att de fungerar som riktlinjer. Han poängterar även att 

principernas nyttjande på taktisk nivå är tydligt men att det kan resultera i komplikationer på 

högre nivåer på grund av principernas enkelhet. Fortsatt påpekar han vikten av vidare forskning 

i ämnet.18 

 

                                                 
12 Searle, Alaric. Inter-Service Debate and the Origins of Strategic Culture: The ‘Principles of War’ in the Brit-

ish Armed Forces, 1919–1939. War in History. vol. 21 no.1 (2014) doi: 10.1177/096834451350552. s5. 
13 Searle. Inter-Service Debate and the Origins of Strategic Culture. s6. 
14 Ibid. s29. 
15 Lanir, Zvi. The “principles of war” and military thinking. Journal of Strategic Studies, 01 March 1993, Vol. 

16(1). Taylor and Francis group. s1. 
16 Ibid. s2. 
17 Ibid s2-6. 
18 Ibid. s15. 
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Russell W. Glenn skriver i artikeln: No more principles of war?, om amerikanska arméns im-

plementering av krigföringens grundprinciper. USA har nyttjat två sorters principer: En variant 

med de klassiska principerna för krig, samt ”the principles for operations other then war” (Prin-

ciper för annat än krig. Förf. översättning.). Förslaget till 1998 års utgåva är sedermera ”prin-

ciples of operations”. 19 I artikeln ges förslag på nästa version av den amerikanska doktrinens 

utformning. Genom att analysera och utveckla de klassiska ”principerna” samt ”principerna för 

annat än krig” vill han uppnå en synergi, vilket han menar krävs för att möta dagens moderna 

konflikter.20 

 

Glenn använder olika konflikter där amerikanska trupper varit inblandade. Han jämför dessa 

fall med doktrinernas formuleringar och principerna, vilket leder fram till slutsatsen att de klas-

siska ”principerna” inte bör ersättas av ”principer för annat än krig”. Han menar istället att de 

klassiska principerna kan kompletteras med dessa efter noggrann analys av dess innebörd.21 

Synergieffekten menar han skapas av tidigare erfarenheter och framgångsfaktorer från konflik-

ter, vilka bör behandlas tillsammans i den nya versionen av doktrinen.22 Glenn påpekar likt fler 

författare att de klassiska principerna är diffus och att dessa bör konkretiseras. Resultatet av 

Glenns undersökning är sedermera ett förslag till vidareutveckling av principerna.23 

 

Tal Tovy skriver i artikeln Are the Principles of War Applicable to Special Task Forces om 

krigföringens grundprinciper kopplat till USA:s misslyckade operation Gothic Serpent i Moga-

dishu i början på 90-talet. Tovys artikel är en av få identifierade artiklar som ger ett försök till 

att empiriskt pröva krigföringens grundprinciper. Detta genomförs i en mindre fallstudie.24 

Undersökning leder fram till resultatet att de amerikanska specialstyrkorna inte följde krigfö-

ringens grundprinciper vilket förklarar operationens misslyckande menar Tovy.25 Problemati-

ken med Tovys artikel är att den saknar viss transparens i bl.a. teorin och operationalisering av 

principerna. Önskvärt hade varit att kunna följa vilka kriterier som är av betydelse för princi-

perna. Han menar även att eftersom principerna kunde förklara utfallet i hans specifika under-

sökning, kan principerna förklara alla specialoperationer.  Det kan vara en förhastad slutsats 

                                                 
19 Glenn, Russell. No more principles of war? Parameters, Spring 1998, vol.28(1). s49. 
20 Ibid. s50. 
21 Ibid. s64. 
22 Ibid. s57. 
23 Ibid. s64. 
24 Tovy, Tal. Are the Principles of War Applicable to Special Task Forces? Operation Gothic Serpent Re-Exam-

ined. The RUSI Journal. vol. 154 no. 2 (2009) doi: 10.1080/03071840902965737. s56-61. 
25 Ibid. s61. 
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eftersom han genomför en enfallsstudie, vilket inte skapar en generaliserbarhet i större utsträck-

ning. 

 

Sammanfattningsvis finns en avsaknad av artiklar som empiriskt prövar krigföringens grund-

principer. Endast en av fem vetenskapliga artiklar prövar principerna. Efter undersökning av 

flertalet artiklar identifieras en avsaknad av vetenskapliga och kvalitetssäkrade artiklar inom 

det presenterade problemområdet. Den gemensamma nämnaren för majoriteten av artiklarna 

som berörts är att de diskuterar principernas giltighet, där fokus ofta hamnar på om principerna 

ska ses som teori eller riktlinjer. Detta styrker även bilden av principernas otydlighet.  

 

Avslutningsvis går det även att identifiera en avsaknad av tidigare forskning som berör princi-

perna i en marin kontext. Därmed skapas ytterligare frågetecken om principernas allmängiltig-

het. Trots avsaknaden av forskning i ämnet återfinns principerna i våra marina reglementen. 

Den identifierade forskningsluckan är bristen på empiriska undersökningar som prövar giltig-

heten i krigföringens grundprinciper.  

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att pröva om Liddell Harts teori om krigföringens grundprinciper kan 

förklara utfallet i två slag i två asymmetriska marina konflikter. Detta för att ge ökad förståelse 

om Liddell Harts teori om principerna samt se om även Harts teori verkligen är universell och 

allmängiltig. 

1.4 Frågeställning 

Frågeställningen kommer att bidra med ett nytt perspektiv för att undersöka krigföringens 

grundprinciper ur en marin aspekt. Frågeställningen syftar till att belysa två slag i asymmetriska 

marina konflikter för att således undersöka i vilken utsträckning krigföringens grundprinciper 

kan förklara utfallet.   

 

Forskningsfråga: I vilken utsträckning kan Liddell Harts teori om krigföringens grundprinci-

per förklara utfallet av två slag i två asymmetriska marina konflikter? 
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1.5 Avgränsningar 

Trots att Liddell Harts teori är framtagen genom markoperationer anses krigföringens grund-

principer som universella och allmängiltiga. Därmed bör dessa kunna appliceras på marina op-

erationer. Undersökningen kommer således endast fokusera på Liddell Harts teori om princi-

perna. Att specifikt nyttja Harts teori är lämpligt med hänsyn till principernas generella otyd-

lighet. Genom att undersöka en specifik teoretikers teori kan en tydligare bild ges av principerna 

i ett sammanhang.  

 

Harts teori om principerna är tillika konkretiserad vilket skapar möjlighet att pröva principerna 

utan att behöva omformulera dessa i större utsträckning.  En teoriprövning av Liddell Harts 

teori skapar förutsättningar att forska vidare i framtida studier då detta sätter hans teori i ett 

konkretiserat sammanhang. I detta fall, två slag i asymmetriska marina konflikter. 

 

Denna studie kommer även att avgränsas till att analysera två fall på taktisk nivå. Fokus på 

taktisk nivå innebär att det som går att utläsa ur striden blir centralt i de valda fallen. Att inte 

analysera fallen på strategisk nivå innebär att politiska ställningstaganden inte behöver tas i 

beaktan. En strategisk nivå medför en risk att låsa undersökningen till politiska olikheter istället 

för att öka förståelsen för taktiska överväganden vilket är av intresse i undersökningen. Fallens 

avgränsningar presenteras i 3.5 Avgränsning av fall. 

1.6 Disposition  

Kapitel ett innehåller problemformulering, tidigare forskning, syfte, frågeställning, disposition 

och centrala begrepp. I kapitel två översätts och redogörs Liddell Harts teori. I kapitel tre redo-

görs undersökningens metod. Syftet med kapitel tre är att skapa en transparent undersökning. 

Även operationalisering och analysverktyg tillsammans med graderingsskala presenteras. 

 

I kapitel fyra analyseras Liddell Harts teori genom två fall. I kapitel fem besvaras huvudfrågan. 

Därefter diskuteras slutsatserna, resultatet, metoden och övriga reflektioner. Sist presenteras 

undersökningens forskaretiska överväganden, betydelse för yrket och vidare forskning.  
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1.7 Centrala begrepp 

För att förstå begreppet asymmetriska konflikter kommer Arreguín-Tofts definition att använ-

das. Arreguín-Toft skriver att en asymmetrisk konflikt är den relativa styrkan mellan två eller 

fler aktörer, där en av aktörerna är till storlek och styrka mycket större.26 De utgår från en aktörs 

numerär där väpnade styrkor, vapenmakt och befolkning utgör mätbarheten.27 Denna under-

sökning utgår från ett 1:4 förhållande när tröskeln för asymmetri ska fastställas.  Aktören som 

till numerären är 25 procent av motståndaren betraktas som underlägsen. Flertalet forskare häv-

dar att ett 1:2 förhållande klassas som asymmetri, därmed finns marginal i denna undersök-

ning.28  

 

Eftersom teorin prövas mot fall där den mindre aktören nått framgång behöver begreppet fram-

gång definieras. Andrew Mack skriver i artikeln Why Big Nations Lose Small Wars om förhål-

landet mellan stora och små makters väg till vinst och förlust.29 Återkommande i artikeln är att 

asymmetriska förhållanden kopplas till gerillakrigföring, där gerillan oftast anses vara den un-

derlägsna parten. Mack hänvisar sedermera till Henry Kissinger som menar att ”The guerrilla 

wins if he does not lose”.30 Kissingers definition kommer att användas i denna undersökning: 

När den underlägsna parten inte förlorar konflikten har den nått framgång.  

 

Den sista definitionen berör modern sjökrigföring. Begreppet är omdiskuterat av flertalet tän-

kare. Ian Speller menar att nutida sjökrigföring eller sjökrigföring som på senare tid har skett 

bör anses vara modern sjökrigföring.31 I denna studie är modern sjökrigföring från 1970 och 

framåt. Årtalet är valt eftersom moderna vapensystem, kommunikationssystem och skyddssy-

stem börjar att användas i sjökrig. 

                                                 
26 Arreguín-Toft, Ivan. Contemporary Asymmetric Conflict Theory in Historical Perspective. Terrorism and Po-

litical Violence. Vol. 24, No. 4 (2012): 635-657, 2012. s636-637 
27 Arreguín-Toft, Ivan (2001). How the weak wins war: A theory of Asymmetric Conflict. International Security, 

Vol 26, No1. The MIT Press. s96. 
28 Arreguín-Toft. How the weak wins war. s94. 
29 Mack, Andrew. Why Big Nations Lose Small Wars: The Politics of Asymmetric Conflict. World Politics. Vol. 

27, No. 2 (1975): 175-200. s195. 
30 Ibid. s178. 
31 Speller, Ian, Understanding naval warfare, Second edition., Routledge/Taylor & Francis Group, London, 

2019. s9. 
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2. Teori 

2.1 Bakgrund Teori 

Fuller ligger till grund för principernas implementerande i doktrinen Field Service Regulations 

1924.32 Han var bland de första forskarna på 1900-talet som aktivt menade att krigföringens 

grundprinciper kunde nyttjas för att förstå krig. Principerna etablerades sedermera bland brit-

tiska militära akademier, vilka tog lärdom av Fuller. Genom akademierna implementerades 

principerna i doktriner. Fullers arbete berör åtta principer som Liddell Hart fortsatte sin forsk-

ning på.33 

 

Hart menar att en officer inte kan hålla mer än tre till fyra principer i åtanke när en operation 

ska genomföras. Därför reducerar han Fullers åtta principer till fyra principer och en lag. Han 

presenterar principerna och lagen som: Security (Säkerhet), Mobility (Mobilitet), Concentrat-

ion (Kraftsamling), Surprise (Överraskning) och Economey of Force (Lagen stridsekonomi).34  

 

Hart reviderar, konkretiserar och förtydligar innebörden av principerna genom att använda kon-

kreta exempel från infanteristrid. Således skapar han greppbara principer för officeren att följa. 

Han menar att principerna inte garanterar vinst, men att om dessa nyttjas som riktlinjer skapas 

möjligheten att nå framgång. Harts principer baseras på praktisk erfarenhet, beprövad erfaren-

het och tidigare forskning.35  

 

Harts teori om krigföringens grundprinciper är vald eftersom: 1. det är en vidareutveckling på 

Fullers teori som implementerats i den brittiska doktrinen. 2. Den har konkretiserats, reviderats 

och anpassats efter tid och rum. 3. Liddell Hart är en framstående teoretiker inom markoperat-

ioner. 

                                                 
32 Fuller. The Foundations of the Science of War. s16. 
33 Ministry of Defence. Joint Doctrine Publication 0-01. s28-35. 
34 Översättningsvalidering genomfördes 2019-04-24 av engelskaläraren Orla Fehrling vid försvarshögskolan. 
35 Liddell Hart. Thoughts on War. s179. 
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2.2 Krigföringens grundprinciper 

2.2.1 Säkerhet 

För att undvika att motståndaren når ett avgörande anfall behövs egen personal som bevakar, 

skyddar och säkrar egen terräng. Även att sprida ut styrkorna leder till att försvåra för motstån-

daren menar Hart. Han kallar detta sammantaget för säkerhet genom självskydd vilket skapar 

den första av två delar inom principen säkerhet.36 

 

Den andra delen menar Hart består av underrättelse. Fenomenet är motsatsen till självskydd. 

Underrättelse innebär att söka information om motståndarens antal enheter, utrustning, styrkor 

och svagheter. Är informationsinhämtningen lyckad kan egna styrkor vid en sammandrabbning 

antingen skyddas från eller undvika motståndaren.37  

Säkerhet genom självskydd och underrättelse blir således att genomföra dolda, utspridda för-

flyttningar i avancerad terräng för att undvika motståndaren i den mån att egna styrkor kan ta 

initiativ och anfalla.38 

2.2.2 Mobilitet 

Liddell Hart beskriver mobilitet som förmågan att kunna manövrera och förflyttas snabbt för 

att i ett specifikt skede kunna agera mot en motståndare, antingen i anfall eller försvar. Flexibi-

litet och manöverförmåga är centrala bitar i principen. Han beskriver mobilitet som drivkraften 

bakom flera av de andra principerna, vilket gör principen viktig i Liddell Harts teori om krig-

föringens grundprinciper.39  

För att möta krigets snabba förändringar och dess höga tempo behöver organisationen och den 

uttalade planen anpassas efter rådande förutsättningar, därmed krävs god mobilitet.40 Förtänk-

samhet, planering, reservplaner, god manöverförmåga, högt tempo och möjligheten att anfalla 

motståndaren där den minst anar är konkreta exempel på principen mobilitet.41 

2.2.3 Kraftsamling 

Hart menar att kraftsamling sker när vapen, tidpunkt och fördelaktig geografisk placering sam-

manfaller. En förutsättning för en lyckad kraftsamling är överlägsenhet. Att egna vapensystem 

                                                 
36 Liddell Hart. Thoughts on War. s181. 
37 Ibid. s181. 
38 Ibid. s186. 
39 Ibid. s181. 
40 Ibid. s181. 
41 Ibid. s187. 
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är starkare än motståndarens försvar. Detta uppnås genom att slå på en plats där motståndaren 

är underlägsen egna styrkor och för att uppnå avgörande.42  

 

Kraftsamlingen går inte att mäta innan operationen är genomförd. Den är kvittot på resultatet 

av handlingen vilket gör denna princip speciell eftersom det finns komplikationer i att planera 

en lyckad kraftsamling.43 Kraftsamlingen är beroende av flexibilitet eftersom snabba ändringar 

kommer att ske, ett högt tempo och även flera attacker på olika ställen om motståndaren är 

utspridd. Tillika krävs underrättelser för att inhämta information om motståndarens styrkor, 

geografiska läge, antal och svagheter för att kunna koordinera ett lyckat kraftsamlat anfall.44 

2.2.4 Överraskning 

Hart menar att överraskning är när motståndaren inte är förberedd på ett visst agerande och 

således lider förluster. Oftast sammanfaller detta när egna styrkor präglas av gynnsamma för-

hållanden och motståndaren präglas av missgynnsamma förhållanden. Egna styrkor kan således 

slå motståndaren på ett oväntat sätt och på en oväntad geografisk plats, att motståndaren förvil-

las. Det innefattar tre aspekter: slå motståndaren från en oväntad riktning, slå motståndaren på 

oväntad plats och slå motståndaren med oväntade metoder och kraft.45 Hart menar dock att alla 

tre varianter inte behöver sammanfalla vid samma tidpunkt men sannolikheten för en lyckad 

överraskning ökar.46 

Vilseledning och dold förflyttning är bidragande tillvägagångssätt för en lyckad överraskning 

men han hävdar samtidigt att en kombination av samtliga metoder ökar sannolikheten ytterli-

gare för en lyckad överraskning.47 

2.2.5 Stridsekonomi (Lag) 

Under fredstid bygger nationer upp den militära förmågan, vilket är en nations garanti för att 

vara väl preparerad inför en eventuell konflikt. Hart menar att det inte finns någon poäng att 

bygga den militära förmågan gentemot motståndarens resurser eftersom det inte ger någon ef-

fekt. Olika länder behöver satsa på olika delar av sin militära förmåga för att ”kugghjulet” ska 

rulla. Han menar samtidigt att det är omöjlig att täcka alla svagheter i den egna militära för-

                                                 
42 Liddell Hart. Thoughts on War. s198. 
43 Ibid. s202. 
44 Ibid. s200. 
45 Ibid. s206. 
46 Ibid. s202. 
47 Ibid. s206. 
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mågan. Nationen måste identifiera styrkor i försvarsförmågan för att således fokusera sats-

ningar rätt. Hart menar att stridsekonomi blir en förutsättning för övriga principers existensbe-

rättigande eftersom det fokuserar på militär uppbyggnadsförmåga.48 Därmed menar han att 

stridsekonomi inte är en princip utan en lag som skapar förutsättningar för övriga principer.49 

2.3 Diskussion 

Liddell Harts teori om krigföringens grundprinciper omfattar fyra principer och en lag. Det kan 

tyckas lite i jämförelse med andra teoretikers teori om principerna där antalet varierar mellan 1 

till 27 principer.50 Kritik kan riktas mot avsaknaden av fler principer i Liddell Harts teori men 

han hävdar att principer som Fuller använder: ”offensivt handlande”, ”målfokusering” och 

”samarbete”, redan implementerats i de övriga fyra principerna och är grundförutsättningar för 

en lyckad operation. Därmed är dessa principer överflödiga.  

 

Han menar att offensivt handlande är en idé om hur något ska gå till vilket redan omfattas 

genom principerna kraftsamling och överraskning. Principerna ”målfokusering” och ”samar-

bete” menar han är en grundförutsättning, något som förklarar hur verkligheten är om en lyckad 

operation ska uppnås. Dessa principer ingår således i samtliga övriga principer.51  

Liddell Harts påstående om principerna ”offensivt handlande”, ”målfokusering” och ”samar-

bete” taktar med Peter Esaiasson et al. förklaringar om teoretiska perspektiv. Detta fenomen är 

antaganden som inte är öppna för empirisk prövning. Sådana teoretiska perspektiv är alltså 

sanningar som förklarar hur verkligheten är eller ett påstående som inte kan falsifieras.52 

 

Noterat genom att ha läst boken Thoughts On War är att teorin om krigföringens grundprinciper 

inte är direkt överförbar till marina operationer eftersom teorin är framtagna genom markoper-

ationer. Det skapar förutsättningar att pröva teorins applicerbarhet på marina asymmetriska fall 

för att identifiera vad i Liddell Harts teori som kan anses vara allmängiltigt och universellt.   

För att undersökningen ska kunna appliceras på marina asymmetriska fall kommer teorin att 

anpassas genom operationaliseringen. Redogörelser kommer kontinuerligt att ske för att an-

passa teorin mot taktiska metoder vilket principerna ska kunna uppnå. Detta genomförs utan 

förändringar i andemeningen av själva teorin. Genom det kan teorin nyttjas i tid och rum. 

                                                 
48 Liddell Hart. Thoughts on War. s178. 
49 Ibid. s180. 
50 Widén & Ångström. Adopting a Recipe for Success. s268. 
51 Liddell Hart. Thoughts on War. s180. 
52 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. s39-40. 
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Liddell Harts teori om krigföringens grundprinciper är lämplig att pröva mot marina fall ef-

tersom teorin är konkretiserad och praktiska exempel nyttjats för att förstå teorins innebörd.  

3. Metod 

3.1 Forskningsdesign 

Undersökningen kommer genomföras som en teoriprövande studie. Att pröva teorin innebär att 

slutsatserna efter analysen antingen stärker eller försvagar teorin och dess förklaringsvärde. 

Liddell Harts teori om krigföringens grundprinciper kommer att vara central för undersök-

ningen vilket resulterar i att goda motiv för val av fall måste finnas.53 

Kriterier för Harts teori om principerna kommer att behöva identifieras för att således kunna 

producera mätbara variabler som sedermera kommer ligga till grund för analysarbetet. Förkla-

ring och produktion kommer att redovisas i 3.3 Operationalisering. 

 

Slutsatserna kommer att nås genom att genomföra en tvåfallstudie. Syftet att studera två fall är 

att nå en större grad av överförbarhet samt ett mer nyanserat resultat. Forskningsstrategin fall-

studier är lämplig när ett svårtolkat fenomen ska analyseras. Dessa undersökningar kräver likväl 

tydliga avgränsningar vilket kommer att presenteras i 3.2 Val av fall.54 

 

Eftersom empiri om asymmetriska marina konflikter är begränsat till antalet, kommer empirin 

att analyseras genom en kvalitativ textanalys. En kvalitativ ansats lämpar sig eftersom den ger 

en helhetförståelse samt att den går på djupet i texten för att skapa en fördjupad förståelse för 

olika fenomen. I denna undersökning krävs helhetsförståelsen och djupet om orsakssamband 

ska kunna identifieras i den begränsade mängden empiri som finns.55 Genom den kvalitativa 

textanalysen kan ett urval av relevant text sorteras ut. Genom intensiv läsning och användandet 

av ett analysverktyg, kan eftersökt innehåll i empirin tas fram, tolkas och analyseras. Således 

kan validiteten i undersökningen behållas.56 Det är även i linje med Ann-marie Ekengrens på-

stående att syfte, problem och frågeställning bör styra valet av metod i en undersökning.57 

 

                                                 
53 Esaiasson, et al. Metodpraktikan. s41. 
54 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Liber, 2003. 

s56. 
55 Ibid. s74. 
56 Esaiasson, et al. Metodpraktikan. s111-112. 
57 Ekengren, Ann-Marie, Uppsatshandbok, TPB, Johanneshov, 2012. s68. 
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En problematik med empiriska undersökningar är att nå en hög validitet och reliabilitet. För att 

nå en hög grad av validitet kommer begreppen intern och extern validitet att tas i beaktande. 

Intern validitet syftar till att mäta det som verkligen avses att mätas och att eventuella feltolk-

ningar i teorin och operationaliseringen elimineras. Intern validiteten nås under operational-

iseringen genom att kontinuerligt argumentera och resonera fram en lämplig definition för att 

sedermera framställa operationella variabler. Avståndet mellan teorin och variablerna minskas 

när definitionen av de båda överensstämmer. 58 

 

Extern validitet syftar till undersökningens överförbarhet.59 Överförbarheten visar i vilken ut-

sträckning resultatet ger mening till andra fenomen utöver det som behandlas i denna under-

sökning.60 I denna undersökning innebär det att om Liddell Harts teori håller kan den bli över-

förbar till andra fall. För att öka överförbarheten väljs en mest olika design och därmed analy-

seras två fall. Problematiken med att utöka undersökningen till två fall är att risken finns att 

analysen blir ytlig eftersom mindre tid avsätts till att analysera ett specifikt fall. Trots en utökad 

mängd empiriskt material avser jag att systematiskt och noggrant analysera materialet för att 

behålla validiteten och reliabiliteten. 

 

För att nå en hög reliabilitet kommer osystematiska fel att undvikas och felkällor elimineras i 

största mån. Därför kommer jag att jobba systematiskt och noggrant i framställandet av analys-

verktyget och under analysen. Således skapas en transparent undersökning som sedermera kan 

genomföras av andra för att pröva reliabiliteten. Går undersökningen att replikera finns en hög 

reliabilitet.61 

3.2 Val av fall 

Val av fall är baserat på undersökningens problem, syfte och frågeställning. Därför behandlar 

båda fallen mindre marina aktörer som nått framgång i en asymmetrisk konflikt. För att stärka 

teorin kommer en mest olika design att nyttjas. Två fall med olika värden förutom i en gemen-

sam beroende variabel kommer att användas. Den beroende variabeln för fallen kommer att 

vara framgång. Att nyttja en mest olika design är lämplig när tilltron till alternativa teorier ska 

                                                 
58 Esaiasson, et al. Metodpraktikan. s58-59. 
59 Ibid. s59. 
60 Johannessen & Tufte. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. s125. 
61 Ekengren. Uppsatshandbok. s76. 
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försvagas. Därmed kan tilltron till den givna teorin stärkas. Designen lämpar sig för teoriprö-

vande fallstudier menar Esiasson et al.62  

 

För att säkerställa valet av fall kommer ytterligare krav att ställas på fallen. Dessa är: 

1: Fallen ska takta med samtiden, därmed ska händelserna inte vara daterad före 1970. Årtalet 

är valt eftersom modern sjöstrid som vi ser idag skapades under detta årtionde.  

2: Fallen ska omfatta asymmetriska marina konflikter. 

3: I fallen ska den mindre aktören ha nått framgång i slaget. 

4: Fallen ska vara väldokumenterade för att kunna nå triangulering. 

 

För att uppfylla dessa krav har konflikten mellan Sjötigrarna och SLN samt slaget vid Latakia 

under Yom Kippur kriget 1973 valts ut. Samtliga kriterier är således uppfyllda genom dessa 

fall. Kravet på en asymmetrisk konflikt ger möjligheten att undersöka andra typer av konflikter 

samt testa principerna från ett annat perspektiv. Asymmetrin blir en förklaringsvariabel.63 Så-

ledes blir endast framgång den beroende variabeln. Identifierade bakrundsvariabler till dessa 

fall är tidsaspekten, teknologisk utveckling, typ av konflikt (Inbördeskrig kontra mellanstatligt 

krig) och stridande aktörer (Irreguljära kontra reguljära aktörer). Oberoende variabler present-

eras under 3.7 operationalisering.  Motivering för respektive fall och dess olikheter presenteras 

nedan. 

3.3 Fall ett- Sjötigrarna. 

Sjötigrarna under det srilankesiska inbördeskriget är valt eftersom det skiljer sig till stor del 

från israeliska marinen under slaget vid Latakia. Sjötigrarna var en irreguljär aktör som nådde 

framgång under ett flerårigt krig. Med simpla metoder och teknologi lyckades de nå framgång 

i strider mot en teknologiskt och numerärt överlägsen aktör. 

 

Sjötigrarna under det srilankesiska inbördeskriget uppfyller övriga krav då de i denna under-

sökning klassas som en asymmetrisk konflikt eftersom Sri Lankas marin bestod av 36 000 per-

soner för att sedan stegvis öka till 54 000 personer.64 Sjötigrarna bestod av 3 000 personer som 

                                                 
62 Esaiasson, et al. Metodpraktikan. s104. 
63 Ibid. s102. 
64 Colombage, Jayanath, Asymmetric warfare at sea: the case of Sri Lanka, LAP Lambert Academic Publishing, 

Saarbrücken, 2016. s138. 
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mest.65 Även Arreguín-Toft klassar konflikten som asymmetrisk med hänsyn till de enheter 

som deltog i det första Eelamkriget.66  

 

Konflikten fick sitt officiella slut 2009 med srilankesiska staten som vinnare. Däremot fram till 

vapenvilan 2001 nådde sjötigrarna framgångar. Jayanath Colombage menar att ingen statlig 

aktör har lidit så många marina förluster mot en irreguljär aktör som i konflikten mellan Sjö-

tigrarna och SLN före vapenvilan.67 Konflikten kommer således avgränsas till före vapenvilan. 

Detta diskuteras längre ner i undersökningen. Därmed klassas sjötigrarna som en underlägsen 

aktör som nått framgång. 

3.4 Fall två- Latakia, israeliska marinen 

Fallet israeliska marinen i slaget vid Latakia är till skillnad från sjötigrarna en reguljär aktör 

med utvecklad teknologi och innehavare av avancerade enheter. De marina stridigheterna vid 

Latakia pågick endast några timmar. Således skiljer det sig även där mot fallet sjötigrarna. Fallet 

är valt eftersom konflikten är bland de mest väldokumenterade moderna sjöslagen. Det är även 

valt eftersom det är ett mellanstatligt krig med reguljära, marina, statliga aktörer. Det innebär 

att det är reguljära enheter mot reguljära enheter.68  

Konflikten anses av Arreguín-Toft vara asymmetrisk i sin helhet, inräknat mark och luften-

heter.69 Enligt Chaim Herzog utgjorde israeliska marinen enbart 15–23% av Syrien och Egyp-

tens marina enheter.70 Syrien och Egypten utgör de två andra statliga aktörerna som israeliska 

marinen mötte. Slaget vid Latakia omfattar dock endast strider mellan Israel och Syrien. Oav-

sett vilken motståndare Israel mötte kan de anses vara den underlägsna parten om förhållandet 

1:4 tas hänsyn till. De kan även anses vara den framgångsrika parten då israelerna sänkte 5 

fartyg och förlorade noll trots robotanfall från Syrien. För att uppnå en asymmetrisk klassning 

tas tillförsel av resurser i beaktande. Syrien hade möjlighet till förstärkningar vilket bidrar till 

att konflikten länderna emellan klassas som asymmetrisk.71 

                                                 
65 Povlock, Paul A.,A Guerilla War At Sea: The Sri Lankan Civil War, Naval War Col-lege, Joint Military Oper-

ations Department, Newport, RI,02841-1207, 2011. s17. 
66 Arreguín-Toft. How the weak wins war. s124-128. 
67 Colombage. Asymmetric warfare at sea. s76. 
68 Herzog, Chaim. The Arab-Israeli wars: war and peace in the Middle East. New York: Random House, Inc., 

1982, s311. 
69 Arreguín-Toft. How the weak wins war. s124-128. 
70 Herzog. The Arab-Israeli wars. s311. 
71 Ibid. s311-314. 
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3.5 Avgränsning av fall 

Undersökningen kommer att avgränsas till att analysera fallen från srilankesisk sida i kriget 

mellan Sjötigrarna och SLN samt avgränsas till att analysera slaget vid Latakia från Israelernas 

sida. Motiveringen för avgränsningen är att både de srilankesiska och israeliska sidorna av kon-

flikterna är väldokumenterade vilket inte motståndarsidan är. Vilket är ett problem eftersom 

risken finns för en vinklad syn på utfallet av konflikten. Det finns en begränsad empiri kopplat 

till syriska marinen, däremot är det svårt att skapa en tillförlitlig analys ur deras perspektiv.  

Srilankesiska marinen och konflikten med Sjötigrarna är väldokumenterad, dock endast ur ett 

srilankesiskt perspektiv. Det faller sig naturligt eftersom få personer trätt fram ur Tamilska tig-

rarna i allmänhet men Sjötigrarna i synnerhet eftersom organisationen upplöstes 2009 och 

många personer dog under striderna. För att undvika en vinkling av utfallet av konflikterna 

kommer triangulering genom flera verk att användas. 

 

Avslutningsvis kommer undersökningen avgränsas till israeliska robotbåtarnas agerande under 

slaget vid Latakia. Avgränsningen går att genomföra eftersom striderna är väldokumenterade 

ner på timme och minut. Kriget mellan Sjötigrarna och SLN avgränsas i tid till starten av det 

andra Eelamkriget till det tredje Eelamkrigets slut, åren är således 1990–2001.72 Konflikten är 

svår att fastställa i datum och tider, likväl som striderna inte är lika väl skildrade. Detta medför 

svårigheter att välja ett mindre antal strider för analys. Undersökningen anpassas istället till 

tillgängligt empiriskt underlag. 

3.6 Källkritik 

De fyra källkritiska reglerna äkthet, oberoende, samtidighet och tendens ligger som grund för 

insamlingen av empiriskt material i undersökningen.73 

För att uppnå triangulering beskriver minst tre verk respektive fall, detta eftersom flertalet käl-

lor är sekundärkällor.74  

 

Källorna för kriget mellan Sjötigrarna och SLN är A Guerrilla War at Sea: The Sri Lankan 

Civil War av Paul A. Povlock, Asymmetric Warfare at Sea. The case of Sri Lanka av Jayanath 

Colombage, Defeating the modern asymmetric threat av Robert J. Connor och When Counter-

insurgency Wins: Sri Lanka´s Defeat of The Tamil Tigers av Ahmed S. Hashim. Källorna är 

                                                 
72 Connor, Robert J. Defeating the Modern Asymmetric Threat. Naval Postgraduate School, 2002. s62. 
73 Esaiasson, et al. Metodpraktikan. s288. 
74 Ibid. s292. 
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valda eftersom de fokuserar på kriget mellan Tamilska tigrarna och Sri Lanka i allmänhet men 

på sjötigrarna i synnerhet. Källorna är till största del sekundärkällor, däremot kan Colombage 

verk till viss del anses vara en förstahandskälla eftersom han själv deltog i kriget.75 Dock bas-

eras större del av boken på intervjuer. För att inte framhäva tendensiösa eller beroende fram-

ställningar nyttjas tre källor för att söka triangulering och objektiva fakta.  

 

Kritik kan riktas mot den tid som förflutit mellan konflikten och empirins publicerande 

(Povlock 2011, Hashim 2013, Colombage 2016). Ett av verken har dock direkt närhet till kon-

flikten (Connor 2002). Källorna baseras på Sri Lankas upprorsbekämpning, därmed uteblir ta-

milernas perspektiv till stor del. Däremot förmedlar samtliga källor Sjötigrarnas uppträdande 

och taktik, därför bedöms verken som användbara. 

 

Källorna för slaget vid Latakia är marinhistoria av Ronny Lindsjö, The Arab-Israeli Wars: War 

and Peace in the Middle East av Chaim Herzog, och Naval Tactics av Wayne P. Hughes. Samt-

liga verk är sekundärkällor men valda eftersom dom skildrar sjökriget detaljerat och ur ett isra-

eliskt perspektiv. Syriska författare med syriska skildringar har inte kunnat identifieras. Därmed 

finns det en risk i form av vridna och tendensiösa framställningar. Därför nyttjas fler verk för 

att uppnå triangulering samt att objektiva fakta jämförs. Således kan författarna och deras på-

ståenden ställas mot varandra. Verken ligger inte i direkt anslutning till konflikten, men fortfa-

rande i en någorlunda samtid. Detta kan dock medföra efterhandskonstruktioner och felaktig-

heter. Detta är noterat och tas i beaktande när fakta jämförs. Därför ställs olika källor mot 

varandra. 

 

Forskning underordnas de fyra grundläggande forskningsetiska riktlinjerna.76 Denna undersök-

ning berör dock inte personuppgifter eller direkt kontakt med människor, därav blir dessa forsk-

ningsetiska överväganden i en begränsad utsträckning.77 Undersökningen kommer dock att för-

hålla sig till de forskningsetiska övervägandena för att inte förvränga empiri eller plagiera tidi-

gare forskning. Vissa andra etiska frågor har varit centralt i undersökningen. Dessa diskuteras 

i 5.4 Forskaretiska överväganden.  

                                                 
75 Colombage. Asymmetric warfare at sea. Baksidan. 
76 Johannessen & Tufte. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. s61. 
77 Ibid. s60. 
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3.7 Operationalisering 

Kriterier och variabler 

För att Liddell Harts teori om krigföringens grundprinciper ska bli mätbara behöver principerna 

operationaliseras till kriterier och variabler. Variablerna är undersökningens mätinstrument för 

att identifiera om teorins förutsägelser uppfylls. Med tanke på att teorin är framställd genom 

markoperationer krävs att operationaliseringen anpassas för att kunna nyttjas på marina fall. 

Detta kommer löpande att motiveras under operationaliseringen.  

Den fulla beskrivningen av variablerna finns i operationaliseringen men för att få en överblick 

kommer en kortare sammanfattning att redovisas i analysinstrumentet för att veta vad som söks 

efter i analysen.  

 

Operationalisering: Säkerhet 

Principen säkerhet byggs på kriterierna ”självskydd” och ”underrättelse”.  

”Självskydd” innebär att personal bevakar, skyddar och säkrar terräng. Enheter sprids ut för att 

undvika upptäckt.78  

Variabeln för ”självskydd” i denna undersökning är att fartyg och enheter bevakar, skyddar och 

säkrar havsområden samt egna fartyg. Detta genomförs med de vapen och skyddssystem som 

finns tillgängligt på fartygen. Fartygen sprids ut för att motståndaren inte ska slå ut alla fartyg 

samtidigt i samma område. Variabler: Fysiska skydd mot motståndarens vapensystem och ut-

spridda enheter. 

 

”Underrättelse” innebär införskaffandet av information om motståndarens antal enheter, utrust-

ning, styrkor och svagheter. En lyckad informationsinhämtning leder således till att egna styr-

kor kan skyddas från motståndaren.79  

Variabeln för ”underrättelse” i denna undersökning är att fartygen har information om motstån-

darens fartyg, position, vapen och skyddssystem. Genom detta har egna styrkor minskat påver-

kan från motståndaren samt skapat ett gynnsamt utgångsläge i ett tidigt skede. Variabel: Agerar 

i en gynnsam tid efter insamlad underrättelse. 

  

                                                 
78 Liddell Hart. Thoughts on War. s182. 
79 Ibid. s183. 
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Operationalisering: Mobilitet  

Principen mobilitet byggs på kriterierna ”manöverförmåga” och ”flexibilitet”. 

”Manöverförmåga” innebär att enheterna rör sig i högt tempo, anfaller där motståndaren minst 

anar och har god manövrering/omfall i deras framfart.80  

Variabeln för ”manöverförmåga” i denna undersökning är att fartyg/enheter kan hålla ett högt 

tempo i operationen, genomför förflyttningar snabbt och långt eller genom olika manövrar an-

faller där motståndaren minst anar. Högt tempo i anfall, snabb förflyttning och plötsligt age-

rande. 

 

”Flexibilitet” innebär att enheter kan hantera snabba förändringar i planer, genomföra planer, 

omfallsplanering och att enheten är anpassad för rådande situation.81 

Variabeln för ”flexibilitet” i denna undersökning är att fartyg, enheter och organisationen är 

flexibel i inledande planering och kan möta oväntade händelser, men fortfarande kunna vara 

effektiva. Identifikationen för detta är att oväntade händelser ej tillhörande grundplanen hante-

rades och operationen kunde fortgå. Variabel:  Hanterar uppkomna händelser. 

 

Operationalisering: Kraftsamling 

Principen kraftsamling byggs på kriterierna ”anfall genom god underrättelse” och ”effektivt 

anfall”. 

”Anfall genom god underrättelse” är när informationsinhämtning om motståndarens geogra-

fiska läge, antal, styrkor och svagheter har lett operationen till ett lyckat anfall.82 

Variabeln för ”anfall genom god underrättelse” är i denna undersökning att fartygen/enheterna 

har information om motståndarens begränsningar, numerär, position och vapen för att kunna 

genomföra ett framgångsrikt anfall. Variabel: Underrättelse om motståndarens sysselsättning. 

”Effektivt anfall” är när en effekt av ett anfall uppnåtts i den grad att enheter tappar i numerär 

till den grad att en motattack inte är möjlig. Alternativt till den grad att rädslan i motståndaren 

skapar avtagande motivation.83 

Variabeln för ”effektivt anfall” är i denna undersökning när effekten av anfallet visas efter ge-

nomförd operation. Har motståndarens enheter inte gått till motattack efter genomfört anfall 

                                                 
80  Liddell Hart. Thoughts on War. s187. 
81 Ibid. s196. 
82 Ibid. s200. 
83 Ibid. s199. 
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pga. rädsla, för stora förluster eller okunskap om motståndaren, identifieras variabeln. Variabel: 

Motståndaren är inte kapabel till motanfall. 

 

Operationalisering: Överraskning 

Principen överraskning byggs på kriterierna ”slå motståndaren från oväntad riktning”, ”slå mot-

ståndaren på oväntad plats” och ”slå motståndaren med oväntade metoder och kraft”. 

”Slå motståndaren från oväntad riktning” innebär att positionera sig lämpligt och anfalla mot-

ståndaren från en riktning den inte väntar sig, likt ett bakhåll eller från otillgänglig terräng. 

”Slå motståndaren på oväntad plats” innebär att slå motståndaren på en geografisk punkt den 

inte räknat med att den förvillas. 

”Slå motståndaren med oväntade metoder och kraft” innefattar att vilseleda, dold förflyttning 

med efterföljande anfall, eller att kraftsamlat i den oväntade grad att motståndaren inte hunnit 

upptäcka det för att sedan anfalla.84 

 

Variabeln för ”slå motståndaren från oväntad riktning” är i denna undersökning att motstånda-

ren förväntar sig ett agerande från en riktning men agerandet sker från en annan riktning. Vari-

abel: Motståndaren är beredd på anfall men från annan riktning. 

Variabeln för ”slå motståndaren på oväntad plats” är i denna undersökning att motståndaren 

inte förväntar sig ett anfall mot en specifik geografisk punkt men att anfall sker ändå. 

Variabel: Motståndaren är inte beredd på anfall. 

Variabeln för ”slå med oväntade metoder och kraft” är i denna undersökning att motståndaren 

inte har medel, system eller enheter att skydda sig mot de enheter och vapen som nyttjas mot 

dem. Även motståndarens brist på underrättelse gällande system och vapen, likt ny teknik är en 

del av variabeln. Variabel: Motståndaren lider brist på motmedel. 

 

Operationalisering: Lagen Stridsekonomi 

Då denna undersökning syftar till taktisk nivå kommer lagen stridsekonomi inte att beröras. 

Enligt Liddell Hart syftar stridsekonomi till strategisk och politisk nivå, detta är inte i linje med 

syftet i undersökningen. Stridsekonomi är ett fenomen förankrat i staten och medborgarna långt 

innan konflikten äger rum.85 

                                                 
84 Liddell Hart. Thoughts on War. s202, 206. 
85 Ibid. s216-217. 
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3.8 Gradering: Analysinstrument 

För att analysera fallen kommer ett analysinstrument att användas. För att kunna mäta fallen 

kommer analysinstrumentet tilldelas en graderingskala. Fallen analyseras genom kriterierna 

och variablerna framtagna under operationaliseringen av teorin. Analysinstrumentet delas upp 

med variabelvärdena: Ja, delvis och nej. 

Ja uppnås när hela variabeln går identifierad i fallet. 

Delvis uppnås när delar av en variabel går identifierat i fallet. 

Nej uppnås om inget av variabeln går att identifieras i fallet. 

 

Gradering för sammanfattning: 

För att uppnå ja ska principen nå ja på samtliga kriterier. 

För att uppnå delvis ska principen nå minst ett ja på ett kriterium.  

För att uppnå nej uppnår principen inget ja på något av kriterierna. 

3.9 Analysinstrument 

 
Princip: kriterier: Variabel Variabelvärde 

Ja Delvis Nej 

Säkerhet 1: Självskydd. 1: Fysiska skydd mot motståndarens 

vapensystem. 
   

1: Utspridda enheter.    

2: Underrättelse. 2: Agerar i en gynnsam tid efter in-

samlad underrättelse. 
   

Mobilitet 1: Manöverförmåga. 1: Högt tempo i anfall.     
1: Snabb förflyttning.    
1: Plötsligt agerande.    

2: Flexibilitet. 2: Hanterar uppkomna händelser.    
Kraftsamling 1: Anfall genom god 

underrättelse. 

1: Underrättelse om motståndarens 

sysselsättning. 
   

2: Effektivt anfall. 2: Motståndaren är inte kapabel till 

motanfall. 
   

Överraskning 1: Slå motståndaren från 

oväntad riktning. 

1: Motståndaren är beredd på anfall 

men från annan riktning. 
   

2: Slå motståndaren på 

oväntad plats. 

2: Motståndaren är inte beredd på an-

fall. 
   

3: Slå motståndaren med 

oväntade metoder och 

kraft. 

3: Motståndaren lider brist på motme-

del. 
   

Tabell 1: Analysinstrument 
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4. Analys 

Analysen kommer att behandla fall ett- Sjötigrarna och fall två- Latakia, israeliska marinen. 

Analysen resulterar i besvarandet av frågeställningen: I vilken utsträckning kan Liddell Harts 

teori om krigföringens grundprinciper förklara utfallet av två slag, i två asymmetriska marina 

konflikter? 

4.1 Fall ett- Sjötigrarna 

Säkerhet 

Sjötigrarna hade ofta god geografisk underrättelse eftersom mycket av den personal som rekry-

terats var fiskare som kände till farvatten och hamnar.86 Tillika tillhandahöll sjötigrarna en 

underrättelsesektion som försedde deras styrkor med information om SLN:s enheter, antal och 

geografiska position.87  

 

Ett exempel är oktober 2000. Sjötigrarna förberedde en attack mot fartyg i hamnen 

Trincomalee, där flertalet av SLN:s fartyg skulle befinna sig enligt underrättelse. Sjötigrarna 

gömde vapen vid en närliggande strand och i hamnen. På morgonen den 23 oktober genomförs 

attacken när ett civilt fartyg äntrar hamnen. Sjötigrarna valde att använda ”svärmtaktik” och 

självmordsenheterna: svarta sjötigrarna. Dessa bestod av fem båtar som åkte upp bakom han-

delsfartyg och nyttjade detta som skydd och skyl. Med understöd av artillerield från stranden 

lyckas sjötigrarna att sänka SLN:s soldattransport A-541 som under förlisningen tar med sig ett 

till fartyg som ligger förtöjt i hamnen. Sjötigrarna förlorar tre själmordsbåtar utan effekt. En av 

båtarna sänker A-541, den andra retirerar. SLN förlorar två större fartyg i aktionen vilket gör 

att aktionen kan ensas vara framgångsrik för sjötigrarna.88 Trots framgången visar detta bristen 

i sjötigrarnas självskydd. Få båtar gav effekt eftersom system för eget skydd saknades. Det enda 

skyddet som kunde nyttjas var ett offensivt agerande.  

 

 ”Svärmtaktiken” anses som sjötigrarnas mest framgångsrika taktik. Från 1990 och introdukt-

ionen av självmordsbåtar och ”svärmtaktiken”, sänkte sjötigrarna 20 stycken av SLN:s fartyg, 

trots flertalet misslyckade försök.89 

 

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

Pennsylvania Press, Philadelphia, (2013). s166. 
87 Povlock. A Guerilla War At Sea. s18. 
88 Hashim. When counterinsurgency wins. s171. 
89 Colombage. Asymmetric warfare at sea. s166. 
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Sjötigrarna anföll ofta civila och militära konvojer. Ofta fanns underrättelser om SLN:s rörelser 

vid Sri Lankas norra kust, således kunde sjötigrarna snabbt välja tid och plats för nästa anfall.90 

Trots det fanns problematik med svärmtaktiken eftersom självskyddet nästintill var icke existe-

rande. Den offensiva attacken genom självmordsbåtarna, alternativt att köra ifrån motståndaren 

var det självskydd som genererades.91  

Återkommande är att samtliga attacker utförda av sjötigrarna stupar mer eller mindre alltid 

sjötigrarnas kombattanter. Även om anfallet varit lyckat.92 Således finns en avsaknad av ”fy-

siska skydd mot motståndarens vapensystem” eftersom det varken ingick i deras taktik eller i 

deras vilja.93  

Likväl går det inte att identifiera variabeln för ”utspridda enheter”, detta eftersom sjötigrarnas 

taktik byggdes på att i täta formationer mätta SLN:s radarsystem. På radarskärmarna såg svär-

men ut som ett mål och således hade SLN svårt att ta taktiskt viktiga beslut.94 

Variabler som återfinns: Agerar i en gynnsam tid efter insamlad underrättelse. 

Variabler som delvis återfinns: Fysiska skydd mot motståndarens vapensystem. Utspridda en-

heter. 

 

Mobilitet 

Sjötigrarna experimenterade ofta med nya taktiker, prövade taktiken, bedömde motståndarens 

motreaktion för att sedan testa på nytt. ”Svärmtaktiken” var däremot den taktik som nyttjades 

mest frekvent. 1990–2001 var sjötigrarna framgångsrika i tre av fyra attacker genom ”svärm-

taktiken”.95 Fartygen som användes i svärmattackerna valdes för att maximera möjligheten till 

fart och manöverförmåga. För att nå hög fart användes små lätta glasfiberbåtar med en eller fler 

motorer på 225–250 hästkrafter vilket gav båtarna möjligheter att nå hastigheter upp till 45 

knop. 96 

Svärmtaktiken gick ut på följande sätt: Fienden upptäcktes, flertalet båtar accelererade mot fi-

enden i stor klunga. Samtidigt manövrerade fartygen fram och tillbaka för att undvika SLN:s 

skottsalvor.97 Den höga hastigheten behölls genom hela anfallet tillsammans med en kontinu-

erlig eldgivning och snabba manövrar runt SLN:s fartyg som i sin tur var för tunga för att hänga 

                                                 
90 Hashim. When counterinsurgency wins. s171-172. 
91 Povlock. A Guerilla War At Sea. s22. 
92 Connor. Defeating the Modern Asymmetric Threat. s82. 
93 Povlock. A Guerilla War At Sea. s21. 
94 Hashim. When counterinsurgency wins. s167. 
95 Colombage. Asymmetric warfare at sea. s164-167. 
96 Hashim. When counterinsurgency wins. s168. 
97 Povlock. A Guerilla War At Sea. s22. 
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med de små glasfiberbåtarnas tempo.98  Genom en numerär överlägsenhet och intensivt manö-

vrerande minskade risken för förluster.99 Avslutningsvis från klungan lösgjordes ett antal själv-

mordsenheter som rammade målet och förhoppningsvis sänkte det. 100  

Efter de snabba attackerna väntade ofta trailers på land, dit sjötigrarna körde med båtarna, drog 

upp dessa och körde iväg för att undvika efterföljande motattacker eller spaningsföretag.101 

Reträtten och sekundärplanen i en eventuell misslyckad attack bestod av flera trailers på land. 

Däremot behövdes sällan en sekundärplan eftersom flera av kombattanterna ideologiskt sett 

hellre dog i ett försök till attack, än att fly.102 Således går det inte att hävda att de hanterar 

uppkomna händelser fullt ut, däremot kan det delvis anses uppfylla variabeln. 

Variabler som återfinns: Högt tempo i anfall, snabb förflyttning och plötsligt agerande. 

Variabler som delvis återfinns: Hanterar uppkomna händelser. 

 

Kraftsamling 

Efter 1995 uppträdde aldrig sjötigrarnas enheter aldrig ensamma. Minimum för att lyckas med 

svärmtaktiken var tre enheter. Sjötigrarna hade genom erfarenheter analyserat SLN:s metoder 

och insåg att dessa system inte hade kapacitet att hantera mer än tre mål samtidigt, vilket även 

Colombage påpekar.103 För att säkerställa ett lyckat anfall nyttjades vanligtvis 20–30 båtar i 

svärmen. Ofta kunde inte SLN:s system hantera sådan mängd mål och sjötigrarna kunde mål-

fokusera sina självmordsbåtar på specifika strategiska mål medan övriga småbåtar uppehöll 

SLN:s system.104 Povlock menar att sjötigrarnas framgång berodde på att sjötigrarnas enheter 

var placerade dolt på land och kunde således sjösättas på valfri plats105 När underrättelse på 

SLN:s sysselsättning hade inkommit till enheterna rullades båtarna till lämplig plats och ett 

anfall kunde inledas.106 SLN hade således svårt att analysera när och vart nästa anfall skulle 

ske. Sjötigrarna kunde på detta vis behålla initiativet och fritt välja tid och plats för anfallen.107 

Variabler som återfinns: Motståndaren är inte kapabel till motanfall, Underrättelse om mot-

ståndarens sysselsättning. 

 

                                                 
98 Povlock. A Guerilla War At Sea. s31. 
99 Colombage. Asymmetric warfare at sea. s166. 
100 Povlock. A Guerilla War At Sea. s22. 
101 Colombage. Asymmetric warfare at sea. s165-168. 
102 Connor. Defeating the Modern Asymmetric Threat. s98. 
103 Colombage. Asymmetric warfare at sea. s166-167 
104 Hashim. When counterinsurgency wins. s167. 
105 Povlock. A Guerilla War At Sea. s22. 
106 Hashim. When counterinsurgency wins. s167. 
107 Colombage. Asymmetric warfare at sea. s166-167. 
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Överraskning 

En taktik nyttjad av Sjötigrarna var dykare. Den 16 mars 1994 simmar två dykare in mot ett 

srilankesiskt örlogsfartyg med en sprängladdning. Sprängladdningen detonerade och örlogsfar-

tyget gick förlorat. Bara ett år senare den 19 april 1995 genomför sjötigrarna en likadan oper-

ation där två fartyg förliste. Genom att nyttja dyksystem anpassad efter dold förflyttning lyckas 

sjötigrarna ta sig djupt in i de srilankesiska hamnarna. Här genomförs ett antagande att srilan-

kesiska styrkor inte kan ha haft en förvarning om anfallet utan blev således överraskad, även 

en avsaknad av SLN:s motmedel ter sig tydligt eftersom dykarna tog sig in och ut ur hamnen 

utan upptäckt.108  

 

Attacken mot hamnen Trincomalee i oktober 2000 är ett exempel där mindre självskydd använ-

des, men desto mer överraskning. Eftersom sjötigrarna smugglade in vapen och personal i ham-

nen och till närliggande områden 48 timmar innan anfallet, utan landstyrkors vetskap anses 

attacken som överraskande. Det är även ett tecken på SLN:S ovetskap om en närliggande attack. 

Däremot lyckades SLN sänka tre av sjötigrarnas båtar, men förlorar dock två större egna fartyg. 

Detta tyder på att motståndaren använde sig av motmedel men att det fortfarande fanns brister 

att hantera den numerär som sjötigrarna hade. Således lider de brist på motmedel.109 

Enligt Povlock var överraskning en del av sjötigrarnas taktik. De använde ofta civila handels-

fartyg och fiskefartyg som täckmantel, sjötigrarna svärmade kring de civila fartygen vilket 

gjorde att SLN inte kunde urskilja sjötigrarna från övriga fartyg vilket även mättade SLN:s 

system. Det tillsammans med lågt fribord och små farkoster kunde sjötigrarna överrumpla sina 

mål.110  

Variabler som återfinns: Motståndaren är inte beredd på anfall, Motståndaren lider brist på 

motmedel. Motståndaren är beredd på anfall men från annan riktning. 

  

                                                 
108 Connor. Defeating the Modern Asymmetric Threat. s58. 
109 Hashim. When counterinsurgency wins. s171. 
110 Povlock. A Guerilla War At Sea. s22. 
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4.1.1 Sammanställning 

Princip: Kriterier: Variabel Variabelvärde 

Ja Delvis Nej 

Säkerhet 1: Självskydd. 1: Fysiska skydd mot motståndarens 

vapensystem. 
  X 

1: Utspridda enheter.   X 

2: Underrättelse. 2: Agerar i en gynnsam tid efter in-

samlad underrättelse. 
X   

Mobilitet 1: Manöverför-

måga. 

1: Högt tempo i anfall.  X   
1: Snabb förflyttning. X   
1: Plötsligt agerande. X   

2: Flexibilitet. 2: Hanterar uppkomna händelser.  X  

Kraftsamling 1: Anfall genom 

god underrättelse. 

1: Underrättelse om motståndarens 

sysselsättning. 
X   

2: Effektivt anfall. 2: Motståndaren är inte kapabel till 

motanfall. 
X   

Överraskning 1: Slå motståndaren 

från oväntad rikt-

ning. 

1: Motståndaren är beredd på anfall 

men från annan riktning. 
X   

2: Slå motståndaren 

på oväntad plats. 

2: Motståndaren är inte beredd på an-

fall. 
X   

3: Slå motståndaren 

med oväntade me-

toder och kraft. 

3: Motståndaren lider brist på motme-

del. 
X   

Tabell 2: Resultat fall ett-Sjötigrarna 

 

Princip: Fall ett: Sjötigrarna 

Säkerhet Delvis  

Mobilitet Delvis  

Kraftsamling Ja 

Överraskning Ja 

Tabell 3: Sammanställning fall ett-Sjötigrarna 
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4.2 Fall två-Latakia, israeliska marinen 

Säkerhet 

Slaget vid Latakia är historiskt eftersom de första sjömålsrobotstriderna skedde här.111 Genom 

att syriska styrkor nyttjade robotsystemet Styx med räckvidd på 40 000 meter, kontra israeler-

nas robot Gabriel, vars räckvidd var hälften av roboten Styx, blev israelerna tvungna att nyttja 

nya tekniker för att skydda sig mot robotarna. Lösningen blev en kombination av taktiska ma-

növrar, motmedel och störsändning. Styxroboten hade lång flygtid, därmed kunde den upp-

täckas tidigt av israelernas system112 Redan första timmarna vid slaget vid Latakia nyttjades 

israelernas nya taktik. Kl 2330 den 6 oktober, efter en attack mot en radarspanande torpedbåt 

upptäckte israelerna inkommande robotar. Genom framgångsrika manövrar missade samtliga 

robotar de israeliska enheterna.113  

Kl 2335 identifieras fler inkommande robotar.  Israelerna nyttjade en kombination av snabba 

manövrar, artillerield, störteknik och rems vilket ledde till att samtliga robotar även denna gång 

missade israelerna. Anfallen sker i skydd av mörker och långt från land vilket medförde att 

syrisk kustradar inte kunde få radarkontakt med israelerna.114 Den andra salvan syriska robotar 

medförde att den israeliska styrkan kunde lokalisera de syriska enheterna. Därmed kunde de 

israeliska robotbåtarna vidta åtgärder vilket ledde till att tre syriska robotbåtar sänktes.115 En av 

robotbåtarna avdelades dessutom för att sänka en lokaliserad minsvepare, vilket skedde med 

lyckat resultat genom artillerield.116 Totalt sänkte israeliska styrkor tre robotbåtar, en torpedbåt 

och en minsvepare utan en enda egen förlust.117  

Variabler som återfinns: Fysiska skydd mot motståndarens vapensystem. Utspridda enheter, 

Agerar i en gynnsam tid efter insamlad underrättelse.  

 

Mobilitet 

Fram till 1970 levererades tolv robotbåtar typ Saar till den israeliska flottan. Dessa fartyg kunde 

medföra två till sex robotar typ Gabriel och färdas i 40 knop. Kärnan i den israeliska marinen 

bestod av små, snabba och tungt bestyckade fartyg. 118  

                                                 
111 Herzog. The Arab-Israeli wars. s314. 
112 Lindsjö, Ronny. Marinhistoria. Värnamo: Fälths Tryckeri AB (1993). s413. 
113 Ibid. s415. 
114 Hughes, Wayne P. The U.S. Naval Institute on naval tactics, Naval Institute Press, Annapolis, Maryland, 

2015. s72. 
115 Herzog. The Arab-Israeli wars. s312. 
116 Hughes. The U.S. Naval Institute on naval tactics. s72. 
117 Herzog. The Arab-Israeli wars. s312. 
118 Lindsjö. Marinhistoria. s411-412. 
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Inledningsvis i slaget lokaliseras den syriska torpedbåten sydväst om Latakia. De israeliska 

styrkorna förflyttas nordvart, längs med den libanesiska kusten. För att förvilla den radarspa-

nande syriska torpedbåten gjorde israelerna en hastig manöver ostvart för att sedan återvända 

och anfalla torpedbåten. Anfallet lyckades och de israeliska robotbåtarna återgick att patrullera 

den syriska kusten i hög fart.119 Den operativa inriktningen utgiven av den israeliska marinen 

till enheterna var: ”offensiv verksamhet skall genomföras i syfte att uppsöka och sänka fientliga 

sjöstyrkor längs de libanesiska och syriska kusterna i norr och runt Port Said i söder.”120  Detta 

kan ses som genomfört utan större komplikationer då den två timmar långa striden mellan Israel 

och Syrien resulterade i att israeliska enheter lyckades identifiera och oskadliggöra fem syriska 

fartyg.121  Eftersom motmedel och hastiga manövrar medförde att israeliska enheter kunde und-

vika träff samt gå till motanfall, hanterade israelerna uppkomna händelser.122 

Variabler som återfinns: Högt tempo i anfall, snabb förflyttning och plötsligt agerande, Hante-

rar uppkomna händelser. 

 

Kraftsamling 

För att uppnå den operativa inriktningen fick de israeliska fartygen order att driva ut de syriska 

fartygen ur hamn. Misslyckades de skulle de göra allt för att sänka fartygen i hamn.123 Således 

visste israelerna vilket geografiskt område syriska enheterna befann sig inom, dock inte exakt 

vart eftersom första kontakten sker med torpedbåten utanför hamn.124  När Gabrielrobotarna 

avfyrades gick dessa att följa via radar fram till att de träffat målen. Likväl fick israelerna tidiga 

varningar om inkommande robotar genom olika system. Detta ledde till att syriska enheter 

kunde lokaliseras. Men fram till dess identifieras ingen tidigare underrättelse. Efter anfall kunde 

israelerna genom radarn se om anfallet lyckats eller inte eftersom målen försvann.125 Därmed 

går det inte att hävda att variabeln för ”anfall genom god underrättelse” är helt uppfylld, däre-

mot delvis uppfylld eftersom underrättelse gick att få men inte god. 

                                                 
119 Herzog. The Arab-Israeli wars. s312. 
120 Hughes. The U.S. Naval Institute on naval tactics. s72-73. 
121 Lindsjö. Marinhistoria. s415. 
122 Hughes. The U.S. Naval Institute on naval tactics. s72. 
123 Ibid. s72. 
124 Herzog. The Arab-Israeli wars. s312. 
125 Lindsjö. Marinhistoria. s415. 
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Variabeln för ”effektivt anfall” kan anses vara uppfyllt eftersom samtliga upptäckta syriska 

enheter oskadliggjordes. Ingen av de lokaliserade fartygen kunde efter israeliskt motanfall av-

fyra några robotar. Antingen sänktes fartygen eller blev till den grad oskadliggjorda att de för-

sökte fly till säker hamn.126 

Variabler som återfinns: Motståndaren är inte kapabel till motanfall. 

Variabler som delvis återfinns: Underrättelse om motståndarens sysselsättning. 

 

Överraskning 

Israelerna initierade striden utanför Latakia, trots det var de redan upptäckta. Den syriska tor-

pedbåten användes för framskjuten radarspaning och redan vid israeliskt eldöppnande gjorde 

den kurs och fart mot säker hamn.127 Således hann de syriska enheterna få information om 

israelernas närvaro och kunde avfyra stridens andra salva robotar.128  Syriska enheter var där-

med beredda på anfall och därför uppfylls inte variabeln ”motståndaren är inte beredd på an-

fall”. Variabeln ”motståndaren är beredd på anfall men från annan riktning” är inte heller upp-

fylld eftersom syriska styrkor tidigt förstod hur många israeliska robotbåtar som var närva-

rande, var de befann sig och att de med största sannolikhet skulle gå till motanfall efter stridens 

andra robotsalva.129 Att de sedermera inte hade kapacitet nog att sänka de israeliska robotbå-

tarna genom upprepade robotanfall beror på en kombination av kapaciteten på syriska robotar 

och israelernas taktik.130 

 

Variabeln ”motståndaren lider brist på motmedel” går att återfinna eftersom samtliga robotar 

träffade de syriska fartygen. Det rapporteras dock inte om att syriska enheter använde motmedel 

vilket inte påverkar uppfyllanden av variabeln eftersom bristen på motmedel visar sig tydligt.131 

Däremot rapporterades det om att fartyg som återvände mot säker hamn tömda på robotar vilka 

israelerna sedermera sänkte genom artillerield.132 

Variabler som återfinns: Motståndaren lider brist på motmedel. 

Variabler som inte återfinns: Motståndaren är beredd på anfall men från annan riktning, Mot-

ståndaren är inte beredd på anfall. 

                                                 
126 Hughes. The U.S. Naval Institute on naval tactics. s72-73. 
127 Lindsjö. Marinhistoria. s414. 
128 Herzog. The Arab-Israeli wars. s312. 
129 Hughes. The U.S. Naval Institute on naval tactics. s72. 
130 Lindsjö. Marinhistoria.  s414. 
131 Herzog. The Arab-Israeli wars. s312. 
132 Lindsjö. Marinhistoria. s73. 
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4.2.1 Sammanställning 

Princip: Kriterier: Variabel Variabelvärde 

Ja Delvis Nej 

Säkerhet 1: Självskydd. 1: Fysiska skydd mot motståndarens 

vapensystem. 
X   

1: Utspridda enheter. X   

2: Underrättelse. 2: Agerar i en gynnsam tid efter in-

samlad underrättelse. 
X   

Mobilitet 1: Manöverförmåga. 1: Högt tempo i anfall.  X   
1: Snabb förflyttning. X   
1: Plötsligt agerande. X   

2: Flexibilitet. 2: Hanterar uppkomna händelser.    
Kraftsamling 1: Anfall genom god 

underrättelse. 

1: Underrättelse om motståndarens 

sysselsättning. 
 X  

2: Effektivt anfall. 2: Motståndaren är inte kapabel till 

motanfall. 
X   

Överraskning 1: Slå motståndaren från 

oväntad riktning. 

1: Motståndaren är beredd på anfall 

men från annan riktning. 
  X 

2: Slå motståndaren på 

oväntad plats. 

2: Motståndaren är inte beredd på an-

fall. 
  X 

3: Slå motståndaren med 

oväntade metoder och 

kraft. 

3: Motståndaren lider brist på motme-

del. 
X   

Tabell 4: Resultat fall två-Latakia, israeliska marinen 

 

Princip: Fall två: Slaget vid Latakia 

Säkerhet Ja 

Mobilitet Ja 

Kraftsamling Delvis  

Överraskning Delvis  

Tabell 5: Sammanställning fall två-Latakia, israeliska marinen 
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4.3 Fullständig sammanställning 

Princip: Fall ett: Sjötigrarna Fall två: Slaget vid Latakia 

Säkerhet Delvis  Ja 

Mobilitet Delvis  Ja 

Kraftsamling Ja Delvis  

Överraskning Ja Delvis  

Tabell 6: Fullständig sammanställning 

 5. Avslutning 

5.1 Slutsatser 

Forskningsfråga: I vilken utsträckning kan Liddell Harts teori om krigföringens grundprinci-

per förklara utfallet av två slag i två asymmetriska marina konflikter? 

Liddell Harts teori om krigföringens grundprinciper kan förklara utfallet i två slag i två asym-

metriska marina konflikter i stor utsträckning. Eftersom samtliga av krigföringens grundprin-

ciper i någon form återfinns i båda fallen samt att kriterierna och variablerna hade betydelse för 

fallens utgång anser jag att principerna kan förklara utfallet i stor utsträckning. Däremot varierar 

graden av principernas nyttjande i de båda fallen.  

 

Slutsatser: Fall ett- Sjötigrarna 

Samtliga principer identifierades ur sjötigrarnas agerande under det srilankesiska inbördeskri-

get, dock i varierande utsträckning. Främst går det att identifiera kraftsamling och överrask-

ning. Framförallt svärmtaktiken tillsammans med självmordsenheterna gav sjötigrarna möjlig-

het att mätta SLN:s system för att sedan överraska med självmordsenheterna. Tillika sjötigrar-

nas möjlighet att snabbt förflytta sig och kunna styra striden i tid och rum ledde till framgång.  

Dock visar analysen på en avsaknad av kriterierna självskydd och flexibilitet. Även om delar ur 

variablerna eventuellt hade gått att identifiera, är det inte i linje med principerna eftersom själv-

mordsattacker inte syftar till att överleva striden. Således fyller självskydd inget syfte. Flexibi-

litet fyller heller inget syfte eftersom individerna redan var utsedda för att dö.  
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Slutsatser: Fall två- Latakia, israeliska marinen 

Samtliga principer identifierades ur israeliska marinens agerande vid slaget vid Latakia, dock i 

varierande utsträckning. Främst går det att identifiera säkerhet och mobilitet. Framförallt far-

tresurserna och anpassning av taktik gav israelerna möjlighet till framgång. Deras vetskap om 

motståndarens teknik och egen teknik skapade förutsättningar för israelerna att agera taktiskt 

när möjligheten fanns efter insamlad underrättelse. Principerna överraskning och kraftsamling 

återfanns delvis. Främst eftersom israelernas inte hade något syfte till att överraska vilket deras 

initierade attack mot radarspanande fartyg ger information om. Israelerna förstod förmodligen 

tidigt att överraskning inte var av betydelse efter att första robotarna avfyrades. Istället handlade 

striden om smarta taktiska beslut och kunskap om teknik. 

5.2 Resultatdiskussion 

Undersökningens syfte var att ge ökad förståelse för Liddell Harts teori om krigföringens grund-

principer. Genom att besvara undersökningens frågeställning har teorins förklaringsvärde prö-

vats och en ökad förståelse för krigföringens grundprinciper har givits. Därmed är syftet upp-

fyllt. Undersökningens resultat visar att samtliga principer nyttjades, men i olika utsträckning. 

Det går däremot att ifrågasätta om samtliga principer verkligen behövdes för att lyckas med 

operationerna. Däremot går det att identifiera betydelsen av grundprinciperna eftersom de i 

olika omfattning haft betydelse för framgången i fallen. Genom att pröva Liddell Harts teori 

om krigföringens grundprinciper påvisar detta att hans teori kan anses vara universell och all-

mängiltig, trots att teorin är framtagen genom markoperationer.  

 

Analysen visar att sjötigrarnas självmordsattacker inte är i linje med framtagna kriterier och 

variabler, samtidigt som självmordsattackerna var en av anledningarna till sjötigrarnas fram-

gång. Därmed återfinns inte variablerna ” hanterar uppkomna händelser” och ”fysiska skydd 

mot motståndarens vapensystem” fullt ut. Detta gör att principerna säkerhet och mobilitet inte 

uppfylls. Självmordsattackerna är intressanta i sig eftersom det är en framgång på kort sikt. 

Däremot på längre sikt kan den metoden inte anses vara framgångsrik. Det krävs tillika en större 

dedikation och övertygelse av den personal som genomför dessa attacker. Således bör det finnas 

andra bakrundsvariabler som påverkar varför sådana attacker utfördes, t.ex. religiös övertygelse 

eller politiska viljor. Då denna uppsats inte avsett att undersöka sådana fenomen går detta bara 

att anmärka på. 
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Israeliska marinens agerande vid slaget vid Latakia påvisar likt fallet sjötigrarna, att principerna 

haft betydelse för slagets utfall, men i olika utsträckning. Analysen visar att principerna över-

raskning och kraftsamling inte behövdes för att nå framgång. Det förklaras genom en taktisk 

och teknisk överlägsenhet istället för kraftsamlade och överraskning.  

Resultatet kan tyda på att krigföringens grundprinciper nyttjas men att olika aktörer med olika 

förutsättningar inte är i behov av att nyttja samtliga principer för att nå framgång. En slutsats i 

denna undersökning är att en tekniskt överlägsen aktör likt en reguljär aktör nyttjar andra prin-

ciper än en tekniskt underlägsen/ irreguljär aktör. 

 

Analysen belyser behovet att diskutera principen överraskning vidare. Undersökningen bekräf-

tar att samtliga tre variabler inte behöver nyttjas för att nå effekt. Däremot är en irreguljär aktör 

i större behov av principen än en reguljär aktör. Fenomenet kan eventuellt härledas till teknisk 

utveckling eftersom irreguljära aktörer är i behov av tekniskt oberoende metoder och taktiker. 

En reguljär aktör med fler tekniskt avancerade vapensystem blir således inte beroende av tek-

niskt oberoende metoder och taktiker. Aktörerna är tvungna att anpassa taktik och metod efter 

rådande tekniska förutsättningar.  

 

Analysen visar att krigföringens grundprinciper omfattar metoder och taktiker för olika förut-

sättningar. Undersökningen påvisar principernas allmängiltighet i ett större spektrum än bara 

inom olika vapenslag. Principerna tar hänsyn till storlek och förutsättningar vilket gör dem mer 

universell och allmängiltig än att bara begränsas till det medium som enheter opererar i.  

5.3 Teori- och metoddiskussion  

Eftersom undersökningen syfte uppnåddes samt att forskningsfrågan besvarades anses forsk-

ningsdesignen vara tillfredställande. Ett antal nämnvärda svagheter är identifierad i undersök-

ningens metod och teori.  

 

Bedömningen har gjorts att teorin tillhör krigföringens grundprinciper och ska kunna appliceras 

i alla arenor. Det har medfört att vissa motiverade justeringar gjorts i operationalisering av te-

orin.  Ändringarna i teorins direkta översättning innebär att kritik kan riktas mot att teorin och 

operationaliseringen inte är exakt lika. Däremot har dessa ändringar motiverats löpande och 

ingen ändring har gjorts i andemeningen av teorin.  
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Definitionen av asymmetriska konflikter kan ha påverkat undersökningens utfall. Undersök-

ningen utgick från Arreguín- Tofts definition där konflikterna avgränsades från underlägsenhet 

till jämförelse i numerärer. Således kunde konflikten mellan Syrien och Israel analyseras. Om 

jag istället tagit hänsyn till personal/materialmässig underlägsenhet skulle troligen konflikten 

mellan Israel och Syrien varit inaktuell eftersom israelernas materiell höll högre standard. Där-

med går det att rikta kritik mot undersökningen eftersom numerärt underlägsna kan vara mate-

riellt överlägsna.  

 

Problematiken med nyttjandet av Arreguín- Tofts definition av asymmetriska konflikter speglas 

på urvalet av fall som begränsades. En redan begränsad empirisk resursavdelning begränsades 

ytterligare. Kritik kan utifrån detta riktas mot just de val av fall som presenterats i undersök-

ningen.  Analysverktyget utformades efter att kunna pröva empiriska skildringar vilket gjorde 

att det blev enklare att analysera Israel och svårare att analysera sjötigrarna. Svårigheten att 

analysera sjötigrarna kommer eftersom konflikten var mer utdragen och med en mer övergri-

pande empiri. Däremot avgränsades konflikten till 11 år, dels eftersom konflikten faktisk var 

längre och med hänsyn till tillgängligt empiriskt underlag.  

5.4 Forskaretiska överväganden 

Det etiska dilemmat i denna undersökning har återkommande varit att framställa barbariska och 

hänsynslösa attacker som framgångsrika. Främst tänker jag på tamilska tigrarna och deras me-

toder. Genom att undersöka dem har jag även fått insyn i deras regelvidriga attacker mot civil-

befolkningen vilket även speglar sig i deras metoder under stridssituationer mot SLN. Tamilska 

tigrarnas låga värderingar av människoliv vill jag inte framställa som framgångsrika beteenden. 

Däremot ur en taktisk synvinkel ledde det till framgång vilket är i linje med vad undersökningen 

avser att undersöka. Jag vill heller inte framställa israeliska marinens agerande som framgångs-

rikt ur en human synvinkel, detta eftersom israelerna inte förhöll sig till krigets lagar när de 

lämnade sjömän i nöd för att dö, utan att assistera. Ur en taktisk synvinkel var israelerna fram-

gångsrik men det resulterade fortfarande i mängder av förlorade liv vilket inte kan anses som 

framgång. Generellt vill jag även påpeka att Liddell Harts teori är till för att taktisk vinna strid, 

därmed har teorin varit intressant för denna undersökning. Fokus har inte varit på den humana 

aspekten vilket inte återspeglas någonstans i Liddell Harts teori. 
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5.5 Betydelse för yrkesutövningen 

Resultatets betydelse för yrkesutövningen är att krigföringens grundprinciper som återfinns i 

våra doktriner har satts i perspektiv. Resultatet skapar ökad förståelse om operationers med- 

och motgångar samt vad som leder till framgång. Detta kan således bidra till att effektivisera 

tillvaratagandet av erfarenheter och undvika återupprepning av gamla misstag. Krigföringens 

grundprinciper bör nyttjas till planering inför en operation. Viktigt är dock att se principerna 

som riktlinjer istället för lagar eftersom lagar skapar en förutsägbar organisation. Undersök-

ningen belyser också hur olika aktörer nyttjar olika principer vilket kan bli överförbart på olika 

typer av mariner och länder. Förståelsen av principerna underlättar planering och prioritering 

när en operation ska genomföras av olika mariner. Avslutningsvis vill jag belysa krigföringens 

grundprinciper och officerens roll i sammanhanget. Kan officeren förstå principerna kan denne 

på ett förnuftigt sätt kritiskt granska doktriner och reglementen för att således optimera plane-

ringen för att nå en lyckad operation.  

5.6 Vidare forskning 

Undersökningen har bidragit med ett försök till att förstå krigföringens grundprinciper som teori 

mer ingående. För att öka förståelsen ytterligare behövs fler empiriska undersökningar, dessa 

bör fokuseras på antingen enskilda principer alternativt på en bredare empirisk bas. Liddell 

Harts teori som helhet eller enskilda principer kan prövas på andra marina fall alternativt flyg-

fall för att således öka förståelsen ytterligare. Även andra teoretikers teorier om krigföringens 

grundprinciper bör prövas. En ökad förståelse av krigföringens grundprincipers innebörd kan 

även skapa möjligheter till en vidareutveckling av principerna. En ny teori skulle kunna nyttjas 

i syfte att analysera historiska fall såväl som nya fall som i sin tur syftar till att kunna utveckla 

framgångsrika taktiker alternativt ge en ytterligare ökad förståelse.  
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