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ABSTRACT: 

The principles of war have for a long time been contested and criticized for being too imprecise and 

vague, even questioned as to their validity and applicability in modern warfare. Despite military 

thinkers and officers having questioned them, the principles of war constitute a central part of the 

western military doctrines and regulations.  

 

The purpose of this study is to examine the meaning of the principle of concentration of force and 

surprise in modern naval warfare. Due to the ambiguity of the principles of war, both principles have 

been analysed through the theoretical views of Clausewitz, Fuller, Montgomery and Collins. Using 

a case study method, the two principles of war have been tested hypothetically on the battle of Baltim 

during the Yom Kippur War in 1973.  

 

The result of the study shows that all hypotheses were confirmed in the analysis and the principles 

of concentration of force and surprise were applicable in modern naval warfare. There is however, 

a need for further empirical studies regarding the principles of war in order to strengthen this study’s 

result and to test the validity of other principles in modern warfare.   
 

 

Nyckelord:  

Krigföringens grundprinciper, kraftsamling, överraskning, Clausewitz, Fuller, Montgomery, 

Collins.  
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1. Inledning 

Krigföringens grundprinciper har funnits i olika former sedan Sun Tzu introducerade dem cirka 

500 år före Kristus. De har under perioden kritiserats, utvecklats och diskuteras. Debatten kring 

deras utformning och giltighet har förts av flera olika teoretiker och officerare. Under den 

senare delen av debatten återfinns militära tänkare som Carl von Clausewitz, Antoine-Henri 

Jomini, Ferdinand Foch och Bernard Montgomery. De har samtliga bidragit till debatten och 

utvecklat krigföringens grundprinciper. Krigföringens grundprinciper har under åren varierat i 

fråga om vilken krigföringsnivå de skall gälla på, antal principer, vilka arenor de är giltiga för, 

samt principernas form och innehåll.1  

 

Dagens principer utformades på 1920-talet och har inte förändrats i någon större omfattning 

sedan dess. De är fortfarande idag ifrågasatta gällande deras användbarhet och relevans.2 

Samtidigt finns det andra som menar att krigföringens grundprinciper är både tidlösa och 

universella. 

 

1.1 Problemformulering 

Trots att debatten kring principerna har förts under lång tid är en av otydligheterna kring 

krigföringen grundprinciper om de ska anses som riktlinjer eller teori. En annan oklarhet är att 

det inte finns en enad bild av principernas faktiska betydelse i den moderna krigföringen. Oaktat 

dessa otydligheter har krigföringens grundprinciper en central roll i många av västvärldens 

militära doktriner och reglementen, exempelvis i Sverige. Bland annat återfinns de i 

Taktikreglemente för marinstridskrafterna TRM 1(A) där de beskrivs som ”inte några ofelbara 

vetenskapliga lagar”.3 Även fast de inte anses som ofelbara, används principerna som verktyg 

för att förstå komplexiteten kring krig i utbildningen av kadetter och officerare. Jerker Widén 

och Jan Ångström skriver att krigföringens grundprinciper ofta kritiseras för att vara oprecisa 

och vaga, vilket de menar kan vara anledningen till att de anses som tidlösa och universella.4 

 

                                                 
1Ångstrom, Jan & Widén, J. J., Adopting a Recipe for Success: Modern Armed Forces and the 

Institutionalization of the Principles of War, Comparative Strategy, 31:3, (2012), s. 265-267, DOI: 

10.1080/01495933.2012.692240. 
2 Ångström, Jan & Widén, Jerker, Contemporary military theory: the dynamics of war, Routledge, Milton Park, 

Abingdon, Oxon, 2015, s. 79-80. 
3 Försvarsmakten, Taktikreglemente för marinstridskrafterna 1(A), Försvarsmakten, Stockholm, 2010, s. 01-21.  
4  Ångstrom, Jan & Widén, J. J., Adopting a Recipe for Success: Modern Armed Forces and the 

Institutionalization of the Principles of War, s. 281-282. 
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Trots den centrala rollen i flera västerländska doktriner, finns förvånansvärt lite forskning kring 

krigföringens grundprinciper. Forskningsöversikten visar att fler empiriska undersökningar 

med krigföringens grundprinciper krävs för att bland annat öka tydligheten kring principerna 

genom konkretisering samt pröva dem i modern krigföring. Utvecklingen av krigföringens 

grundprinciper har varit begränsad sedan implementeringen av dem i doktriner på 1920-talet, 

samtidigt har världens försvarsmakter utvecklats enormt inom bland annat teknik- och 

materielområdet sedan dess. Detta leder till frågan om principernas tidlösa och universella 

utformning verkligen kan vara giltig i den moderna krigföringen? 

 

1.2 Tidigare forskning  

Forskningsöversikten grundas på fem artiklar för att skapa en bild av det aktuella 

forskningsläget och tidigare forskning om krigföringens grundprinciper. Artiklarna är valda 

baserat på följande kriterier: (i) artiklarna skall vara peer reviewed och (ii) krigföringens 

grundprinciper skall ha en central roll i artiklarna. Genom dessa kriterier har fem artiklar valts 

ut och kommer utgöra dagens forskningsläge.  

 

J.J Widén och Jan Ångström skriver i artikeln Adopting a Recipe for Success: Modern Armed 

Forces and the Institutionalization of the Principles of War om institutionaliseringen av 

krigföringens grundprinciper i flera av västvärldens militära doktriner.5 I artikeln undersöker 

de om länder antagit krigföringens grundprinciper för antigen praktiska eller teoretiska syften. 

Samtidigt som de försöker förklara hur principerna kan ha en central roll trots att det inte finns 

bevis för att de ska kunna förklara framgång eller utfall av krig.6  Vidare presenterar de att det 

finns varierande uppfattningar kring krigföringens grundprinciper genom att redogöra några 

utvalda teoretikers teorier. De största skillnaderna kring krigföringens grundprinciper ligger i 

om principerna anses som riktlinjer eller teori, på vilken krigföringsnivå de skall gälla, antal 

principer, vilka arenor de är giltiga i, samt principernas form och innehåll. Författarna menar 

att variationen av principer pekar mot att krigföringens grundprinciper inte är en teori, utan 

flera.7 Detta resulterar i att författarna förstärker den otydlighet som finns i debatten kring 

krigföringens grundprinciper genom att ställa olika teoretikers teorier mot varandra. 

Otydligheten illustreras genom att de lyfter fram att krigföringens grundprinciper varierar och 

                                                 
5 Widén, J.J & Ångström, Jan. Adopting a Recipe for Success: Modern Armed Forces and the Institutionalization 

of the Principles of War, Comparative Strategy, 31:3 (2012), s. 263. DOI: 10.1080/01495933.2012.692240. 
6 Ibid, s. 264.  
7 Ibid, s. 265-267.  
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att det inte finns någon samsyn kring deras användbarhet eller relevans. Författarna belyser 

detta och för inte debatten vidare kring den konstaterade otydligheten.  

Slutsatsen i artikeln är att ingen av deras hypoteser kan bekräftas och att principerna behöver 

prövas genom fler empiriska studier.8 Enligt Widén och Ångström ligger problematiken i att 

göra principerna mätbara, därmed finns det också komplikationer i att pröva dessa. Eftersom 

principerna är vagt formulerade, menar de att forskaren kommer ha friktioner i arbetet med att 

tolka dem.9 Författarna varken stärker eller falsifierar krigföringens grundprinciper i artikeln 

och lämnar utrymme för fortsatt forskning inom området.  

 

I artikeln Inter-service Debate and the Origins of Strategic Culture: The ‘Principles of War’ in 

the British Armed Forces, 1919–1939 skriver Alaric Searle om J.F.C. Fullers centrala roll i 

utvecklandet och implementeringen av krigföringens grundprinciper i de brittiska doktrinerna. 

Searle menar att Fuller var en stor del av debatten i Storbritannien i och med implementeringen 

av hans åtta principer i den brittiska armédoktrinen 1920 och utvecklingen av dem sedan dess.10 

Vidare menar Searle att Fuller drev utvecklingen och debatten om krigföringens grundprinciper 

framåt, eftersom Fuller såg behovet av en generell militärteori lämplig för den nya teknologiska 

eran.11 Searle driver tesen att debatten kring krigföringens grundprinciper i mellankrigstiden 

inte bara diskuterades inom armén, utan även inom marinen och flygvapnet. Undersökningen 

syftar till att få svar på huruvida det brittiska flygvapnet och marinen tog till sig krigföringens 

grundprinciper, samt om det fanns en bredare debatt kring krigföringens grundprinciper mellan 

vapenslagen.12 Resultatet visar att debatten fanns mellan vapenslagen och att samtliga använde 

sig av krigföringens grundprinciper, dock fanns det vissa skillnader mellan dem i antal, form 

och innehåll.13  

 

Zvi Lanir undersöker i artikeln The ‘principles of war’ and military thinking värdet av 

krigföringens grundprinciper. Artikeln syftar till att se över kontroversen kring principerna, 

samt undersöka deras essens.14 Inledningsvis diskuteras principernas roll kopplat till olika 

                                                 
8 Widén, J.J & Ångström, Jan. Adopting a Recipe for Success: Modern Armed Forces and the Institutionalization 

of the Principles of War, s. 281.  
9 Ibid, s. 281-282.  
10 Searle, Alaric. Inter-service Debate and the Origins of Strategic Culture: The ‘Principles of War’ in the 

British Armed Forces, 1919–1939, War In History; London Vol. 21, no. 1, (Jan 2014): s. 5. DOI: 

10.1177/0968344513505523 
11 Ibid, s. 30.  
12 Ibid, s. 5. 
13 Ibid, s. 29-30. 
14 Lanir, Zvi. The ‘principles of war’ and military thinking. The Journal of Strategic Studies, vol.16, no.1 (1993), 

s. 2. DOI: 10.1080/01402399308437502 
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arméer och militära tänkare. Sammanfattningsvis konstateras att olika länders listor av principer 

har varierat över tid, men endast i en mindre utsträckning. Även att principerna utgör grunden 

i flera militära doktriner och i det militära tänkandet.15 Artikeln resulterar i slutsatsen att 

krigföringens grundprinciper har två epistemologiska roller, att de fungerar som riktlinjer och 

att de utgör den grundläggande konstruktionen för militärt tänkande. Lanir menar att 

användbarheten av krigföringens grundprinciper på den lägre taktiska nivån inte kan förnekas, 

samtidigt som han varnar för användningen av principernas enkelhet på de högre nivåerna av 

ledning. Vidare menar han att principerna ska vara öppna för tolkning och sammanställning, 

samtidigt som han uppmanar till fortsatt forskning kring krigföringens grundprinciper.16  

 

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

Operation Gothic Serpent Re-examined om USA:s misslyckade operation Gothic Serpent i 

Mogadishu 1993. Han för huvudtesen att de amerikanska specialstyrkornas misslyckande kan 

förklaras till stor del genom överträdelsen av krigföringens grundprinciper.17 Genom en 

fallstudie prövar Tovy giltigheten av krigföringens grundprinciper i specialoperationer. Utifrån 

detta drar han den förhastade slutsatsen att utifrån detta är krigföringens grundprinciper giltiga 

och hållbara för att undersöka agerandet av specialförband.18  

Vid en första anblick stärker Tovy krigföringens grundprincipers allmängiltighet och tidlöshet 

genom artikels resultat, eftersom han förklarar ett modernt och unikt fall av specialförband 

utifrån krigföringens grundprinciper. Undersökningen brister i operationaliseringen av 

principerna och i slutsatsen eftersom han inte operationaliserar krigföringens grundprinciper, 

vilket medför att det inte framgår vilka faktorer han specifikt letat efter. Slutsatsen att 

principerna skulle vara giltiga och hållbara för att undersöka alla specialoperationer brister 

eftersom han endast undersöker ett fall av specialoperationer.  

 

I artikeln No more principles of war? skriver Rusell W. Glenn om revideringen av den 

amerikanska armédoktrinen FM 100-5 Operations 1998 med kopplingar till krigföringens 

grundprinciper. Glenn redogör för principernas historiska utveckling och diskuterar 

krigföringens grundprincipers ursprung, form och antal utifrån olika militära tänkares teorier. 

Oaktat utvecklingen av principerna sedan införandet i USA 1921, menar han att de förändrats 

                                                 
15 Lanir, Zvi. The ‘principles of war’ and military thinking, s. 2-6.  
16 Ibid, s. 15.  
17 Tovy, Tal. Are the Principles of War Applicable to Special Task Forces? Operation Gothic Serpent Re-

examined, The RUSI Journal, vol. 154, no. 2 (2009), s. 56. DOI: 10.1080/03071840902965737 
18 Ibid, s. 61.  
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marginellt.19 Vidare diskuterar Glenn grundprincipernas giltighet med hänsyn till den 

teknologiska utvecklingen, kärnvapen och irreguljär krigföring, kontra de som anser att 

principerna är allmängiltiga.20 I artikeln ifrågasätts krigföringens grundprincipers förmåga för 

att förstå framtidens konflikter, och författaren argumenterar för en utveckling av krigföringens 

grundprinciper för att inkludera alla typer av militära operationer, inte bara operationer i 

krigstillstånd.21 Argumentet att Glenn vill utveckla krigföringens grundprinciper för att kunna 

täcka in alla typer av operationer, varken stärker eller försvagar principernas grundläggande 

förmåga att förklara utfallen av krig. Det bidrar däremot till otydligheten i debatten kring 

krigföringens grundprinciper genom att han ifrågasätter om de kan möta och användas i 

framtidens krigföring, eftersom principerna anses av många som allmängiltiga och tidlösa.  

 

Sammanfattningsvis utgör dessa artiklar grunden för forskningsöversikten över tidigare 

forskning om krigföringens grundprinciper.  Resultatet av deras diskussioner i artiklarna har 

oftast lämnats i ett tomrum i form av en konstaterad otydlighet kring krigföringen 

grundprinciper.  

Majoriteten av artiklarna visar att debatten kring principerna funnits under en längre tid och att 

de fortfarande idag är ovisst kring exempelvis om krigföringens grundprinciper ska ses som 

teori eller riktlinjer och om de är giltiga i modern krigföring. Trots otydligheten visar tidigare 

forskning att förekomsten av krigföringens grundprinciper bland militära doktriner och 

reglementen är hög i västvärlden. Samtidigt är det anmärkningsvärt att få empiriska 

undersökningar är genomförda på principerna.  

 

Tal Tovy är den enda som gör ett försök att pröva giltigheten av krigföringens grundprinciper 

av de granskade artiklarna. Vilket han påvisar genom en fallstudie av en specialoperation, att 

misslyckandet av operationen till stor del berodde på att styrkan inte följde krigföringens 

grundprinciper i tillräckligt stor utsträckning. Trots Tovys bristande undersökning och resultat, 

visar detta på en eventuell koppling mellan misslyckande operationer och att inte följa 

krigföringens grundprinciper.  

Majoriteten av författarna poängterar att fler empiriska undersökningar krävs för att reda ut 

otydligheterna kring krigföringens grundprinciper. Trots att flera forskare har identifierat detta 

behov, finns det få som behandlar krigföringens grundprinciper på forskarnivå. Utifrån detta 

                                                 
19 Glenn, Russell W., No More Principles of War? Parameters vol. 28, no.1 (1998), s. 50-52. 
20 Ibid, s. 52-53. 
21 Ibid, s. 64. 
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identifierar jag en forskningslucka. Den identifierade forskningsluckan innebär att fler 

empiriska undersökningar behöver genomföras med krigföringens grundprinciper för att pröva 

deras betydelse i den moderna krigföringen och öka tydligheten kring vad principerna betyder.  

Jag identifierar också att mängden undersökningar med utgångspunkt i krigföringens 

grundprinciper i de flesta fall har kopplingar till markoperationer, vilket talar för att fler 

undersökningar med en marin kontext bör genomföras. Eftersom krigföringens grundprinciper 

anses vara allmängiltiga och tidlösa, borde därmed krigföringens grundprinciper vara 

applicerbara på ett modernt sjöslag.  

 

1.3 Syfte och frågeställning  

Syftet med uppsatsen är genom en beskrivande teoriprövande fallstudie pröva krigföringens 

grundprinciper kraftsamling och överraskning för att undersöka principernas betydelse i den 

moderna sjökrigföringen. Det sekundära syftet är att försöka öka tydligheten kring 

krigföringens grundprinciper genom en konkretisering av två principer utifrån fyra utvalda 

teoretiker. Detta leder till undersökningens frågeställning. 

 

Vad betyder krigföringens grundprinciper kraftsamling och överraskning i modern 

sjökrigföring?  

 

1.4 Avgränsning 

Undersökningen avgränsas till att undersöka ett fall av modern sjökrigföring. Detta eftersom 

uppsatsen syftar till att pröva krigföringens grundprinciper i den moderna sjökrigföringen. Var 

gränsen går mellan att vara modern och gammal är en filosofisk fråga. Ian Speller gör ett försök 

att definiera det i boken Understanding Naval Warfare. Han menar att modernt är något som i 

nutid fortfarande är aktuellt eller tillhör den relativt senaste historiska perioden. Vidare menar 

Speller att begreppet är tolkningsbart och att det inte riktigt går att definiera.22 Eftersom 

begreppet inte har en fast definition kommer modern sjökrigföring i denna uppsats att förstås 

utifrån tidsperioden med början av 1970-talet. Detta på grund av att likheterna med dagens 

sjökrigföring påbörjades vid denna tid genom användandet av exempelvis sjömålsrobotar och 

andra tekniska system som radar och motmedel. 

Uppsatsen kommer att fokusera på fallet ur ett taktiskt perspektiv och kommer därför avgränsa 

sig från strategisk kraftsamling och överraskning. Uppsatsens totala omfattning och den 

                                                 
22 Speller, Ian, Understanding naval warfare, Routledge, Milton Park, Abingdon, Oxon, (2014), s. 2. 
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empiriska tillgängligheten är grunderna bakom avgränsningen. En undersökning på samtliga 

krigföringsnivåer hade bidragit med fler faktorer och hypoteser att ta hänsyn till och ställt högre 

krav på teoretiker och tillgänglig empiri som beskriver samtliga nivåer. Avgränsningen innebär 

att uppsatsen blir mer djupgående på den taktiska nivån och minskar risken att missa detaljer 

som hade kunnat fallit bort i mån av utrymme. 

En annan avgränsning är valet av uppsatsens fyra teoretiker och deras tankar kring de två 

principerna överraskning och kraftsamling. Valet av teoretiker och principer kommer att 

motiveras i teorikapitlet.  

 

1.5 Disposition  

I kapitel två presenteras och diskuteras uppsatsen forskningsdesign och metod. Uppsatsens val 

av fall presenteras tillsammans med tankar och kritik kring fallets empiri.  

I kapitel tre presenteras undersökningens valda teoretiker och deras perspektiv av principerna 

kraftsamling och överraskning. Kapitlet innehåller även operationalisering av principernas 

faktorer och uppsatsens hypoteser, som tillsammans bildar undersökningens analysinstrument. 

I kapitel fyra genomförs uppsatsens analys av valt fall utifrån analysinstrumentet. Kapitlet 

bekräftar om hypoteserna får empiriskt stöd eller inte.  

I kapitel fem presenteras resultatet av analysen samt en återkoppling till uppsatsens 

frågeställning och syfte. Kapitlet innehåller även diskussion kring resultatet och metoden, samt 

uppsatsens resultat kopplat till yrkespraktiken och vidare forskning.  
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2. Metod 

2.1 Forskningsdesign 

Denna uppsats syftar till att pröva krigföringens grundprinciper kraftsamling och överraskning 

utifrån fyra utvalda teoretiker på ett modernt sjöslag. I korthet innebär det att principerna 

kommer att operationaliseras för att erhålla faktorer och formulera hypoteser till ett 

analysinstrument, som sedan kommer att användas för att analysera det valda fallet. Fallet 

kommer analyseras genom ett analysverktyg för att finna om respektive hypotes för 

kraftsamling och överraskning återfinns eller ej. På detta sätt kommer uppsatsen vara en 

teoriprövande fallstudie för att pröva grundprinciperna i den moderna sjökrigföringen genom 

en kvalitativ textanalys.  

 

Den teoriprövande ansatsen innebär att teorin i uppsatsen utgör det centrala. Genom en eller 

flera teorier går den teoriprövande ansatsen ut på att pröva konkreta hypoteser mot ett empiriskt 

material. Fallet som används för en teoriprövande studie behöver motiveras och väljas med 

omsorg. Slutsatserna av en teoriprövande ansats bidrar till att antingen stärka eller försvaga den 

teori som prövas mot fallet.23 Eftersom det råder en otydlighet kring krigföringens 

grundprinciper om det är att anses som teori eller inte, kommer denna uppsats att behandla 

krigföringens grundprinciper som teoretiska perspektiv. Teoretiska perspektiv menar Esaiasson 

et al. skall betraktas som utgångspunkter för idéer som slutligen ska resultera i empiriskt 

prövbara antaganden om kausal påverkan och mekanismer. Vidare menar de att utgångspunkter 

från teoretiska perspektiv undantagsvis eller aldrig kan förkastas till följd av empiriska 

resultat.24 I likhet med Esaiasson et al. menar Johannessen och Tufte att ett teoretiskt perspektiv 

är något lösare än en teori och att teorier har en högre grad av generaliseringsnivå, samtidigt 

som de menar att skillnaden mellan teori och teoretiskt perspektiv inte är absolut.25 Varje 

teoretikers tänkande kring krigföringens grundprinciper kommer bidra till att smalna av de 

teoretiska perspektiven till prövbara hypoteser. Detta innebär att uppsatsens fyra valda 

teoretikers perspektiv kommer operationaliseras och sedan pröva grundprinciperna genom 

hypoteser i den moderna sjökrigföringen. En hypotes menar Esaiasson et al. är ett antagande 

begränsat i tid och rum som antingen verifieras eller falsifieras utifrån enskilda empiriska 

                                                 
23 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & Wängnerud, Lena, Metodpraktikan: 

konsten att studera samhälle, individ och marknad, Femte upplagan, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017, s. 41. 
24 Ibid, s. 40.  
25 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl., Liber, Malmö, 

2003, s. 32-33.  



Viktor Hamberg  2019-05-07 

OP16-19 

Sida 11 av 38 

 

undersökningars resultat. Detta går i linje med vad Johannessen och Tufte menar är en hypotes, 

ett antagande om förhållandet mellan fenomen som prövas empiriskt.26 Om hypotesen får 

empiriskt stöd i resultatet menar Esaiasson et al., att teorierna i fråga stärks och att det bekräftar 

i någon mån det teoretiska perspektivets användbarhet. I ett motsatt resultat försvagas teorin 

och det teoretiska perspektivet visar att det inte är oangripbart.27  

 

Prövningen av undersökningens hypoteser kommer ske genom en fallstudie där de prövas 

genom uppsatsens analysinstrument. Enligt Ejvegård lämpar sig en fallstudie när uppsatsen 

syftar till att undersöka en liten del av ett större förlopp, där fallet beskriver och representerar 

verkligheten. Vidare menar han att fördelen med fallstudier är att uppsatsen kan avgränsa sitt 

område, istället för att undersöka helheten.28 En annan styrka med fallstudier är enligt George 

och Bennett, dess användbarhet vid prövandet av hypoteser.29 En svårighet med att använda ett 

fall enligt Ejvegård, är att fallet aldrig kan representera verkligheten fullt ut. Vilket han menar 

resulterar i försiktighet kopplat till dragandet av slutsatser vid resultatet.30 Jensen och 

Sandström menar att fler fall är bättre än ett, men konstaterar samtidigt att en fallstudie har ett 

värde i sig när fallet utmanar en teori.31 Detta är något som George och Bennett också belyser, 

att en fallstudie löper ofta större risk att resultera i ett osäkert resultat och att slutsatserna kan 

bli felaktiga vid mätningsfel. Detta menar de vägs upp av att fallet har flera observationer, vilket 

reducerar dessa risker.32 Detta är något som kommer tas hänsyn till med hjälp av triangulering 

av empirin.33 

 

För att pröva grundprinciperna i den moderna sjökrigföringen kommer empirin i form av texter 

undersökas genom kvalitativ textanalys och analysverktyget. Metoden kommer att användas 

för att analysera empirins mjuka data, vars innehåll måste bearbetas och tolkas.34 Metoden är 

vald utifrån uppsatsen syfte och frågeställning, för att kunna pröva kraftsamling och 

överraskning eftersom detta kräver bearbetning och tolkning av empirin. Detta är i linje med 

Ekengren och Hinnfors som menar att metoden ska vara vald efter uppsatsens syfte, problem 

                                                 
26 Johannessen & Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s. 34. 
27 Esaiasson et al., Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, s. 40.  
28 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, 3. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2003, s. 33. 
29 George, Alexander L. & Bennett, Andrew, Case studies and theory development in the social sciences, MIT, 

Cambridge, Mass., 2005, s. 19.  
30 Ejvegård, Vetenskaplig metod, s. 33. 
31 Jensen, Tommy & Sandström, Johan, Fallstudier, Upplaga 1:1, Studentlitteratur, Lund, 2016, s. 51. 
32 George & Bennett, Case studies and theory development in the social sciences, s. 32. 
33 Jensen & Sandström, Fallstudier, s. 58.  
34 Johannessen & Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s. 69. 
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och frågeställning.35 Esaiasson et al. menar att kvalitativ textanalys är ett lämpligt verktyg att 

använda när forskaren söker efter helheten i en text, snarare än summan av delarna. Vidare 

menar de att metoden lämpar sig när innehållet i texten ligger dolt och att det eftersökta 

innehållet tas fram genom intensiv läsning genom ett analysverktyg.36 Den kvalitativa ansatsen 

passar även på grund av att uppsatsens empiri behöver tolkas, vilket Johannessen och Tufte 

menar är en stor del av analyseringen av datamaterialet i den kvalitativa ansatsen.37    

 

I empiriska undersökningar finns alltid utmaningen med att uppnå en hög validitet och 

reliabilitet, där validiteten enligt Esaiasson et al. är den svåraste och mest centrala problemet.38 

Validiteten kan vidare delas upp i extern och intern validitet. Inom den interna validiteten ingår 

begreppsvaliditet och i den externa validiteten ingår resultatets förmåga till generalisering. 

Enligt Esaiasson et al. innebär begreppsvaliditet en frånvaro av systematiska fel och att den 

teoretiska definitionen överensstämmer med de operationella indikatorerna.39 För att uppnå en 

hög begreppsvaliditet i denna uppsats kommer en noggrann och systematisk operationalisering 

av principerna kraftsamling och överraskning ske i teorikapitlet. Operationaliseringen skall 

även genomföras och redovisas med transparens, vilket gör det lätt för läsaren att följa med i 

författarens tankegångar. Den höga reliabiliteten kommer uppnås genom att arbetet genomförs 

noggrant, transparent och systematiskt under analysen för att undvika slumpmässiga eller 

osystematiska fel.40 Den externa validiteten är uppsatsen förmåga att generalisera.41 

Ambitionen av denna uppsats är att sikta den externa validiteten mot överförbarhet av resultatet 

mot likartade fall.  

 

I all typ av forskning är det viktigt att ta hänsyn till de fyra grundläggande forskningsetiska 

riktlinjerna.42 Riktlinjerna är särskilt viktiga om studien består av metoder som exempelvis 

intervjuer eller experiment.43 Eftersom den här uppsatsen inte i någon direkt form har kontakt 

med människor eller deras personuppgifter, har dessa riktlinjer inte en central roll i 

undersökningen. Uppsatsens forskningsetiska övervägande handlar om att inte förvränga eller 

                                                 
35 Ekengren, Ann-Marie & Hinnfors, Jonas, Uppsatshandbok: [hur du lyckas med din uppsats], 2., [rev.] uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2012, s. 71. 
36 Esaiasson et al., Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, s. 211. 
37 Johannessen & Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s. 72. 
38 Esaiasson et al., Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, s. 58. 
39 Ibid, s. 58. 
40 Ibid, s. 64. 
41 Ibid, s. 59.  
42 Johannessen & Tufte, Introduktion till samhällsvetenskapligmetod, s. 61. 
43 Ibid, s. 60.  
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felaktigt återge empiri, samtidigt som tidigare forskning inte förfalskas eller plagieras i någon 

form.  

 

2.2 Val av fall 

Utifrån uppsatsens syfte att pröva krigföringens grundprinciper kraftsamling och överraskning 

i den moderna sjökrigföringen, har ett fall valts ut efter följande kriterier: (i) modernt sjöslag 

mellan två stater, (ii) sjömålsrobotar ska ha använts under slaget, (iii) slaget ska vara 

väldokumenterat för att möjliggöra triangulering. Fallet som kommer representera den moderna 

sjökrigföringen är sjöslaget vid Baltim från Yom Kippur-kriget 1973 och uppfyller samtliga 

kriterier. I enlighet med Esaiasson et al. tankesätt blir detta ett kritiskt fall med gynnsamma 

omständigheter (mest-sannolikt fall) eftersom fallet är hämtat ur en gynnsam kontext för de 

teoretiska perspektiven.44 Det är en gynnsam kontext eftersom slaget innebar en framgång för 

den israeliska sidan och att det verkar troligt att de tillämpade principerna kraftsamling och 

överraskning i slaget. Vidare menar de att om inte de teoretiska perspektiven får stöd av fallet, 

kommer föreställningarna inte heller få stöd av andra fall. Vilket enligt Esaiasson et al. kan 

resultera i att teorin ifråga undergrävs. Vidare menar de att kritiska fall med gynnsamma 

omständigheter lämpar sig för teorier som aldrig utsatts för en systematisk prövning, vilket går 

i linje med tidigare forskning och uppsatsens syfte.45 Valet av att studera ett fall motiveras med 

att en djupare och mer grundläggande undersökning av kraftsamling och överraskning kan 

genomföras på det valda fallet med tillhörande empiri. Vid val av två fall hade den externa 

validiteten kunnat ökas, men undersökningen hade då riskerat bli ytlig eftersom två principer 

ska prövas och ytterligare ett fall hade då kunnat påverka djupet av den totala analysen. Kopplat 

till uppsatsens syfte undersöks därför ett fall av modern sjökrigföring.  

 

Sjöslaget vid Baltim, var ett sjöslag mellan sex israeliska och fyra egyptiska fartyg som 

utspelade sig under Yom Kippur-kriget 1973. Slaget var ett av det första av sitt slag eftersom 

det utkämpades mellan två robotbestyckade sjöstyrkor. Slaget resulterade i att två egyptiska 

fartyg blev sänkta, den tredje sattes på grund och den sista lyckades fly, samtidigt som den 

israeliska sjöstyrkan inte blev träffad av en enda robot.46  

                                                 
44 Esaiasson et al, Metodpraktikan, s. 161. 
45 Ibid, s. 162.  
46 Lindsjö, Ronny, Marinhistoria, [Chefen för marinen], Stockholm, 1993, s. 414-415.  
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2.3 Material  

Fallets empiri som beskriver sjöslaget vid Baltim är hämtat ur fyra verk. Verken består av The 

Boats of Cherbourg av Abraham Rabinovich, From ice-breaker to missile boat av Moshe 

Tzalel, The Arab-Israeli War av Chaim Herzog och Marinhistoria av Ronny Lindström. 

Samtliga verk som beskriver slaget vid Baltim i denna undersökning är sekundärkällor. Den 

israeliska sidan av slaget är väldokumenterat med flera verk, i motsats till den egyptiska sidan 

där utbudet är minimalt. Med anledning av detta utgår uppsatsen från det israeliska perspektivet 

från slaget vid Baltim. Eftersom tre av fyra verk har författare från Israel, är detta något som 

särskilt måste tas hänsyn till. Vid insamlandet av empiri är det viktigt att ta hänsyn till de fyra 

källkritiska reglerna äkthet, oberoende, samtidighet och tendens.47 Eftersom uppsatsen utgår 

från det israeliska perspektivet av slaget och tre av författarna är ifrån Israel, är det framför allt 

oberoende- och tendenskriteriet som kan ha påverkats. I oberoendekriteriet handlar det om 

författares omedvetna påverkan på materialet och i tendenskriteriet handlar det om författarens 

medvetna påverkan av materialet.48 Detta betyder att författarna kan ha omedvetet eller 

medvetet påverkat materialet och förstärkt eller förvrängt bilden av slaget genom att endast 

belysa framgångarna och inte presentera israelernas misstag. Detta skulle kunna påverka 

uppsatsens resultat. Eventuella brister i empirin kommer försöka undvikas genom triangulering, 

ett kritiskt förhållningssätt och beaktandet av författarnas bakgrund.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 Esaiasson et al. Metodpraktikan, s. 288.  
48 Ibid, s. 293.  
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3. Teori  

 

De två principerna överraskning och kraftsamling är centrala i denna uppsats. Försvarsmakten 

redogör för principerna i Taktikreglemente för marinstridskrafterna 1(A) på följande sätt. För 

att lyckas i striden är det viktigt att koncentrera sina insatser mot motståndaren i tid och rum 

genom kraftsamling, till ett område som har avgörande betydelse. Vidare står det att varje 

tillfälle att överraska motståndaren och själv undvika att bli överraskad ska utnyttjas. 

Förutsättningarna för att lyckas med en överraskning är att ha hög sekretess, dölja sina enheter 

och att kunna agera på ett originellt, djärvt och snabbt sätt.49 Med utgångspunkt ur denna 

redogörelse blir det problematiskt att förklara vad principerna kraftsamling och överraskning 

egentligen betyder. Exempelvis är det svårt att konkretisera ett område som har avgörande 

betydelse och vad innebär egentligen att handla originellt? Med anledning av detta utgår 

uppsatsen från fyra utvalda teoretikers perspektiv kring två av krigföringens grundprinciper. 

Eftersom krigföringens grundprinciper inte ses som en enskild teori, har fyra teoretiker valts ut 

för att kunna konkretisera och tydliggöra de två principerna. De fyra teoretikerna utgörs av Carl 

Von Clausewitz, J.F.C. Fuller, Bernard L. Montgomery och John M. Collins.  

 

3.1 Motiveringar av teoretiker och principer 

Valet att använda Clausewitz i denna undersökning grundas på hans klassiska roll som 

militärtänkare inom krigföringen och på grund av hans roll som inspirationskälla till det 

moderna utformandet av krigföringens grundprinciper. Samt att han fortfarande idag anses vara 

central i våra militära teorier.50 Hans centrala roll inom ämnet presenteras även i 

forskningsöversikten där han frekvent refereras till och kopplas till krigföringens 

grundprinciper. Han är också vald på grund av sin syn på principerna överraskning och 

kraftsamling, där han menar att de båda är grundläggande principer för striden.51  

 

Valet av att använder Fuller baseras på hans centrala roll i införandet och utvecklingen av 

krigföringens grundprinciper i de brittiska doktrinerna under mellankrigstiden. Även att han var 

en inspirationskälla till andra nationer att införa krigföringens grundprinciper på en bredare 

                                                 
49 Försvarsmakten, Taktikreglemente för marinstridskrafterna 1(A), s. 01-22.  
50 Widen & Ångström, Militärteorins grunder, s. 137.  
51 Clausewitz, Carl von, Om kriget, Bonnier fakta, Stockholm, 1991, s. 168, 175.  
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front än endast inom markarenan.52 Valet grundar sig också på att Fullers principer i stor 

utsträckning liknar de moderna principerna vi har idag och att han varit med och bidragit till 

utvecklingen av krigföringens grundprinciper. Fuller har likt Clausewitz en central roll kring 

krigföringens grundprinciper, vilket även forskningsöversikten visar eftersom Fuller i stor 

utsträckning är omnämnd och refererad till. 

 

Nästa valda teoretiker är Montgomery. Valet grundar sig på att han är en av de ledande militära 

tänkarna med tyngdpunkt på den mellersta och senare delen av 1900-talet. Han var bland annat 

den enda under andra världskriget som förde diskussionen kring principerna och fortsatte även 

efter krigets slut att influera återkomsten av krigföringens grundprinciper.53 Likt Clausewitz 

och Fuller, är även Montgomery omnämnd och refererad till med kopplingar till krigföringens 

grundprinciper. Montgomery är också vald med anledning av att hans principer är specificerade 

mot den taktiska nivån av krigföring, vilket denna undersökning ämnar undersöka.54 

 

Collins utgör den sista valda teoretikern och valet grundar sig på, likt Montgomery, hans roll 

som militärtänkare på den senare delen av 1900-talet. Collins är likt de övriga teoretikerna i 

denna undersökning ofta omnämnd och refererad till i sammanhang kring krigföringens 

grundprinciper. Bland annat är hans lista av tolv principer av central betydelse i Widén och 

Ångströms kapitel om krigföringens grundprinciper i boken Militärteorins grunder.55 Valet av 

Collins grundas också på att hans principer gäller på den taktiska krigföringsnivån.56  

 

Sammanfattningsvis är de fyra teoretikerna valda för den här undersökningen på grund av att 

de är samtliga vedertagna inom krigsvetenskapen och etablerade tänkare kring krigföringens 

grundprinciper. De är givetvis också utvalda på grund av samtliga inkluderar principerna 

kraftsamling och överraskning i sina perspektiv på krigföringens grundprinciper. Vad som 

däremot kan ifrågasättas med valet av dessa fyra tänkare är att ingen av dem har en bakgrund 

från den marina arenan, vilket då kan te sig märkligt eftersom undersökningen ämnar studera 

ett modernt sjöslag. Eftersom krigföringens grundprinciper anses som allmängiltiga, blir detta 

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

British Armed Forces, 1919–1939, s. 5.  
53 Widen, Ångström, Adopting a Recipe for Success: Modern Armed Forces and the Institutionalization of the 

Principles of War, s. 276.  
54 Montgomery, Bernard, A History of Warfare. London: Collins, 1968, s. 21.  
55 Widen & Ångström, Militärteorins grunder, s. 131-137. 
56 Collins, John M., Military Strategy: Principles, Practices, and Historical Perspectives, Washington, DC: 

Brassey´s, 2002, s. 81.  
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inte ett problem för uppsatsen och relevansen av deras bakgrund spelar mindre roll. I 

Taktikreglemente för marinstridskrafter TRM 1(A) menas det att ”Även om principerna är 

utformade mot bakgrund av krigets krav, kan de tillämpas på all militär verksamhet såväl under 

fred och kris som i krig”.57 Vilket stärker synen att deras bakgrund spelar mindre roll.  

Valet av att använda fyra teoretiker till antalet grundar sig i möjligheten att erhålla en 

överensstämmande syn över vad kraftsamling och överraskning innebär. Där antalet fyra har 

ansetts som tillräcklig grund för att få en tillfredsställande bredd av principernas innebörd. 

 

Motiveringen till att fokusera på två principer ur krigföringens grundprinciper är flera. För det 

första finns det inte en teori kring krigföringens grundprinciper, utan teorier skiljer sig kring 

krigföringens grundprinciper och principernas exakta definition.58 Samtidigt är oftast teorierna 

väldigt abstrakt hållna, vilket medför ett problem att utgå från en teori kring principerna. Därav 

avgränsas antalet principer till två, för att på en djupare nivå kunna konkretisera principerna 

utifrån flera olika teoretikers perspektiv om krigföringens grundprinciper. För det andra är valet 

av att använda principerna överraskning och kraftsamling motiverat med att de är två av totalt 

tio principer som används i Taktikreglemente för marinstridskrafterna TRM 1(A), där de anses 

vara viktiga för den taktiska marinkrigföringen.59 Att principerna överraskning och 

kraftsamling är viktiga principer, är även något exempelvis Widén och Ångström tar upp i 

Militärteorins grunder, där de menar att de utgör en viktig roll i all typ av krigföring.60 Detta 

illustreras även i deras två tabeller över centrala militära tänkares principer och stormakters 

doktriner, att principerna kraftsamling och överraskning i stor utsträckning finns med.61  

 

3.2 Clausewitz  

 

Kraftsamling 

Enligt Clausewiz är kraftsamling uppdelad i två delar, till rummet och tiden. Kraftsamling till 

rummet handlar om att vara överlägsen på en utvald punkt och hålla ihop sina krafter. Han 

menar också att varje splittring av stridskrafterna ska kunna motiveras.62 Kraftsamling till tid 

handlar om att sätta in samtliga krafter som behövs för en samtidig insats. Vidare menar 

                                                 
57 Försvarsmakten, Taktikreglemente för marinstridskrafterna TRM 1(A), s. 01-21.  
58 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins grunder, Försvarsmakten, Stockholm, 2005, s. 125. 
59 Försvarsmakten, Taktikreglemente för marinstridskrafterna TRM 1(A), s. 01-21. 
60 Widén & Ångström, Militärteorins grunder, s. 132-134.  
61 Ibid, s. 124-125.  
62 Clausewitz, Carl von, Om kriget, s. 174. 
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Clausewitz att en kraftsamling inte bara försvagar sin motståndare, utan tvingar också denne att 

anpassa sig till den kraftsamlade styrkans rörelser och åtgärder. Han menar också att 

kraftsamling ska genomföras med den kraft som krävs för att uppnå ett avgörande. Eftersom 

avgörandet inte kan uppnås genom den första kraftsamlingen, krävs planering och anpassning 

till nästkommande strider. Vidare menar han att kraftsamling syftar till att försvaga och upplösa 

sin motståndare.63 Slutligen menar Clausewitz att kraftsamlingen aldrig kan sättas in med för 

starka krafter, men att kraftsamling kräver samtidighet.64  

 

Överraskning 

Principen överraskning är enligt Clausewitz grunden för alla typer av handlingar och menar att 

utan överraskning är överlägsenhet på den avgörande punkten omöjlig. Överraskning är ett 

medel för att uppnå överlägsenhet, men är på grund av dess psykologiska verkan att anses som 

en egen princip.65 Vidare menar han att överraskning syftar till att skapa förvirring och missmod 

hos motståndaren. Clausewitz menar att det finns små och stora överraskningar, men att 

samtliga bidrar med att öka framgången och att det handlar om att genom sina åtgärder 

överraska motståndaren. Vidare menar han att fördelningen av stridskrafter har en särskild roll 

i överraskning. Enligt Clausewitz grundar sig överraskning på två faktorer, förtegenhet och 

snabbhet, vilket förutsätter stor kraft hos beslutsfattare. Oaktad strävan efter att alltid överraska 

sin motståndare menar Clausewitz att det är svårt att lyckas med en fullständig överraskning på 

grund av dess natur. Vidare menar han att överraskning lämpar sig till det taktiska planet, på 

grund av begränsningen av tid och rum.66 Han menar också att överraskning lämpar sig väl med 

åtgärder som kan genomföras från en dag till en annan. Exempelvis genom förflyttningar eller 

genom att dyka upp på en plats som inte förväntas. Vidare menar Clausewitz att en högre grad 

av svårighet att uppnå överraskning, desto större effekt blir resultatet av överraskningen.67 En 

större framgång genom överraskning uppnås enligt Clausewitz inte bara genom ledningens 

handlande, kraft och beslutsamhet. Den är också beroende av andra gynnsamma 

omständigheter. Clausewitz menar att gynnsamma omständigheter inte skapas själv av ledaren 

och att de inte uppträder så ofta.68 Dessutom menar Clausewitz att det är bara den aktören som 

handlar rätt och påtvingar motståndaren sina villkor som kan uppnå överraskning.69 

                                                 
63 Clausewitz, Om kriget, s. 176. 
64 Ibid, s. 177.  
65 Ibid, s. 168.  
66 Ibid, s. 168.  
67 Ibid, s. 169. 
68 Ibid, s. 170.  
69 Ibid, s. 171.  
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Avslutningsvis menar han att bakom varje överraskning finns någon form av krigslist, för att 

kunna lura sin motståndare genom vilseledning.70  

 

3.3 Fuller 

 

Kraftsamling 

Fuller menar att kraftsamling handlar om att föra ihop olika delar till en plats. En kraftsamling 

behöver vara en sammanhållning av insatser för att uppnå ett resultat. Om enigheten i 

kraftsamlingen saknas, riskerar det att resultera i att enhetens styrka, moral och psyke bryts 

ned.71 För att lyckas med en kraftsamling, behöver ledaren ha ett öppet sinne utan redan 

fastslagna meningar och alternativ för striden. Ledaren behöver utifrån omständigheterna ta 

tillvara på tillfällen som ges och ha förmågan att förutse möjligheter i kommande situationer 

innan de uppstår. Kraftsamlingen är beroende av rörelse och tillika försörjning. Det finns en 

vinning i att övervinna fiendens kraftsamling genom att slå mot deras försörjningslinje eller att 

vända deras kraftsamling till en sin fördel. Kraftsamling handlar om att ha övertag av moral, 

vapen, rörelse och skydd. Samtidigt handlar kraftsamling om att säkerställa egna enheter från 

fiendens attacker och förhindra dem genomföra dessa attacker.72 

 

Överraskning 

Principen överraskning är en förutsättning av det oväntade. Fuller menar att bristen på säkerhet 

eller att en falsk trygghet råder leder till överraskning.73 Vidare menar han att överraskning kan 

delas upp i fem generella rubriker. Det innefattar överraskning i form av överlägsenhet i mod, 

rörelse, skydd, vapen eller taktik. Fuller skiljer på mindre och större överraskningar och menar 

att de mindre överraskningarna uppnås genom att ta tillvara på tillfället. De större 

överraskningarna menar han baseras på förberedelser och prognoser under fredstid. Enligt 

Fuller är den största grunden till att bli överraskad genom att anta att kommande krig ter sig 

som föregående krig eller att dina egna fördomar eller uppfattningar om striden begränsar din 

förmåga att se vad som händer. Vidare menar han att en frånvaro av förståelse för rådande 

förhållanden eller egna förutsättningar leder till överraskning.74 Slutligen menar Fuller att 

                                                 
70 Clausewitz, Om kriget, s. 172. 
71 Fuller, J. F. C., The reformation of war, Dutton & company, New York, 1923, s. 33.  
72 Ibid, s. 34.  
73 Ibid, s. 37. 
74 Ibid, s. 38. 
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nerver hos personalen kan påverka överraskning, om intrycken negligeras kan den bästa planen 

fallera och resultera i att bli överraskad.75 

 

3.4 Montgomery 

 

Kraftsamling  

Principen kraftsamling handlar enligt Montgomery om att aldrig låta motståndaren få dig ur 

balans. Han menar att hela styrkan ska vara balanserad och redo, samtidigt som kraftsamlingen 

ska vara planlagd till den grad att den egna styrkan aldrig behöver anpassas till motståndarens 

villkor. Vidare menar Montgomery att kraftsamling handlar om förmågan att kunna gruppera 

ut styrkorna innan striden och även att kunna omgruppera styrkor för att möta utvecklingen av 

taktiska situationer. Det handlar också om att planeringen och uppträdandet av varje enskild 

enhet i den taktiska striden är lämpligt sammansatt för att kunna lösa uppgifter. Vidare menar 

han att kännedomen om motståndaren är viktig för att kunna förutse vilka reaktioner dina 

handlingar kommer resultera i hos motståndaren, samt att kunna ta snabba beslut för att hindra 

motståndaren att motverka dina planer.76 Avslutningsvis menar Montgomery att kraftsamling 

handlar om att tvinga motståndaren till att sprida ut sina resurser för att sedan själv slå hårt på 

ett avgränsat område.77 

 

Överraskning 

Enligt Montgomery handlar överraskning om att få motståndaren ur balans och genom detta 

diktera striden efter dina egna villkor. Detta sker genom manövrering vilket gör att 

motståndaren blir tvingad att reagera på rörelser och anfall. Montgomery menar att 

överraskning är en grundläggande princip i striden. Vidare menar han att taktisk överraskning 

alltid är möjligt och att den har en essentiell del av planeringen. För att en överraskning ska 

lyckas menar Montgomery att ledaren ska kunna förutse striden och även kunna veta innan 

striden inleds, åt vilket håll striden ska utvecklas. Avslutningsvis menar han att överraskning 

syftar till att tvinga motståndaren anpassa sig efter dina ageranden och att styra striden i den 

riktning som du vill.78 

 

                                                 
75 Fuller, The reformation of war, s. 38-39.  
76 Montgomery, Bernard L., A history of warfare, Collins, London, 1968, s. 22. 
77 Ibid, s. 22. 
78 Ibid, s. 22.  
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3.5 Collins 

 

Kraftsamling 

Att besitta förmågan att koncentrera en överväldigande styrka mot motståndarens svagheter, är 

enligt Collins att kraftsamla. Han menar att kraftsamling har ett nära samband med initiativ. 

Vidare menar han att fördelarna med att kraftsamla, är att kunna fokusera den egna kraften på 

utvalda objekt. Samtidigt gör detta att motståndaren blir tvungen till att koncentrera sig på 

oförutsedda händelser.79 Collins menar också att styrkor som är antingen kvantitativt eller 

kvalitativt underlägsna, har en möjlighet att få övertaget mot ett totalt sätt starkare motståndare, 

genom att kraftsamla. Detta uppnås enligt Collins genom att de klarar av att koncentrera sina 

resurser och att motståndaren underlåter sig detta.80 

 

Överraskning 

Enligt Collins är principen överraskning ingen garanti för att uppnå framgång, men det 

förbättrar utsikterna för att få ett lyckosamt resultat. En lyckad överraskning menar Collins kan 

ge ett resultat som långt överstiger det egna värdet av material och nedlagt arbete. Vidare menar 

han att en lyckad överraskning kan skapas genom sekretess, hastighet, bedrägeri, 

desinformation, originalitet och djärvhet. Vidare menar han att en överraskning inte behöver 

innebära att motståndaren är helt oförberedd, utan att det handlar om förståelsen för situationen 

och att det blir försent för motståndaren att reagera effektivt. Ett av målen med överraskning är 

att få motståndaren att berövas på sin initiativförmåga. Detta uppnås enligt Collins genom att 

få motståndaren chockad, distraherad, hamna i tidsnöd eller i obalans. Detta resulterar i att 

motståndaren förlorar sin uppfattning kring situationen eller sin handlingsfrihet.81 

 

3.6 Sammanfattning  

Utifrån tidigare utvalda teoretiker har ett antal faktorer kring kraftsamling och överraskning 

sammanfattats i form av två separata tabeller. Detta på grund av att på ett mer överskådligt sätt 

kunna se gemensamma faktorer för principerna. De enskilda faktorerna har ansetts vara 

uppfyllda om de olika teoretikernas beskrivningar av respektive faktor har haft en liknande 

innebörd. För att en faktor ska anses vara generell för den specifika principen, ska den nämnas 

                                                 
79 Collins, John M., Military Strategy: Principles, Practices, and Historical Perspectives, Washington, DC: 

Brassey’s, 2002, s. 82. 
80 Ibid, s. 82-83. 
81 Ibid, s. 83. 
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av minst tre av fyra teoretiker. På den översta raden är respektive faktor presenterad och i den 

vänstra spalten är respektive teoretiker presenterad. Om en cellruta är tom, innebär det att 

faktorn inte återfanns. Nedan följer sammanfattningen i tabellform av kraftsamling (Tabell 1) 

och av överraskning (Tabell 2).  

Faktorer/ 

Teoretiker 

Lokal 

överlägsenhet 

Verkan mot 

avgränsat 

mål 

Planering Initiativ Gruppera Underrättelser 

om 

motståndaren 

Clausewitz x x x x  x 

Fuller x x x x x x 

Montgomery x x x x x x 

Collins x x x x  x 

Tabell 1 - Sammanfattning kraftsamling.  

 

Faktorer/ 

Teoretiker 

Vilseledning Hålla 

taktiska 

planer 

hemliga 

Hastighet Nytänkande Underrättelser 

om 

motståndaren 

Mod  

Clausewitz x x x x   

Fuller x x x x x x 

Montgomery x x x x x  

Collins x x  x x x x 

Tabell 2 - Sammanfattning överraskning.  

 

Tabellerna visar att faktorerna gruppera och mod inte nämns av fler än hälften av teoretikerna 

och kommer därför att utgå. Eftersom det endast är Montgomery och Fuller som talar om att 

gruppera sina styrkor, kommer faktorn gruppera istället att ingå under faktorn planering, då 

det är att anse en del av planeringen att gruppera ut sina enheter för att kraftsamla. Eftersom 

det endast är två av fyra teoretiker som tar upp mod som en faktor till överraskning, kommer 

även denna faktor att utgå.  

Återstående faktorer från tabellerna kommer ligga till grund för uppsatsens operationalisering 

och framtagande av indikatorer och hypoteser utifrån de fyra valda teoretikernas samlade 

faktorer av kraftsamling och överraskning. Faktorerna och hypoteserna kommer sedan att bilda 

uppsatsens analysinstrument för att kunna pröva kraftsamling och överraskning i den moderna 

sjökrigföringen.  
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4. Operationalisering  

 

De respektive fem faktorerna för kraftsamling och överraskning kommer nedan att 

operationaliseras i syfte att få fram hur kärnan av faktorerna indikeras. Vilket därefter kommer 

mynna ut i en hypotes kring respektive faktor.  

 

4.1 Operationalisering av kraftsamling 

Lokal överlägsenhet indikeras genom att aktören var överlägsen i tid och rum. Detta förklaras 

genom att aktören hade övertag i numerär, vapen, rörelse, taktik, teknik eller skydd inom ett 

avgränsat område under striden. Hypotesen för lokal överlägsenhet lyder: Israelerna var 

överlägsna genom hela striden.  

 

Verkan mot avgränsade mål indikeras genom att aktören fokuserade sin kraft på enstaka mål 

hos motståndaren. Detta förklaras genom att det fanns en koordinering av kraften mot utvalda 

mål i form av specifika plattformar eller delar av en styrka. Hypotesen för verkan mot 

avgränsade mål lyder: Israelerna fokuserade sin kraft på specifika mål.  

 

Planering indikeras genom att det fanns en tanke bakom agerandet i striden. Planering kan 

förklaras genom att det fanns en plan på det taktiska uppträdandet innan stridigheterna 

påbörjades. Detta indikeras genom att aktören förutsåg kommande händelser i striden och 

agerade efter planen. Hypotesen för planering lyder: Israelerna fullföljde sin plan. 

 

Initiativ indikeras genom att aktören styrde striden och hade fri handlingsförmåga. Detta 

förklaras genom att motståndaren var tvungen att anpassa sig efter aktörens rörelser och anfall 

och inte tvärtom. Även att aktören kunde fortsätta koncentrera sig på utvalda mål och bedriva 

sin verksamhet utan att motståndaren avbröt pågående sysselsättning. Hypotesen för initiativ 

lyder: Israelerna hade initiativet under striden.  

 

Underrättelse om motståndaren indikeras genom att aktören hade kännedom om 

motståndarens enheter eller förmågor. Detta förklaras genom att aktören hade vetskap om 

exempelvis enheters positioner, antal, förmågor eller planer, för att kunna rikta in sig på 

specifika mål.  Hypotesen för underrättelse om motståndaren lyder: Israelerna hade 

underrättelser om egyptierna som gjorde att de kunde fokusera på specifika mål.  
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4.2 Operationalisering av överraskning  

Vilseledning indikeras genom att aktören genomfört aktiva åtgärder för att få motståndaren ta 

felaktiga beslut eller få en felaktig bild av en situation. Detta kan förklaras genom att aktören 

exempelvis använde sig av störsändning, skickade ut desinformation eller genomförde en 

skenmanöver. Hypotesen för vilseledning lyder: Israelerna vilseledde egyptierna genom aktiva 

åtgärder.  

 

Hålla taktiska planer hemliga indikeras genom att aktören höll taktiska planer hemliga för 

motståndaren. Detta kan förklaras genom att aktören själv beskriver att deras placering, närvaro 

eller agerande var oväntat för motståndaren eller att händelser från motståndarens perspektiv 

kan ha uppfattats som oväntat. Hypotesen för hålla taktiska planer hemliga lyder: Egyptierna 

kände inte till israelernas taktiska planer.  

 

Hastighet indikeras genom att enheter använt en högre fart i framryckningen eller att förloppet 

försiggick i en hög hastighet. Detta kan förklaras genom att enheternas fart var högre än vid 

exempelvis marschfart eller att själva tidsförloppet var kort till den grad att motståndaren inte 

hade möjlighet att reagera på eller åtgärda händelsen. Hypotesen för hastighet lyder: Israelerna 

höll en hög hastighet genom striden.  

 

Nytänkande indikeras genom att aktören medvetet använt sig av taktik, teknik eller utrustning 

som för motståndaren varit nytt eller som de inte hade förväntat. Detta kan förklaras genom att 

aktören utnyttjat nya taktiker, tekniker eller utrustning i ett handlade som varit ett nytt sätt att 

genomföra eller använda dem på. Hypotesen för nytänkande lyder: Israelerna agerade på ett 

nytänkande sätt.  

 

Underrättelse om motståndaren indikeras genom att aktören hade kännedom om motståndarens 

förmågor. Detta kan förklaras genom att aktören hade underrättelse om motståndarens förmågor 

och kunde utifrån dessa dra fördelar av detta i striden för att överraska motståndaren. Hypotesen 

för underrättelse om motståndaren lyder: Israelerna hade kännedom om egyptiernas förmågor.   

 

Sammanfattningsvis består både principen om kraftsamling och principen om överraskning av 

respektive fem faktorer med tillhörande hypoteser.  Dessa faktorer och hypoteser kommer ligga 

till grund för analysinstrumentet för att få svar på uppsatsen huvudfråga.  
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4.3 Analysinstrumentet  

Principerna kraftsamling och överraskning har operationaliserats utifrån de fyra teoretikerna 

och blivit tilldelade faktorer. Ur faktorerna har indikatorer identifierats för att tydliggöra vad de 

olika principerna består av, vilket sedan resulterat i en hypotes kring varje faktor. Dessa faktorer 

och hypoteser kommer utgöra uppsatsens analysinstrument för att kunna analysera det valda 

fallet. Analysinstrumentet syftar till att undersöka förekomsten av dessa hypoteser och kommer 

därför behöva rubriker som visar om de återfinns eller ej. Analysinstrumentet kommer därför 

innehålla två kategorier som visar om faktorernas hypoteser återfinns. Det består av 

huvudrubriken ”Empiriskt stöd”, följt av underrubrikerna ”Ja” respektive ”Nej”. Om hypotesen 

har empiriskt stöd visas detta genom ett kryss i ”Ja”-kolumnen och vice versa. Nedan 

presenteras uppsatsens analysinstrument för respektive princip som ska pröva principerna om 

kraftsamling och överraskning i den moderna sjökrigföringen.  
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Uppsatsens analysinstrument 

 

 Faktorer Hypoteser Empiriskt 

stöd 

   Ja Nej 

Kraftsamling Lokal 

överlägsenhet 

Israelerna var överlägsna genom hela 

striden. 

  

 Verkan mot 

avgränsat mål 

Israelerna fokuserade sin kraft på 

specifika mål. 

  

 Planering  Israelerna fullföljde sin plan.   

 Initiativ Israelerna hade initiativet under 

striden. 

  

 Underrättelse om 

motståndaren 

Israelerna hade underrättelser om 

egyptierna som gjorde att de kunde 

fokusera på specifika mål. 

  

Överraskning Vilseledning Israelerna vilseledde egyptierna genom 

aktiva åtgärder.  

  

 Hålla taktiska 

planer hemliga 

Egyptierna kände inte till israelernas 

taktiska planer. 

  

 Hastighet Israelerna höll en hög hastighet genom 

striden. 

  

 Nytänkande Israelerna agerade på ett nytänkande 

sätt.  

  

 Underrättelse om 

motståndaren 

Israelerna hade kännedom om 

egyptiernas förmågor. 

  

Tabell 3 - Analysinstrumentet.  

 

Analysinstrumenten kommer i nästa kapitel att användas i analysen för att analysera 

förekomsten av de olika faktorerna inom kraftsamling och överraskning i uppsatsens valda fall 

för att pröva principerna i den moderna sjökrigföringen.  
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5. Analys 

5.1 Slaget vid Baltim utifrån kraftsamling  

 

Lokal överlägsenhet  

Den israeliska styrkan var på flera sätt överlägsen den egyptiska styrkan i slaget vid Baltim. 

Den israeliska styrkan hade ett numerärt övertag av antal fartyg som deltog i striden, vilket var 

sex emot fyra.82 Den israeliska styrkan visade sig också överlägsen genom en kombination av 

vapen, rörelse, taktik, teknik och skydd. Israelernas robot Gabriel, var överlägsen egyptiernas 

Styx-robot eftersom den var utrustad med radarmålsökare och kunde på så sätt styras in mot de 

små målytorna.83 De israeliska fartygens skydd var överlägsna mot Styx-roboten genom deras 

egenskydd i form av rems och ECM (Electronic Countermeasures).84 Ett annat sätt de var 

överlägsna var genom deras hastighet. De israeliska fartygen hade en högre topphastighet vilket 

möjliggjorde att de kunde korta ned avståndet till egyptierna för att komma innanför sitt 

maximala skjutavstånd, eftersom de hade vänt runt efter avlossandet av sina robotar.85 

Israelerna överlägsna taktik resulterade i att ingen av egyptiernas robotar träffade eller sänkte 

deras fartyg.86 Hypotesen Israelerna var överlägsna genom hela striden har därmed empiriskt 

stöd.  

 

Verkan mot avgränsat mål  

En del av israelernas taktik var att komma motståndaren tillräckligt nära för att vara inom det 

maximala skjutavståndet som krävdes. Anfallet koordinerades genom att de israeliska fartygen 

inte fick öppna eld innan de hade passerat rätt avstånd till motståndaren och fick genom detta 

ett samlat eldöppnande.87 Israelerna valde specifika mål hos motståndaren genom 

                                                 
82 Tzalel, Moshe, From ice-breaker to missile boat: the evolution of Israel's naval strategy, Greenwood Press, 

Westport, Conn., 2000, s. 118. Rabinovich, Abraham, The boats of Cherbourg, 1. ed., Seaver Books, New York, 

1988, s. 257. Herzog, Chaim, The Arab-Israeli wars: war and peace in the Middle East, Arms and Armour, 

London, 1982, s. 312. Lindsjö, Marinhistoria, s. 415.  
83 Tzalel, From ice-breaker to missile boat: the evolution of Israel's naval strategy, s. 118. Rabinovich, The 

boats of Cherbourg, s. 260. Lindsjö, Marinhistoria, s. 415. 
84 Tzalel, From ice-breaker to missile boat: the evolution of Israel's naval strategy, s. 118. Rabinovich, The 

boats of Cherbourg, s. 258. Lindsjö, Marinhistoria, s. 413.  
85 Rabinovich, The boats of Cherbourg, s. 259. Herzog, The Arab-Israeli wars: war and peace in the Middle 

East, s. 312. Lindsjö, Marinhistoria, s. 415.  
86 Tzalel, From ice-breaker to missile boat: the evolution of Israel's naval strategy, s. 118. Rabinovich, The 

boats of Cherbourg, s. 259. Herzog, The Arab-Israeli wars: war and peace in the Middle East, s. 314. Lindsjö, 

Marinhistoria, s. 415.  
87 Tzalel, From ice-breaker to missile boat: the evolution of Israel's naval strategy, s. 118. Rabinovich, The 

boats of Cherbourg, s. 259. Herzog, The Arab-Israeli wars: war and peace in the Middle East, s. 312. Lindsjö, 

Marinhistoria, s. 415.  
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målfördelning88 och det visas genom att två av de egyptiska fartygen blev sänkta, det tredje blev 

träffad och hamnade på grund och den sista undkom.89 Hypotesen Israelerna fokuserade sin 

kraft på specifika mål har därmed empiriskt stöd.   

 

Planering 

Israelerna hade en tydlig bild av striderna med egyptierna genom att de hade kunskap om deras 

tekniska förutsättningar.90 Genom kännedomen planerade dem att närma sig motståndaren för 

att komma inom skjutavstånd och därefter avfyra sina robotar. Israelerna höll sig till denna 

taktiska plan genom hela slaget.91 Hypotesen Israelerna fullföljde sin plan har därmed empiriskt 

stöd.  

 

Initiativ  

Inledningsvis i striden blev den israeliska styrkan konstant beskjuten av egyptiska robotar. Trots 

det fortsatte israelerna i full fart mot egyptierna och undvek att bli träffade samtidigt som de 

höll sig till planen att närma sig egyptierna. Vilket orsakade att egyptierna fick vända och att 

israelerna aldrig var tvungen och anpassa sig till egyptierna.92 Detta innebar att israelerna hela 

tiden hade initiativet och hypotesen Israelerna hade initiativet under striden har därmed 

empiriskt stöd.   

 

Underrättelse om motståndaren  

Den israeliska styrkan hade underrättelser om flera av motståndarens förmågor. En 

underrättelse som var av betydelse för att israelerna skulle kunna rikta in sig på specifika mål 

var kännedomen om topphastigheten hos de egyptiska fartygen av Osa-klass.93 Kännedomen 

om topphastigheten utnyttjade israelerna när de skulle jaga ikapp de egyptiska fartygen efter att 

de hade vänt om. Med full hastighet lyckades israelerna minska avståndet till de flyende 

                                                 
88 Rabinovich, The boats of Cherbourg, s. 259. Lindsjö, Marinhistoria, s. 415.  
89 Tzalel, From ice-breaker to missile boat: the evolution of Israel's naval strategy, s. 118-119. Rabinovich, The 

boats of Cherbourg, s. 260-261. Herzog, The Arab-Israeli wars: war and peace in the Middle East, s. 312. 

Lindsjö, Marinhistoria, s. 415.  
90 Lindsjö, Marinhistoria, s. 415. 
91 Tzalel, From ice-breaker to missile boat: the evolution of Israel's naval strategy, s. 118. Rabinovich, The 

boats of Cherbourg, s. 258. Herzog, The Arab-Israeli wars: war and peace in the Middle East, s. 312. Lindsjö, 

Marinhistoria, s. 415.  
92 Tzalel, From ice-breaker to missile boat: the evolution of Israel's naval strategy, s. 118. Rabinovich, The 

boats of Cherbourg, s. 259-261. Herzog, The Arab-Israeli wars: war and peace in the Middle East, s. 312. 

Lindsjö, Marinhistoria, s. 415.  
93 Rabinovich, The boats of Cherbourg, s. 259. Lindsjö, Marinhistoria, s. 415.  
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egyptiska fartygen och kunde därav fokusera på specifika mål.94 Hypotesen Israelerna hade 

underrättelser om egyptierna som gjorde att de kunde fokusera på specifika mål har därmed 

empiriskt stöd. 

 

5.2 Slaget vid Baltim utifrån överraskning 

 

Vilseledning 

De israeliska fartygen lyckades vilseleda samtliga robotar som avfyrades från de egyptiska 

fartygen. Vilseledningen lyckades framför allt genom de israeliska fartygens elektroniska 

egenskydd95 och sekundärt med fartygens undanmanövrar.96 Vilseledningen medförde att 

samtliga robotar missade de israeliska fartygen.97 Det elektroniska egenskyddet störde och 

lurade de inkommande robotarna i kombination med fartygens undanmanövrar. Eftersom 

israelerna aktivt använde sitt elektroniska egenskydd för inkommande robotar har hypotesen 

Israelerna vilseledde egyptierna genom aktiva åtgärder därmed empiriskt stöd. 

 

Hålla taktiska planer hemliga  

Den israeliska styrkan lyckades hålla sina taktiska planer hemliga eftersom egyptierna var 

överraskade av den snabba och kompakta israeliska styrkans närvaro i området.98 Eftersom 

egyptierna i det inledande skedet åkte rakt emot den israeliska styrkan och avfyrade sina 

robotar99, tyder detta på att de inte hade kännedom om israelernas egenskydd eller taktik mot 

Styx-roboten. Vilket också tyder på att israelerna hade lyckats hålla sina taktiska planer hemliga 

för sin motståndare. Eftersom israelernas agerande kan uppfattats som oväntat från egyptiernas 

perspektiv, kommer därmed hypotesen Egyptierna kände inte till israelernas taktiska planer att 

ha empiriskt stöd.  

 

                                                 
94 Tzalel, From ice-breaker to missile boat: the evolution of Israel's naval strategy, s. 118. Rabinovich, The 

boats of Cherbourg, s. 259-260. Herzog, The Arab-Israeli wars: war and peace in the Middle East, s. 312. 

Lindsjö, Marinhistoria, s. 415. 
95 Tzalel, From ice-breaker to missile boat: the evolution of Israel's naval strategy, s. 118. Rabinovich, The 

boats of Cherbourg, s. 258. Lindsjö, Marinhistoria, s. 413.  
96 Rabinovich, The boats of Cherbourg, s. 258. Lindsjö, Marinhistoria, s. 415. 
97 Tzalel, From ice-breaker to missile boat: the evolution of Israel's naval strategy, s. 118. Rabinovich, The 

boats of Cherbourg, s. 259. Herzog, The Arab-Israeli wars: war and peace in the Middle East, s. 314. Lindsjö, 

Marinhistoria, s. 415.  
98 Herzog, The Arab-Israeli wars: war and peace in the Middle East, s. 314. 
99 Tzalel, From ice-breaker to missile boat: the evolution of Israel's naval strategy, s. 118. Rabinovich, The 

boats of Cherbourg, s. 258-259. Herzog, The Arab-Israeli wars: war and peace in the Middle East, s. 312, 314. 

Lindsjö, Marinhistoria, s. 415.  
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Hastighet  

Genom hela slaget höll de israeliska fartygen högsta hastighet i riktning mot de egyptiska 

fartygen. Allt för lyckas korta ned avståndet mellan styrkorna och komma ikapp de 

långsammare egyptiska fartygen.100 Själva tidförloppet i slaget var relativt kort. Från att 

egyptierna började skjuta robotar mot israelerna vid 00:15, var två egyptiska fartyg sänkta, den 

tredje hade satts på grund och den sista hade flytt, under en tid av 45 minuter.101 Eftersom själva 

tidsförloppet striden utspelade sig på får anses som relativt kort och att israelerna höll högsta 

hastighet på sina fartyg genom hela anfallet, anses hastigheten varit hög i både rörelse och 

tidsförlopp. Hypotesen Israelerna höll en hög hastighet genom striden har därmed empiriskt 

stöd.  

 

Nytänkande 

Israelerna var nytänkande på många sätt under slaget. Innan kriget hade brutit ut, hade det under 

flera år bara funnits en typ av sjömålsrobot, den sovjettillverkade Styx. Mot den fanns inte något 

existerande motmedel.102 Under slaget fick israelerna använda sig av nya teknik i form av 

elektroniskt egenskydd och Gabriel roboten.103 Israelerna utnyttjade även en ny taktik, som var 

direkt kopplad mot egyptiernas Styx-robot. Taktikanpassning innebar att israelerna anpassade 

sitt uppträdande efter Styx-robotens räckvidd genom hög hastighet, manövrering, sitt 

elektroniska egenskydd och den egna Gabriel robotens räckvidd.104 Eftersom israelerna 

använde sig av både ny taktik och teknik i slaget vid Baltim har hypotesen Israelerna agerade 

på ett nytänkande sätt empiriskt stöd.   

 

Underrättelser om motståndaren  

En underrättelse om egyptierna som var central för israelerna, var att de hade kännedom om 

Styx robotens räckvidd och förmåga. Detta resulterade i att israelernas fartyg var designade för 

att möta de egyptiska robotbåtarna.105 Kännedomen om Styx roboten resulterade i att israelernas 

                                                 
100 Tzalel, From ice-breaker to missile boat: the evolution of Israel's naval strategy, s. 118. Rabinovich, The 

boats of Cherbourg, s. 258-259. Herzog, The Arab-Israeli wars: war and peace in the Middle East, s. 312. 

Lindsjö, Marinhistoria, s. 415. 
101 Tzalel, From ice-breaker to missile boat: the evolution of Israel's naval strategy, s. 118-119. Rabinovich, The 

boats of Cherbourg, s. 260-261. Herzog, The Arab-Israeli wars: war and peace in the Middle East, s. 312. 

Lindsjö, Marinhistoria, s. 415. 
102 Lindsjö, Marinhistoria, s. 412.  
103 Tzalel, From ice-breaker to missile boat: the evolution of Israel's naval strategy, s. 118. Rabinovich, The 

boats of Cherbourg, s. 185, 258, 260. Lindsjö, Marinhistoria, s. 413.  
104 Tzalel, From ice-breaker to missile boat: the evolution of Israel's naval strategy, s. 118. Rabinovich, The 

boats of Cherbourg, s. 187, 258, 260. Lindsjö, Marinhistoria, s. 415. 
105 Tzalel, From ice-breaker to missile boat: the evolution of Israel's naval strategy, s. 43.  
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taktiska uppträdande och egenskydd anpassades efter den.106 Detta var något israelerna 

genomförde under striden genom att använda sig av sitt elektroniska egenskydd, full fart och 

manövreringar.107 En annan kännedom som israelerna hade var om de egyptiska fartygens 

topphastighet. Israelerna visste att egyptiernas fartyg var långsammare än deras egna och 

utnyttjade detta under striden för att komma ikapp de flyende egyptierna.108 Eftersom israelerna 

utnyttjade dessa underrättelser i striden har hypotesen Israelerna hade kännedom om 

egyptiernas förmågor empiriskt stöd.   

 

Nedan följer en sammanfattning av förekomsten av hypoteser kring principerna kraftsamling 

och överraskning genom uppsatsens analysinstrument i det undersökta fallet slaget vid Baltim. 

Sammanfattningen följs av besvarandet av forskningsfrågan och diskussioner kring uppsatsens 

resultat, metod och resultatet kopplat till yrkesutövningen och vidare forskning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
106 Rabinovich, The boats of Cherbourg, s. 185. Lindsjö, Marinhistoria, s. 413. 
107 Rabinovich, The boats of Cherbourg, s. 258-259. Lindsjö, Marinhistoria, s. 415.  
108 Rabinovich, The boats of Cherbourg, s. 259. Lindsjö, Marinhistoria, s. 415. 
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6. Avslutning 

6.1 Sammanfattning 

 Faktorer Hypoteser Empiriskt 

stöd 

   Ja Nej 

Kraftsamling Lokal 

överlägsenhet 

Israelerna var överlägsna genom hela 

striden. 

x  

 Verkan mot 

avgränsat mål 

Israelerna fokuserade sin kraft på 

specifika mål. 

x  

 Planering  Israelerna fullföljde sin plan. x  

 Initiativ Israelerna hade initiativet under 

striden. 

x  

 Underrättelse om 

motståndaren 

Israelerna hade underrättelser om 

egyptierna som gjorde att de kunde 

fokusera på specifika mål. 

x  

Överraskning Vilseledning Israelerna vilseledde egyptierna genom 

aktiva åtgärder.  

x  

 Hålla taktiska 

planer hemliga 

Egyptierna kände inte till israelernas 

taktiska planer. 

x  

 Hastighet Israelerna höll en hög hastighet genom 

striden. 

x  

 Nytänkande Israelerna agerade på ett nytänkande 

sätt.  

x  

 Underrättelse om 

motståndaren 

Israelerna hade kännedom om 

egyptiernas förmågor. 

x  

Tabell 4 - Sammanfattning.  

 

Sammanfattningen av analysen visar att samtliga hypoteser har empiriskt stöd i slaget vid 

Baltim. Resultatet kommer vidare att diskuteras i detta kapitel.  
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6.2 Besvarande av forskningsfråga  

Vad betyder krigföringens grundprinciper kraftsamling och överraskning i modern 

sjökrigföring?  

 

Analysen visar att samtliga hypoteser har empiriskt stöd i slaget vid Baltim. Krigföringens 

grundprinciper kraftsamling och överraskning har genom Clausewitz, Fuller, Montgomery och 

Collins perspektiv i denna undersökning visat vad de betyder i modern sjökrigföring. 

Kraftsamling innebär att vara överlägsen genom hela striden, fokusera sin kraft på specifika 

mål, att fullfölja sin plan, ha initiativet under striden och att ha underrättelser om motståndaren 

som möjliggör fokus på specifika mål. Överraskning innebär att vilseleda motståndaren genom 

aktiva åtgärder, hålla taktiska planer hemliga, hålla en hög hastighet, agera nytänkande och 

ha kännedom om motståndarens förmågor.  

 

6.3 Resultatdiskussion  

Krigföringens grundprinciper har länge varit ifrågasatta kring deras användbarhet och relevans 

i dagens krigföring och det faktiska utrymmet som de utgör i militära doktriner och 

reglementen, trots att det inte finns en bredare forskning bakom principerna. Syftet med denna 

uppsats har varit att pröva krigföringens grundprinciper kraftsamling och överraskning för att 

undersöka deras betydelse i den moderna sjökrigföringen, samt att försöka öka tydligheten 

kring vad principerna faktiskt betyder. Detta har genomförts genom en konkretisering av två 

principer med hjälp av fyra utvalda teoretikers tankar. Sammanfattningsvis har deras tankar 

legat till grund för uppsatsens analysinstrument med tillhörande hypoteser för att pröva 

krigföringens grundprinciper kraftsamling och överraskning i slaget vid Baltim. Genom 

analysen har samtliga hypoteser fått ett empiriskt stöd och har därmed kunnat bekräftas. 

Verifieringen av hypoteserna bidrar med att teorin om krigföringens grundprinciper stärks och 

att de olika tänkarnas teoretiska perspektiv av kraftsamling och överraskning har visat sig 

användbara. Resultatet visar vad principerna faktiskt betyder och även deras relevans i den 

moderna sjökrigföringen. Uppsatsen har formulerat och testat hypoteser om principerna, vilket 

har bidragit till preciseringen av kraftsamling och överraskning. Uppsatsen har även bidragit 

med en empirisk prövning av krigföringens grundprinciper i en marin kontext, vilket det 

identifierats en avsaknad av i tidigare forskning.  

 

Trots att analysen visar att samtliga hypoteser är bekräftade och att resultatet visar vad 

krigföringens grundprinciper kraftsamling och överraskning betyder i slaget vid Baltim, behövs 
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fortsatt forskning för att styrka detta. Det behövs även fler empiriska prövningar av 

krigföringens grundprinciper på andra sjöslag. Uppsatsens överförbarhet hade kunnat ökas 

genom att studera två olika fall av modern sjökrigföring. Eftersom uppsatsen utgick från fyra 

olika teoretiker och konkretiserade två grundprinciper föll det naturligt kopplat till uppsatsen 

utrymme att studera ett fall. Däremot kan uppsatsens tolkningar och konkretisering av 

kraftsamling och överraskning användas i liknande uppsatser med andra sjöslag på taktisk nivå. 

På grund av uppsatsens avgränsning att pröva kraftsamling och överraskning på den taktiska 

nivån av ett modernt sjöslag, kan resultatet inte återspeglas på den strategiska nivån. En bredare 

avgränsning hade kunnat innebära en prövning av principerna på den strategiska nivån, men 

valdes bort på grund av tillgänglig empiri och uppsatsens totala utrymme.  

 

Resultatet av undersökningen kan till viss del ha påverkats av uppsatsens utvalda teoretiker. 

Motiveringarna för valet av respektive teoretiker är presenterat i teorikapitlet, men kopplas här 

till uppsatsens resultat. Valet av att använda fyra teoretiker kopplas till uppsatsens syfte att 

tydliggöra krigföringens grundprinciper genom konkretisering. Ett större antal teoretiker i 

uppsatsen hade möjligtvis tillfört fler faktorer och hypoteser till uppsatsens analysinstrument 

och därmed ändrat förutsättningarna för undersökningens analys. Den problematik Widén och 

Ångström tar upp i prövandet av krigföringens grundprinciper, är även den en grund till att fyra 

teoretiker är valda, för att möta svårigheterna med tolkningen. Uppsatsens kombination av fyra 

teoretiker bidrog till att beskriva vad principerna kraftsamling och överraskning betyder i den 

moderna sjökrigföringen genom slaget vid Baltim. Detta öppnar upp för fler empiriska 

prövningar med samma kombination av tänkare på andra sjöslag, men också för andra 

konstellationer eller en tillförsel av teoretiker.  

 

6.4 Metoddiskussion  

Valet av metod har visat sig lämplig för undersökningen till följd av att uppsatsens syfte har 

uppnåtts. Genom den kvalitativa textanalysen har uppsatsen analysinstrument använts i 

analysen för att undersöka giltigheten av grundprinciperna kraftsamling och överraskning i den 

moderna sjökrigföringen. Den kvalitativa textanalysen har med fördel kunnat användas 

eftersom den syftar till att analysera empirins mjuka data, som kräver bearbetning och tolkning. 

En risk med att den kvalitativa textanalysen kräver bearbetning och tolkning är att forskaren 

misstolkar empirin. Detta medför alltid en risk att resultatet kan vara baserat på felaktiga 

grunder och vara missvisande. Denna risken har minimerats med hjälp av ett noggrant och 

systematiskt tillvägagångssätt för att undersöka uppsatsens empiri.  
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Valet av att använda en fallstudiedesign i denna uppsats lämpade sig väl med syftet. Eftersom 

fokuset låg på att pröva kraftsamling och överraskning i ett modernt sjöslag. Svårigheten med 

enkelfallstudiens resultat är att det enskilda fallet inte kan representera verkligenheten fullt ut. 

Trots att samtliga hypoteser i denna uppsats blivit bekräftade, behöver fler empiriska 

undersökningar genomföras, för att resultatet ska få ett större genomslag. Eftersom det finns en 

otydlighet kring krigföringens grundprinciper om vad de faktiskt betyder och om de fortfarande 

är giltiga i den moderna krigföringen valdes ett fall av mest-sannolikt. Fallet valdes för att pröva 

teorin mot ett enklare fall. För att utmana teorin ytterligare, hade istället ett fall av minst-

sannolikt kunnat användas. Eftersom det finns få empiriska prövningar av krigföringens 

grundprinciper, valdes ett mest-sannolikt fall för att inledningsvis utsätta teorin för ett enklare 

fall. Vidare öppnar denna uppsatsen upp för fler prövningar av principerna eftersom de 

teoretiska perspektiven fått stöd av fallet, vilket även möjliggör empiriska prövningar av minst-

sannolika fall. Fallet som valdes utgick från det israeliska perspektivet av slaget vid Baltim. 

Fallet hade fått en mer nyanserad bild av händelsen om det egyptiska perspektivet utgjort del 

av empirin, men möjliggjordes inte på grund av bristande utbud av det egyptiska perspektivet. 

Däremot har mindre brister kunnat hanteras genom triangulering och ett kritiskt förhållningsätt 

och därmed undvikit en felaktig bild av händelsen.  

 

6.5 Resultatets relevans för yrkesutövningen 

Resultatets betydelse för yrkesutövningen innebär att principerna kraftsamling och 

överraskning blivit tydligare genom en konkretisering av dem. De oftast vaga och oprecisa 

förklaringarna av grundprinciperna har genom denna uppsats blivit tydligare och kan användas 

för att förstå andra historiska eller moderna fall och användas vid planering av framtida 

operationer. Resultatet har även bidragit med en ökad förståelse för vad kraftsamling och 

överraskning betyder, vilket det funnits en bristande förklaring av i exempelvis 

Taktikreglemente för marinstridskrafterna TRM 1(A).  

 

6.6 Vidare forskning 

Även fast denna uppsats visat vad kraftsamling och överraskning betyder och deras relevans i 

ett modernt sjöslag, behövs mer forskning kring krigföringens grundprinciper. En möjlighet för 

framtida forskning är att använda sig av samma teoretiker som i denna uppsats, för att undersöka 

giltigheten på ett annat modernt sjöslag genom empirisk prövning. En annan möjlighet är att 
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använda en annan konstellation eller fler teoretiker och pröva principerna på samma slag. 

Vidare forskning skulle även kunna inkludera strategisk kraftsamling och överraskning för att 

öka förståelsen för principerna på alla krigföringsnivåer. Behovet av att pröva kraftsamling, 

överraskning och andra delar av krigförings grundprinciper på andra marina fall kvarstår och 

även att utmana teorin för ett minst-sannolika fall.  
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