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Teknik eller taktik – om framgång i den maritima arenan. 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka en av de eviga militärteoretiska frågorna, 
teknikens inverkan på taktiken och vice versa. För att begränsa omfattningen och öka 
möjligheterna att erhålla mer specifika slutsatser har uppsatsen avgränsats till en maritim 
kontext. Uppsatsens problemformulering lyder: 
Utifrån den givna litteraturen, diskutera om teknik och resurser bättre förklarar framgång i 
marina operationer än taktiskt och operativt uppträdande. 

Framgång i den maritima arenan har definierats som en styrkas förmåga att etablera eller 
bestrida herravälde till sjöss. Undersökningen har syftat till att utröna om begreppsparen 
teknik och resurser eller taktik och operativt uppträdande är mest framkomlig väg när 
herravälde skall etableras eller bestridas. Empirin för uppsatsen består av ett antal 
sjömaktsteoretiker som använts under utbildningen vid Försvarshögskolans chefsprogram. 

Slutsatsen för uppsatsen är inledningsvis att samma förmågor avgör graden av framgång för 
en sjöstyrka att etablera som att bestrida ett herravälde till sjöss. Vidare är slutsatsen att en 
sjöstyrka är beroende av teknik och resurser samtidigt som de är beroende av det taktiska och 
operativa uppträdandet för att nå sina mål. Således kan teknik och taktik inte skiljas åt, de är 
två dimensioner av samma förmåga. 

Avslutningsvis föreslås tre utvecklingsområden av ämnet. 

Nyckelord: Maritim arena, teknik, taktik, resurser, operativt uppträdande, framgång. 
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ABSTRACT 
The purpose of the thesis is to examine whether military technology and 
resources or tactics and operational art, is the most plausible explanation for 
success in a maritime operation. A selection of naval theory literature has been 
used as the theoretical context of the thesis. 

Initially it is crucial to define success in a maritime operation in order to 
measure a fleet’s ability to achieve and obtain it. Success is hereby defined as 
securing command of the sea or disputing it, depending on the purpose of the 
operation. 

The analysis will be carried out by examining the chosen literature and 
extracting the authors’ argumentation of how to explain a successful behaviour 
in a maritime operation. 

The analysis will show that a fleet has to rely upon the same capabilities to 
whether the aim is to secure or dispute command. The conclusion is also that 
the capabilities needed to achieve success do not differ in different types of 
maritime operations.  

The analysis has also pointed out that technology and resources are dependent 
upon tactics and operational art and vice versa. Above all the main conclusion 
is that technology and resources on one hand and tactics and operational art on 
the other are impossible to separate from each other. To be able to succeed in a 
maritime operation a commander has to constantly take both concepts into 
consideration as well as when preparing for an operation as during combat.  

Key words: Maritime operation, success, technology, resources, tactics, and 
operational art. 
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1. INLEDNING 
Som nybliven fänrik 1993 blev jag snabbt varse motsättningen mellan 
fartygschefen och maskintjänstgöringschefen ombord. Motsättningen bottnade 
i vem som bestämde om fartygets tekniska status och huruvida det gick att 
framföra fartyget eller inte. Fartygschefen ville lösa givna uppgifter oavsett 
tekniskt läge ombord medan maskintjänstgöringschefen hade sin lojalitet i 
fartygets tekniska status. Sedan dess har frågan om taktik, det vill säga 
förmågan att lösa uppgifter, kontra teknik intresserat mig. Finns det 
motsättningar, eller var mina första upplevelser egentligen bara en fråga om två 
dynamiska personligheter som gärna argumenterade för sin sak? 

Med ett fortsatt intresse för diskussionen om teknik kontra taktik har jag valt 
att i denna uppsats föra in diskussionen i ett teoretiskt perspektiv. 

Vad är framgång i sjökrigföring? Vad gör att man når framgång i 
sjökrigföring? I denna uppsats skall jag söka svaret på varför ena sidan segrar i 
en marin operation. 

Teoretiker söker oftast att bredda förklaringsmodeller om utfall av en operation 
eller manöver i syfte att nyansera bilden bortom det uppenbara: de som har 
flest och bäst utrustade förband vinner över dem som har färre och sämre 
rustade enheter.1 I föreliggande uppsats skall jag, utifrån ett urval av 
sjömaktsteoretiker, försöka nyansera bilden om varför framgång nås i en marin 
operation. Urvalet av de teoretiker som sökts svar från, är styrd såtillvida att 
endast de författare och deras verk som använts under utbildningen vid 
Försvarshögskolans (hädanefter används den vedertagna förkortningen FHS) 
chefsprogram med teknisk inriktning, kurs 04/06 T. 

Historiskt har det funnits ett konkurrensförhållande mellan institutionerna 
teknik och krigsvetenskap på FHS, där båda har argumenterat huruvida 
tekniken eller taktiken anses som främsta framgångsfaktor avseende planering, 
genomförande och utfall av krig. Har en sida mer rätt än den andra eller avgör 
situationen och förutsättningar? Vedertagna sanningar skall ifrågasättas och 
förutfattade meningar skall utmanas. Därför har jag valt att fördjupa mig i ett 
omtvistat ämne som och till och med kan anses känsligt. Men varför kasta sig 
över ett känsligt ämne? Framförallt för att komma förbi allmänna uppfattningar 
och andrahandsinformation och själv skapa en kunskapsbas om hur teknik och 
taktik styr framgångar i krig.  

Dessutom finns ett egenintresse, efter examen skall jag tjänstgöra som 
huvudlärare i teknik vid Militärhögskolan, Karlberg och oberoende av 
uppsatsens slutsatser ser jag ett värde i att ha god kunskap om korrelationen 
mellan teknik och taktik. 

                                                 
1 Till, Geoffrey, 2004, Seapower, A Guide for the Twenty-First Century, Frank Cass publishers, 

s. 26-27 
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2. UPPGIFT OCH ANALYS 
I detta kapitel skall uppsatsens ramverk presenteras, problemet formuleras, 
metoder redovisas och litteratur bestämmas. Målsättningen med kapitlet är att 
för författaren såväl som för läsaren förståeligt presentera den vetenskapliga 
bas som uppsatsen utgår från. 

2.1 Uppsatsens syfte 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka hur begreppsparen 
teknik och resurser respektive taktiskt och operativt uppträdande inverkar på en 
sjöstridsstyrkas möjlighet åstadkomma framgång i en marin operation. 
Undersökningen genomförs genom att ett antal sjömaktsteoretiker analyseras 
och deras förklaringsmodeller ligger till grund för föreliggande uppsats 
slutsatser.  

2.2 Problemformulering 

Under hösten 2005 läste eleverna vid chefsprogrammet med teknisk inriktning, 
FHS (04/06 T), kursen Krigsvetenskap, fortsättningskurs inklusive metodik, 
KVI B:1.2 Som en del i examinationen för kursen hade vi elever i uppgift att 
skriva en essä där en av två frågeställningar gavs enligt följande: 

Diskutera om teknik och numerär är bättre förklaringar till utfallet av fälttåg 
och krig än taktiskt och operativt uppträdande. Återge olika uppfattningar 
från den obligatoriska kurslitteraturen och diskutera deras bärkraft. 

I föreliggande uppsats utgås från examinationsfrågan, men frågeställningen är 
anpassad till C-uppsatsformatet, dels för att inte skriva samma uppsats igen och 
dels på grund av att C-uppsatsen med naturlighet inte har en obligatorisk 
litteratur kopplat till kursen. I min examinationsuppsats avgränsade jag 
frågeställningen att omfatta markoperationer, förvisso ett brett område men 
uppsatsen fick ett tydligt arenaperspektiv. Min C-uppsats kommer att följa 
arenaperspektivet men jag har valt att byta arena, dels för att utvidga min 
kunskap om framgångar i strid och dels för att jag vill knyta uppsatsen till min 
profession, marinofficerens. 

Jag har därför valt att skriva uppsatsen utifrån ett marint perspektiv, det vill 
säga verksamhet inom den maritima arenan med marina förband. Den maritima 
arenan skiljer sig från landarenan i fler avseenden. För det första, naturligtvis, 
ger de olika elementen skillnader i förutsättningar att föra krig.3 Dessutom är 
det övergripande målet med strid alltid kopplat till landterritorium, sjöslag 
bedrivs aldrig i egensyfte.4  

Sjökriget är således underordnat krigets målsättning. Därav följer att 
frågeställningens ursprungliga formulering ”… till utfallet av fälttåg och 
krig…” inte direkt kan användas om frågan skall avhandlas i den maritima 
arenan. 

                                                 
2 Krigsvetenskap, fortsättningskurs inklusive metodik för chefsprogrammet, B:1, kurskod 

FBWU0A FHS beteckning: 19 100:60464 
3 Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma operationer, 2005, Försvarsmakten Stockholm, 

s.28 
4 Werner, Christopher, 2002, Den blå boken, Marina stridskrafter ur ett militärteoretiskt 

perspektiv, FHS, Stockholm s. 43 
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Sjökrigets karaktär innebär att få avgörande slag har utkämpats på haven 
genom historien, mellan 1587-1945 har inte fler än 135 slag utkämpats. 
Trenden är dessutom på nedåtgående mot ännu färre avgörande slag.5 Olika 
staters flottor har för den skull inte varit overksamma utan syftet med den 
marina verksamheten kan uppnås med andra medel än det avgörande slaget.6 
Därför är även ”utfall” utbytt mot ”framgång” vars innebörd är mer allmänt 
hållet och kan därmed inkludera operationer där sjökrigets syften uppnåtts utan 
att ett avgörande sjöslag utkämpats. 

En flotta består av fartyg bemannad med personal, den enskilde sjömannen 
strider aldrig direkt mot fiendens sjömän utan det är fartyg som strider mot en 
annan farkost. Farkosten kan vara annat fartyg, flygstridskrafter eller 
landbaserade artilleri- eller missilsystem.7 Förutom teknik och numerär finns 
ytterligare två aspekter som i sammanhanget är viktiga att beakta, fartygens 
storlek och flottbaser. En stridsvagn är ungefärligt lika designad och lika i 
storlek oberoende tillverkare, men exempelvis en korvett kan variera i storlek 
mellan ca 650 ton till 1200 ton, en markant skillnad i samma fartygsklass.8 

Tillgången på baser varifrån en flotta kan operera är ytterligare en dimension 
att beakta. Milan Vego skriver i sin bok, Naval Strategy and Operations in 
Narrow Seas om basers betydelse: 

A fleet cannot sustain its strength unless it possesses an adequate basing area 
from which to deploy or redeploy, and to which when necessary retreat. 
Bases are the principal centres of all naval and air activity in a given sea 
area.9 

Skall problemformuleringen kunna besvaras behöver begreppen “fartygens 
storlek” och “baser” inkluderas i problemformuleringen. Begreppet 
”numerär” utökas därför till ”resurser” som därmed innefattar numerär och 
baser. Begreppet teknik inkluderar således såväl teknik, vars innebörd beskrivs 
längre fram i uppsatsen, och storlek i de fall som storleken har haft avgörande 
betydelse. 

Problemformuleringen för uppsatsen är, efter att ha beaktat ovanstående, enligt 
följande: 

Utifrån den givna litteraturen, diskutera om teknik och resurser bättre 
förklarar framgång i marina operationer än taktiskt och operativt 
uppträdande.  

                                                 
5 http://www.globalsecurity.org/military/ops/fleet-battle.htm, sökdatum 2006-10-09 
6 Werner, Christopher, 2002, Den blå boken, Marina stridskrafter ur ett militärteoretiskt 

perspektiv, FHS, s. 48 
7 Hughes, Jr, Wayne, P.,1986, FLEET TACTICS, theory and practice, U.S. Naval Institute, s. 

33 
8 Siffrorna är approximativa och tagna från: Till, Geoffrey, 2004, Seapower, A Guide for the 

Twenty-First Century, Frank Cass publishers, s. 122, samt från försvarmaktens internetportal 
med information om HMS VISBY: http://www.marinen.mil.se/visby/, 2006-10-09 

9 Vego, Milan, 2003, Naval Strategy and Operations in Narrow Seas, Frank Cass publishers, s. 
61 
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2.3 Frågeställning 

För att kunna svara på den övergripande problemformuleringen har denna 
brutits ned till två forskningsfrågor: 

- Hur definieras framgång i den maritima arenan? 

- Beror framgång i marina operationer på begreppsparet teknik och 
resurser eller på begreppsparet taktiskt och operativt uppträdande? 

2.4 Metod 

Metodavsnittet omfattar en beskrivning av vilken metod som använts i 
författandet av uppsatsen, problemformuleringsprocess samt styrkor och 
svagheter med vald metod.  

2.4.1 Använd metod 
I problemformuleringen för uppsatsen ställs två begreppspar mot varandra, 
teknik och resurser respektive taktiskt och operativt uppträdande. Såväl taktik 
som teknik är allmänt vedertagna och tillhör de begrepp i sjömaktsteorin som 
kan anses som centrala.10 Ett antal teoretikers texter skall analysera i syfte att 
svara på vad som ger framgång i den maritima arenan. 

I analysen som följer kommer metoden argumentationsanalys nyttjas i syfte att 
undersöka om de olika källorna stöder den ena eller andra begreppsparet. 
Argumentationsanalysen genomförs genom att en källa undersöks vid en given 
variabel i fråga om källans argument stöder någon eller båda begreppsparen.11  

Variabler nyttjas i syfte att skapa en reproducerbarhet i det fall undersökningen 
görs om. Ambitionen är också att spårbarheten i empirin ökar med fastställda 
variabler. Variablerna som valts är de så kallade grundläggande förmågor som 
beskrivs i Doktrin för marina operationer. I doktrinen beskrivs förmågorna 
som: 

De grundläggande förmågorna kan nyttjas som en tankemässig modell för att 
leda stridskrafter mot fastlagda mål.12 

Förmågorna är; verkan, skydd, uthållighet, underrättelser/information, rörlighet 
samt ledning.  

Avslutningsvis skall för uppsatsen övergripande slutsatser dras och en 
återkoppling mot problemformuleringen kommer att göras i syfte att säkerställa 
att problemformulering och slutsatser korrelerar med varandra. För att 
klarlägga uppsatsens metodiska modell illustreras den i figur 1. 

                                                 
10 Hughes, Jr, Wayne, P.,1986, FLEET TACTICS, theory and practice, U.S. Naval Institute, s. 

25 
11 Hallenberg Jan, Ring Stefan, Rydén Birgitta, Åselius Gunnar (red.), (2005), Om konsten att 

tänka, granska och skriva på ett vetenskapligt sätt, En introduktion i metodlära, 
Kompendium, Utkast till chefsprogrammet 04-06 T, FHS Institutionen för Säkerhet och 
Strategi, s. 57 

12 Försvarsmakten, 2005, Doktrin för marina operationer, HKV, M7740-774021, s. 44 
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Figur 1, Beskrivning av metod 

2.4.2 Problemformuleringsprocessen 
Uppsatsens problemformulering är framtagen i en så kallade hermeneutisk 
spiral.13 Ansatsen till problemformuleringen började i samband med 
utbildningens början. Att försöka förklara om utfall av krig är teknik- eller 
taktikavhängigt är en av de ”eviga” frågorna inom FHS och som elev uppfattas 
att det finns en skillnad i svar beroende på vilken institution man tillhör. 
Problemformulering fick en fast form i samband med examinationen vid kurs 
B1 och har under det inledande arbetet med C-uppsatsen justerats i syfte att 
inriktas mot den maritima arenan med de speciella förhållanden som den ger 
upphov till. Därav följer att forskningsfrågorna också har justerats under 
arbetets gång.  

 
Figur 2 Beskrivning av den hermeneutiska spiralen.  

                                                 
13 Ejvegård, Rolf, 1996, Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, s. 21 
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2.4.3 Styrkor och svagheter med vald metod 
Styrkan med vald metod är att den, enligt författaren, bäst skapar 
förutsättningar att skriva föreliggande uppsats. Då flera av teoretikerna som 
använts är avlidna är det omöjligt att nyttja någon form av interagerande 
metod. Det är också svårt att använda en kvantitativ metod då samtliga 135 
sjöslag som utkämpats mellan 1587 till 1945 äger sina lokala förutsättningar 
och faktorer. Farhågan att använda en kvantitativ metod är frågan om lokala 
faktorer och hur dessa skall relateras till varandra i syfte att få ett objektivt 
resultat. Att använda en kvantitativ metod på föreliggande uppsats 
problemformulering tolkas som en alltför ambitiös metod och kan få 
svårigheter att inrymmas inom C-uppsatsramen.  

Svagheterna i vald metod är identifierade till tre områden. För det första finns 
det risk att litteraturen tolkas felaktigt vilket kan ge att författarens 
huvudbudskap inte identifieras utan en för författaren icke typisk uppfattning 
förmedlas. Skälet till en sådan feltolkning kan vara så enkelt som 
språkförbistring i och med att flera verk är skrivna på engelska. För det andra 
har de författare som nyttjats skrivit åtskilliga böcker. Därför bör frågan ställas 
om den litteratur som använts för uppsatsen är typisk för författaren eller om 
det är den boken som anses vara undantaget från författarens gängse 
uppfattningar. Frågan om valda källor är typiska för författaren undviks genom 
att problemformuleringen styr källmaterialet till att endast omfattas av litteratur 
som nyttjats under kurser vid chefsprogrammet på FHS.  

Den avslutande invändningen är att det finns en risk att en kvalitativ 
innehållsanalys kan reducera ens egen text till referat av vald källitteratur. Som 
Esaiasson et al uttrycker sig i boken Metodpraktikan: 

Det är du som berättar en historia med hjälp av texten, det är inte texten som 
berättar en historia åt dig.14 

Svagheterna undviks inte genom att avgränsa uppsatsen i någon mening eller 
genom att använda sig av en annan metod. I och med svagheterna är 
identifierade och uppmärksammade kan dessa förhoppningsvis reduceras eller 
undvikas. 

2.5 Definitioner 

Själva problemformuleringen och dess begrepp kommer att definieras mer 
djupgående i kapitel 3, men för att enklare följa argumentationen i uppsatsen 
finns ett antal begrepp som tarvar en tidig definition.  

Maritim: Här i samband med maritim operation eller maritim arena. Begreppet 
maritim avser havet, det som tillhör havet samt det som påverkas av havet.15 
Det innebär såväl vattnet, dess naturtillgångar i havet som på och under 
havsbotten, samt möjligheten till militär, statlig, civil och kommersiell 
verksamhet inom den maritima arenan. 

Marin: Begreppet marin har två innebörder inom sjömaktsteorin. Det ena 
avser en stats marin, det vill säga stridskrafter kopplade till den maritima 
                                                 
14 Esaiasson, Peter; Gilljam, Mikael; Oscarsson, Henrik; Wängnerud, Lena, Metodpraktikan, 

Norstedts Juridik AB, 2002, s.239 
15 Försvarsmakten, 2005, Doktrin för marina operationer, HKV, M7740-774021, s. 29  
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arenan. Härvid används marinen som samlingsbegrepp för såväl en stats flotta 
samt amfibieförband i den mån staten har någon typ av amfibieförband.16  

Den andra innebörden avser marin operation. Skillnaden mellan maritim 
operation och marin operation är att i det sistnämnda fallet avses endast det 
som berör och omfattar de marina stridskrafterna, där det förstnämnda omfattar 
all verksamhet inom den maritima arenan.  

Sjömakt: I dess breda definition: En förmåga som omfattar såväl militära som 
civila aspekter.17 I uppsatsen avser sjömakt en stats sjöstridsförband. 

Sjökrigföring: Krigföring med marina stridskrafter i syfte att ta kontroll över 
maritima områden och egna sjöförbindelser samt försvåra motståndarens 
sjöförbindelser, eller hindra honom att ta kontroll över området 18 

2.6 Disposition 

Syftet med att eleverna vid FHS skall skriva en C-uppsats är dels att eleverna 
ökar sin förmåga att enskilt driva en större undersökning eller projekt samt dels 
att metodologiskt kunna formulera problem, analysera dessa och dra slutsatser. 
Dessutom skall förmågan att uttrycka sig klart och koncist ökas. En av två 
övergripande målsättningar är således av att eleverna skall öka sin 
metodologiska mognad.19  

I syfte att även nå den metodologiska målsättningen följer uppsatsens 
disposition den C-uppsatsstruktur som Hallenberg et al beskriver i sitt 
kompendium, Om konsten att tänka, granska och skriva på ett vetenskapligt 
sätt.20 Därigenom är ambitionen att uppsatsen förhåller sig till de områden och 
rubriker som en C-uppsats, enligt FHS, skall innehålla.  

Uppsatsen innehåller sex kapitel inklusive källförteckning. Dessutom bifogas 
samtliga litteraturlistor som bilaga till uppsatsen. Dessa är samlade i bilaga 1. 

Uppsatsens inledande två kapitel har som syfte att sätta in läsaren i 
problemformuleringen med tillhörande frågeställningar och hur uppsatsen 
metodologiskt skall utformas. Härvid beskrivs också syfte och urvalsmetod av 
använd empiri. 

Påföljande kapitel analyserar problemformuleringen. Syftet med kapitlet är att 
skapa en förståelse vad som efterfrågas och att ansätta definitioner av centrala 
begrepp. Slutsatserna från kapitlet kommer att nyttjas både i den fortsatta 
analysen och i konklusionen. 

Härnäst skall framgångsbegreppet i en marin operation definieras. 
Framgångsdefinitionen skall sedan användas i analysen för att utifrån 
begreppsparen förklara hur framgång nås. Är inte målet definierat kan inte 
heller dess orsaker förklaras. 

                                                 
16 Försvarsmakten, 2005, Doktrin för marina operationer, HKV, M7740-774021, s. 34 
17 Widen, Jerker, Ångström, Jan, 2004, Militärteorins grunder, Försvarsmakten, s. 212 
18 http://www.eniro.se/uppslagsverk/sok.chtml?t_word=Sj%F6krig, 2006-10-17 
19 KURSBESKRIVNING Militärteknik C:4, C-uppsats för chefsprogrammet 04-06, 

(KURSKOD FD0LDB) s. 3 
20 Hallenberg Jan, Ring Stefan, Rydén Birgitta, Åselius Gunnar (red.), (2005), Om konsten att 

tänka, granska och skriva på ett vetenskapligt sätt, En introduktion i metodlära, 
Kompendium, Utkast till chefsprogrammet 04-06 T, FHS Institutionen för Säkerhet och 
Strategi, s. 67 
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Därefter skall empirin analyseras utifrån begreppsparen taktiskt och operativt 
uppträdande respektive teknik och resurser vilket syftar till att söka svar på 
vilken av dessa begreppspar som bäst besvarar problemformuleringen.  

Avslutningsvis redovisas de slutsatser som erhållits, främst från analysen av 
empirin, men även de slutsatser som erhållits i analysen av denna uppsats 
problemformulering. Syftet med kapitlet är att presentera en övergripande 
konklusion av de slutsatser som producerats i arbetet. Därvid kommer en 
avslutande diskussion föras syftandes till att ge författarens reflektion av 
ämnet, samt att återkoppla resultaten mot problemformulering och 
forskningsfrågor i syfte att kontrollera att slutsatser svarar mot 
forskningsfrågorna. 

Som sista del i uppsatsen skall en vidareutveckling av ämnet föreslås. 

Härutöver redovisas källförteckning samt en bilaga som redovisar 
litteraturlistor från chefsprogrammets kurser. 

2.7 Avgränsningar 

Som tidigare nämnts och som anges i problemformuleringen är frågan 
avgränsad till att behandla den maritima arenan.  

Dock är den maritima arenan omfattande, såväl i att krigföring sker i tre 
dimensioner: under, på och över ytan, som att krigföringen i den maritima 
arenan kan ske från såväl land, från luften och till sjöss.21 Lägg därtill 
amfibieoperationer syftande till att från den maritima arenan säkerställa 
tillträde till ett land- eller skärgårdsområde.22  

Slutsatsen är att frågeställningen måste avgränsas ytterligare för att göras 
hanterbar. Därför har uppsatsen avgränsats i fem huvudområden. Arena som 
tidigare nämnts, inom arean, empirin, besättningarnas kompetens och 
erfarenhet, samt inom framgångsdefinitionen vilket kommer att redovisas 
under kapitlet 4.2, framgång.  

Inom den maritima arenan är avgränsningen gjord så att uppsatsen kommer att 
undersöka verksamhet mellan två parters marina stridskrafter, med ytterligare 
avgränsning att med stridskrafter avses ytstridsfartyg. De fall som en parts 
stridskrafter angriper en annan parts civila och kommersiella sjötransporter 
eller i andra sammanhang där endast ena partens marina stridskrafter är 
verksam, inkluderas inte i uppsatsen. Förenklat kan sägas att det är flotta mot 
flotta som inkluderas i uppsatsen. 

Mängden litteratur som kommer att nyttjas för analysen är avgränsad och en 
detaljerad redovisning om litteraturval ges i kapitel 2.8.2. 

Besättningarnas yrkeskompetens och motivation kommer inte nyttjas som en 
faktor i analysen. Skälet till avgränsningen är svårigheten att avgöra om 
besättningsmannens yrkeskunnande och vilja att lösa ställd uppgift, skall 
sorteras under teknik- eller taktikbegreppet. En mycket kort analys ger vid 
handen att effekten av bättre eller sämre kompetens och motivation slår lika 
hårt inom båda områdena. Besättningens kvalitet är således inte 
alternativskiljande. 

                                                 
21 Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma operationer, 2005, Försvarsmakten, s.31 
22 ibid, s.28 
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Med ovanstående fem avgränsningar har ämnet och problemformuleringen 
växlats ned till en, för C-uppsatsformatet, hanterbar omfattning och nivå, med 
förhoppningsvis bibehållen kvalitet och objektivitet. 

2.8 Material 

2.8.1 Indelning av valda källor 
Det material som nyttjats i uppsatsen är uppdelad i fyra områden:  

 Material omfattande metodik. Där har exklusivt använts material som 
erhållits under metodikutbildningen i kurs KVI B1. Uppsatsformalia skiljer 
mellan institutioner och vetenskaper. Då metodlitteratur används från 
enkom en institution är förhoppningen att konsekvens nås vad avser metod. 

 Material omfattande doktriner och annan försvarsmaktknuten 
material. I den kategorin ingår exempelvis ”Doktriner för gemensamma 
operationer”.23 Dessa källor är officiella, skrivna på 2000-talet och 
samtliga uppfyller krav på riktighet och spårbarhet. 

 Publicerat material på Internet. Internet kräver högre grad av 
källgranskning och de sidor som kommer användas är officiella sidor där 
källor redovisas och kan spåras. Internetkällor, även officiella, kan inte 
anses vara objektiva utan tjänar någons syfte. Därför kommer Internetkällor 
brukas restriktivt. I uppsatsen används Internet främst för att erhålla fakta, 
siffror eller presentationer av utbildningar el. dyl. 

 Tryckt material. För uppsatsen är den uppdelad i två avdelningar, litteratur 
som används i analysen och övrig tryckt materiel. Urval och syfte med 
uppdelningen redovisas i kapitel 2.8.2 

2.8.2 Syfte med vald litteratur 
Utbildningen vid chefsprogrammets tekniska inriktning har som huvudsyfte att 
efter genomförd kurs skall eleverna kunna väva samman ”teknik” och ”taktik” 
och därmed såväl kunna utforma och nyttja stridskrafter som tekniska system.24 
Målsättningen kan beskrivas med budskapet från FHS-broschyr som berättar 
om vad det innebär att läsa chefsprogrammet med teknisk inriktning:  

Bli generalist, läs militärteknik.25  

Slutsatsen är således att elever som genomfört chefsprogrammet med teknisk 
inriktning ska stå med en fot i tekniken och en i taktiken. Under utbildningen 
har författarens intresse väckts att undersöka hur delkursernas obligatoriska 
litteratur skildrar förhållandet mellan taktik och teknik. Av den anledningen 
används enbart för chefsprogrammet obligatorisk och marinanknuten litteratur 
när denna uppsats frågeställningar besvaras.  

Att enbart nyttja obligatorisk litteratur ger också svaret på vilken metod som 
skall brukas när material väljs till uppsatsen. I boken Metodpraktikan redovisas 
två huvudmetoder för val av litteratur när en innehållsanalys används i en 
                                                 
23 Försvarsmakten, 2005, Doktrin för gemensamma operationer, HKV, M7740-774021 
24 http://www.fhs.se/utbkatalog/Katalog.asp?Level=2&Obj=Prog&Id=323, sökdatum 2006-10-

05 
25 http://www.fhs.mil.se/upload/mti_05_nyp.pdf, sökdatum 2006-10-05 
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uppsats, brett eller snävt urval av litteratur.26 Det finns omfattande litteratur för 
sjökrigets teori. Exempelvis bestod ursprungsutgåvan av Raul Castex verk 
Théories Stratégiques av 2493 sidor.27 Men i och med att enbart obligatorisk 
litteratur kommer att användas begränsas litteraturomfånget till ett 
förhållandevis snävt urval. 

Att nyttja obligatorisk litteratur ger också en bonuseffekt, det källkritiska 
granskandet av vald litteratur. Då litteraturen har ansetts tillräckligt kvalitativ 
att utgöra obligatorisk litteratur till en kurs på chefsprogrammet, ges en 
indikation att litteraturen har åtminstone en grundläggande akademisk kvalitet. 
Dock måste likafullt en källkritisk granskning ske av vald litteratur. 

Betraktas uppsatsens litteraturlista innehåller den en mängd böcker, militära 
publikationer såsom doktriner och Internetlänkar. Samtidigt fokuseras på att 
söka svar på problemformuleringen i ett fåtal verk. Hur hänger detta ihop och 
vad särskiljer prioriterad litteratur från övriga källor? I analyskapitlet skall 
endast obligatorisk marinanknuten litteratur användas. Men för att kunna 
förklara begrepp och sätta in läsaren i uppsatsens koncept är källomfånget 
utökat för att bättre kunna vidimera för uppsatsen centrala definitioner. 
Exempelvis nyttjas de svenska doktrinerna när begreppen taktik och 
operationer skall förklaras men doktrinerna är inte inkluderade i den så kallade 
obligatoriska listan.  

Under bilaga 1 till uppsatsen är litteraturförteckningar bifogat för de kurser 
under chefsprogrammet med teknisk inriktning, som förhållit sig till taktik och 
operationer, samt teknik och resurser i ett operationellt perspektiv. Under 
utbildningen genomförs förutom dessa ett antal kurser i teknik med litteratur 
som inte är relevanta för uppsatsen.28 Den litteratur inom marinteorin som är 
extraherade ur litteraturförteckningarna är följande: 

 Castex, Raul, Strategic Theories 

 Corbett, Julian, Some Principles of Maritime Strategy 

 Hughes, Wayne, P. FLEET TACTICS, theory and practice (Hughes gav 
föreläsningar under våra studier vid Naval Postgraduate School, Monterey, 
Kalifornien, USA, varvid vi studerade Fleet Tactics som förberedelser till 
föreläsningarna.)29 

 Till, Geoffrey, Seapower, A Guide for the Twenty-First Century 

 Vego, Milan, Naval Strategy and Operations in Narrow Seas  

 Werner, Christopher, Den blå boken, marina stridskrafter ur ett 
militärteoretiskt perspektiv 

Två av verken kräver ett förtydligande. Det avser Strategic Theories, samt 
Some Principles of Maritime Strategy. Båda verken har erhållits som utdrag ur 
originalpublikationerna. Den franska ursprungsutgåvan av Strategic Theories 
                                                 
26 Esaiasson, Peter; Gilljam, Mikael; Oscarsson, Henrik; Wängnerud, Lena, 2002, 

Metodpraktikan, Norstedts Juridik AB, s. 244 
27 Kiesling, Eugenia, C. 1994, Red., Classics of Seapower, Strategic Theories, United States 

Naval Institute, s. xii 
28 För att få en uppfattning om den tekniska profileringens verksamhet föreslås att läsa mer på 

FHS hemsida där en verksamhetöversikt presenteras. 
http://www.fhs.se/upload/3309/vo_0607.pdf, sökdatum 2006-10-06 

29 Advanced technical workshop 2005, NPS, lektionsunderlag, finns i uppsatsförfattarens ägo 
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omfattade ca 2500 sidor, i utdelad form av ca 500 sidor. Some principles… 
består av ca 350 sidor, i utdelad form ca 120 sidor.  

Läshänvisningarna till litteraturen har omfattat allt från två kapitel till hela 
boken. Denna uppsats har inte avgränsats att följa de sidhänvisningar i 
respektive verk som lämnats av de olika kursbeskrivningarna.30 

2.8.3 Källkritik 
Källkritiken kommer att behandla tryckt litteratur. Källkritik för övriga källor 
beskrivs i kap 2.8.1.  

Tryckt litteratur som används i föreliggande uppsats kan kategoriseras som 
vetenskaplig litteratur. Marco Smedbergs bok, Om sjökriget är skriven i en 
populistisk stil men redovisar källor och kan anses tillhöra den vetenskapliga 
kategorin. Litteraturen i övrigt är vedertagna verk inom det försvarsteoretiska 
området. I listan finns litteratur daterat allt från tidigt 1800-tal till dagsaktuell 
litteratur och beroende på första publiceringsdatum är utformningen av text och 
hänvisning till faktakällor varierande. De tidiga böckerna, exempelvis 
Clausewitz bok Om kriget redovisar inte metodik eller ger fotnoter till källorna. 
Källor originalpublicerade på 2000-talet är däremot tydliga i hänvisningar och 
fotnoter. Den litteratur som använts är på grund av dess erkända ställning inom 
krigssteorin är därför att anse som tillfyllest i källkritik och vetenskaplighet 
trots sin varierande vetenskapliga metodik. 

Två verk som använts kräver särskild uppmärksamhet. Det är 
sammanfattningarna av Castex samt Corbetts verk. Sammanfattningen av 
Castex är översatt och utgiven av the United States Naval Institute Press 1994. 
Verket består av ett urval av Castex Théories Stratégiques volym 1-5 som 
utgavs 1931-1939. Översättningen är gjord på Castex ursprungliga manus, 
därmed anses att äkthetskriteriet vara uppfyllt.31 Hur urvalsprocessen 
genomförts av redaktionen redovisas inte, därav uppstår svårigheter att förhålla 
sig till originaltexten och vad som bedömts som särskilt läsvärt. Texten 
hänvisar till sjöslag och andra händelser i syfte att verifiera slutsatser. 
Redovisning av vetenskaplig metod eller fotnoter till andra teoretiker finns 
inte. Sammanfattningsvis tolkar författaren att Naval Institutes Press förkortade 
utgåva av Castex ett ärligt försök att skapa en tillgänglig sammanfattning av ett 
omfattande verk. 

Den andra källan som kräver särskild genomlysning är Corbetts Some 
Principles of Maritime Strategy. Texten delades ut till eleverna under kurs KVI 
B:1, hösten 2005, som en del av ett övergripande verk med titeln Roots of 
Strategy. I den publiceras ett urval av Corbetts texter, titeln Roots of Strategy 
ger en fingervisning om urvalsprocessen. Huvuddelen av valda kapitel 
avhandlar Corbetts syn på strategi och vilka skillnader som föreligger mellan 
markarenan och maritim arena. Corbetts ursprungspublicerades 1911 och 
metodologiskt följer han Clausewitz eller Castex, det vill säga att historien 
nyttjas som empiri, fotnoter är sällsynt förekommande och metod beskrivs inte 
närmare. Sammanfattningsvis anses att Roots of Strategy uppfyller krav på 
vetenskaplighet men att verket på grund av strategityngdpunkten begränsar 
användbarheten som källa för föreliggande uppsats. 

                                                 
30 Se bilaga 1 i föreliggande uppsats. 
31 Kiesling, Eugenia, C. 1994, Red., Classics of Seapower, Strategic Theories, United States 

Naval Institute, s. ix 
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Litteraturomfånget innehåller verk med en tidsmässig spännvidd på över 100 år 
med en geografisk spridning från USA till Frankrike, England och Sverige. 
Förhoppningsvis bidrar spännvidden i litteraturen att berika föreliggande 
uppsats och därmed öka dess bredd. 

2.9 Teorianknytning, tidigare forskning 

2.9.1 Teorianknytning 
I uppsatsen skall problemformuleringens två begreppspar prövas. Prövningen 
genomförs som argumentationsanalys av förutbestämda områden, variabler, 
inom den empiri som används. Argumentationsanalysen syftar till att redovisa 
om en källas argumentation stöder den ena eller andra begreppsparet. Denna 
analys repeteras i samtliga källor för samtliga sex variabler där de marina 
stridskrafternas grundläggande förmågor används som variabler.  

Resultatet av analysen skall diskuteras och slutsatser dras för att svara på 
frågan om vad som ger framgång i den maritima arenan.  

2.9.2 Tidigare forskning 
Även om teoretiserande kring den maritima arenan inte började förrän i slutet 
av 1800-talet, har ändå mer än 100 år förflutit och två världskrig utkämpats. 
Det finns åtskilligt skrivet av och om de klassiska sjömaktsteoretikerna. 
Christopher Werner har i Den blå boken gjort en sammanställning över ett 
antal centrala marina författare, en lista som inkluderar tretton namn och 
spänner från Alfred T. Mahan från tidigt 1900-tal fram till kommendör Wayne 
P. Hughes vars bok Fleet Tactics and coastal combat utgavs år 2000.32 

Med detta sagt kan det påstås att forskningen inom sjömaktsteorin är trots sin 
relativa ungdom omfattande. Idén att ställa teknik mot taktik som 
förklaringsmodell till framgång i en marinoperation har dock inte funnits i den 
litteratur som används i uppsatsen. Samma förhållande gäller tidigare skrivna 
uppsatser där en kontroll av frågeställningar i C-uppsatser skrivna av elever vid 
FHS från 2001 fram till våren 2006, visar på att ingen av uppsatserna avhandlar 
framgång i en marin operation.33 

Då uppsatsen vilar på välkända och välrenommerade sjömaktsteoretiker, bryter 
inte uppsatsen omedelbart ny mark utan genom att empirin belyses i ett nytt 
perspektiv kan ny kunskap erhållas när slutsatserna dras. 

3. INLEDNING, PROBLEMFORMULERINGSANALYS  
I Clausewitz tredje bok som avhandlar strategi i allmänhet skriver han: 

Överlägsenhet i antal är såväl i taktiken som i strategin den vanligaste 
förutsättningen för seger. 34 

Samtidigt varnar i han i samma kapitel för övertro på att överlägsenhet i styrka 
är en nödvändig förutsättning för seger, utan påpekar att det finns också andra 
faktorer som påverkar stridens utgång.35 Det är i sammanhanget inte helt 
                                                 
32 Werner, Christopher, 2002, Den blå boken, Marina stridskrafter ur ett militärteoretiskt 

perspektiv, FHS, s. 27-31 
33 http://www.annalindhbiblioteket.se/publikationer/uppsatser/index.asp, 2006-10-30 
34 Clausewitz, Carl von, 1991, Om kriget, Bonnier Fakta Bokförlag AB, s. 163 
35 Clausewitz, Carl von, 1991, Om kriget, Bonnier Fakta Bokförlag AB, s. 167 
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oväsentligt att Clausewitz var främst landkrigare och att hans verk, Om kriget, 
vilar på erfarenheter från Napoleons fälttåg.36 Innebär det att Clausewitz 
slutsatser om numerärens förutsättning för seger inte är applicerbara på andra 
arenor än markarenan? Kan hans teorier ens nyttjas inom en annan arena än 
markarenan?  

Nu skall uppsatsen inte handla om Clausewitz bärkraft inom den maritima 
arenan eller om landkrigsteorier kan appliceras utan modifiering på en annan 
arena, utan om hur teoretiker hängivna den maritima arenan förklarar framgång 
i sjöoperationer. 

Inledningsvis skall dock frågan avhandlas, förhoppningsvis inte i den 
utsträckning som ”Stora Tanken” ägnade åt svaret fyrtiotvå. 

3.1 Syfte med problemformuleringsanalysen 
– Fyrtiotvå skrek Loonquawl. Är det allt du har att komma med efter att ha 
hållit på i sju och en halv miljoner år? 

– Jag har kontrollerat det mycket noga, sa datorn och det är utan någon 
tvekan det rätta svaret. För att vara uppriktig tror jag problemet är att ni 
aldrig förstått vad ni frågat om.37 

Svarets fråga var den stora frågan om livet, universum och allting. Datorns svar 
uppmärksammar en inte helt oväsentlig sak, vikten av att förstå vad frågan är 
som skall besvaras. Alltför ofta svaras på en helt annan fråga än vad som 
ursprungligen tänkts. Om man nu har läst Liftarens guide till galaxen,38 vilket 
författaren gjort med glädje, bör man dra lärdom av Stora Tankens (datorns 
namn) svar. Avhandlingen kommer således att inledas med att uppsatsens 
problemformulering kvalitativt analyseras i syfte att mer tydligt definiera 
frågan. 

Problemformuleringen består av fem bärande begrepp: Teknik, resurser, taktisk 
uppträdande, operativt uppträdande samt marina operationer. Kapitlets 
målsättning är att klarlägga begreppens innebörd med tonvikt på att sätta in 
dem i marin kontext. Syftet med begreppsdefinitionen är att bättre kunna 
besvara uppsatsens frågeställning och rama in uppsatsen i en avgränsad 
kontext, då utgångsvärdena är klarlagda. 

3.2 Teknik 

Professor Stefan Axberg har i en artikel i tidningen Framsyn beskrivit 
begreppet militärteknik som: 

…Som den vetenskap som beskriver och förklarar hur tekniken inverkar på 
militär verksamhet på alla nivåer och hur officersprofessionen påverkar och 
påverkas av tekniken.39 

Militärteknik i sin grundform är alltför vid i sin omfattning för att kunna 
användas i uppsatsen. Frågan är vad som utmärker marin teknik och hur denna 
                                                 
36 Rekkedal, Nils, Marius, 2004, Modern krigskonst- Militärmakt i förändring, FHS, sid. 30 
37 Adams, Douglas, 1979, Liftarens guide till galaxen, Månpocket, enligt överenskommelse 

med Bokförlaget Alba, s. 187 
38 Adams, Douglas, 1979, Liftarens guide till galaxen, Månpocket, enligt överenskommelse 

med Bokförlaget Alba, 
39 http://www.foi.se/FOI/templates/Page____3930.aspx, 2006-09-27 
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definieras. Som utgångspunkt för att söka svar på frågan används ett citat ur 
Geoffrey Tills bok Seapower: 

Navies are material services; where generals command men, the old saying 
goes, admiral command ships.40 

Fartyget är således såväl basen för flottans verksamhet som dess tekniska bas. 
Att försätta fienden ur stridbart skick innebär för en flotta att oskadliggöra dess 
bas, fartyget, inte sjömännen som bemannar fartyget. I teknikutvecklingen 
genom tiderna refereras till utvecklingen av fartyget och de system som 
fartyget består av, vapen- skydd- eller sensorsystem.41 Dock bör påpekas att 
inom det som vanligen omfattas av marinutveckling ingår även marint flyg, 
minor, kustartilleri samt amfibiestyrkor.42 För uppsatsen begränsas 
teknikbegreppet till att omfatta fartygen och dess system då den definitionen är 
i linje med uppsatsens övriga avgränsningar, se kapitel 2.7. 

3.2.1 Förtydligande av teknikbegreppet 
I syfte att kunna göra en uppdelning mellan begreppsparet teknik och resurser 
respektive taktiskt eller operativt uppträdande, måste en skiljelinje dras främst 
mellan taktik och teknik. Professor Axbergs definition (se citat ovan) om 
militärteknik poängterar teknikens inverkan på militär verksamhet. När övergår 
inverkan till taktik, det vill säga läran om stridskrafternas användning i strid?43 
Ordet teknik används inom vitt skilda områden, även inom den militära sfären. 
Man talar om stridsteknik när enskild soldat och eller fartygs uppträdande skall 
förklaras och man talar om teknik när stridsfordonets växellåda skall repareras.  

I denna uppsats kommer ordet teknik används för att beskriva områden som 
plattform, system, vapen eller dylikt. Den andra betydelsen teknik för att 
förklara handgrepp eller metoder såsom stridsteknik, används inte.  

Wayne P. Hughes skriver i FLEET TACTICS att en hörnsten inom den marina 
taktiken är att taktisk och teknologisk utveckling är så sammanflätade att de 
inte kan skiljas åt.44 Men att i efterhand betrakta ett sjöslag är som att se en 
serie av ögonblicksbilder där orsak och verkan kan urskiljas. För att kunna 
urskilja vad som orsakades av taktiska vägval respektive tekniska 
förutsättningar, är definitionerna av teknik och taktik viktiga när slagets utfall 
betraktas. 

Vid analys av vald litteratur framkommer att definitionen av teknikbegreppet 
tycks vara allmänt vedertagen, att man förhåller sig till begreppet och inte 
innehållet. Vid närmare skärskådning finner man dock skillnader. I Technology 
and War av Martin van Creveld omfattas teknikbegreppet till att förutom 
innehålla vapen, fordon och annan hårdvara, även inkluderas vägar, kartor, 
teknisk management, innovation och konceptualisering.45 Geoffrey Till 
koncentrerar sig i sin bok Sea Power på tre huvudområden inom tekniken som 
                                                 
40 Till, Geoffrey, 2004, Seapower, A Guide for the Twenty-First Century, Frank Cass 

publishers, s. 120 
41 För en bra redovisning av teknikutveckling från segelfartyg till smygteknik, se: Smedberg, 

Marco, 1996, Om sjökriget, Från Svensksund till smygteknik, Page One publishing, s. 24-71 
42 Werner, Christopher, 2002, Den blå boken, Marina stridskrafter ur ett militärteoretiskt 

perspektiv, FHS, s. 125 
43 Clausewitz Carl von, 1991, Om kriget, Bonnier Fakta Bokförlag AB, s. 88 
44 Hughes, Jr, Wayne, P.,1986, FLEET TACTICS, theory and practice, U.S. Naval Institute, s. 

25 
45 Creveld, van, Martin, 1991, Technology and war, The free press, sid. 4 
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har påverkan på sjöoperativ verksamhet; plattformar, system, vapen och 
sensorer samt information.46 I Christopher Werners Den blå boken finns ingen 
definition utan implicit omfattas begreppet, enligt Werner, av militär hårdvara 
såsom plattformar, integrerade spanings- kommunikations- och 
stridsledningssystem samt vapen.47 Utnyttjandet av dessa är ett taktiskt 
skeende.48  

Det är som synes en svårdragen linje mellan teknik och taktik, precis som 
Hughes hävdar. Vid en kvalitativ analys av teknikbegreppet ur den valda 
litteraturen är slutsatsen att minsta gemensamma nämnare för ovanstående 
exempel är således det som kallas för militär hårdvara. I ett vidare begrepp 
fluktuerar definitionen och blir mer avhängig på respektive författares 
uppfattning, från Crevelds extensiva omfattning till Werners mer smala 
definition.  

För uppsatsen kommer Tills teknikområden nyttjas till att formulera en 
hanterbar definition av teknikbegreppet. Definitionen uppdelas i och omfattar 
således tre delar: 

 Plattform 

 Vapen, sensorer, system ombord 

 Information i dess tekniska del, det vill säga förmågan att sända, ta emot 
och processera information till användargränssnitt. Hur dessa system 
används hänförs i denna uppsats att omfattas av det taktiska och operativa 
uppträdandet. 

3.2.2 Fartygens storlek 
Fram till stålets introduktion bestämdes storleken på krigsfartygen av fysiska 
begränsningar om hur stor en träkonstruktion kunde göras. I mitten av 1800-
talet innebar det en längsta skrovlängd om ca 75 meter. 1860 sjösattes den 
brittiska ångdrivna och järnbyggda fregatten Warrior och träfartygsepoken var 
över. 49 Ungefär samtidigt började de första militärteoretikerna intressera sig 
för sjöstriden och när stålet inte begränsade hur stort ett fartyg skulle vara, 
introducerades en ny dimension på hur fartyg skulle designas, den teoribundna 
fartygsutformningen. Det var inte bara längre och större som gällde utan nu 
utgick man från vilka syften nationens flotta skulle klara av, därefter bestämdes 
fartygstyper, antal och skeppsdesign. Denna nya ordning uppstod i slutet av 
1800-talet och inleddes med två skolor, den Mahanska som företrädde 
slagskeppet, och den inriktning som kallades Jeune Ecole som förespråkade en 
kustnära torpedbåtsflotta.50  

Syftet med en stats flotta har sedan dess styrt fartygens storlek och har i 
förlängningen att göra med statens politiska ambitioner. Utan att diskutera 
orsaksbakgrund visar en jämförelse mellan Danmarks och Sveriges flottor av 
                                                 
46 Till, Geoffrey, 2004, Seapower, A Guide for the Twenty-First Century, Frank Cass 

publishers, s. 120 
47 Werner, Christopher, 2002, Den blå boken, Marina stridskrafter ur ett militärteoretiskt 

perspektiv, FHS, s. 125 
48 Ibid s. 87. 
49 Lindsjö, Ronny, 1993, Marin historia, M7740-399121, Chefen för Marinen 1993, s. 96 
50 Kiesling, Eugenia, C. 1994, Red., Classics of Seapower, Strategic Theories, United States 

Naval Institute, s. xiv 
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idag på stora skillnader i storlek och inriktning, trots att våra länder uppvisar i 
andra sammanhang större homogenitet. 

Resonemanget kring storlek kan därför anses som närmast ett statiskt 
ingångsvärde i en marin konflikt då förändring av fartygens storlek inte görs 
annat än genom nybyggnation eller anskaffande. I de fall som storleken har 
haft signifikant betydelse i en operation tillmäts detta tekniken. 

3.2.3 Fartygens tekniska kvalitet 
Uppfattningen om hur stor vikt som skall fästas vid ett fartygs tekniska 
kvalitet, skiljer sig klart mellan författarna. Castex hävdar att kvaliteten på en 
parts styrka är minst lika viktig som kvantiteten och menar på att historien är 
full av exempel där ambitiösa operationer spolieras av alltför dåliga resurser.51 
Till menar att funktion och förmåga för en flotta är nära knutet varför staten har 
en flotta.52 Återigen kan skillnaderna mellan Danmarks och Sveriges flottor 
nämnas. Danmarks flotta har en uppgift att kontrollera fiskevatten runt 
Grönland och Färöarna, det kräver fartyg med lång uthållighet och mycket 
goda sjöegenskaper på grund av väderförhållandena i norra Atlanten. Den 
svenska flottan har haft en kustnära gruppering och därför har fartygen kunnat 
byggas mindre och med kortare räckvidd. Werner skriver att dagskonditionen 
är viktig, åsyftandes den materiella beredskapen på en stats flotta. Minns 
bilderna efter Sovjetunionens fall med sönderfallande fartyg halvt sjunkna inne 
i sina baser.53 Hughes skriver att en av chefens svåraste bedömningar att göra 
inför en maritim operation är att värdera motståndares kvantitativa och 
kvalitativa status.54 

Om uppfattningarna ställs i relation till den tidpunkt då de författades kan 
slutsatsen dras att ju modernare en uppfattning är om kvalitetens inverkan på 
operationer, desto mer komplex är uppfattningen. Castex texter är från 1931-
1939, Tills bok publicerades 2004.  

Dessutom blir skeppsbyggnadsindustrin alltmer global och uniform. Fartyg och 
vapen från samma leverantör kan mycket väl mötas på var sin sida i en 
konflikt. Teknisk kvalitet beror idag mindre på respektive nations kapacitet att 
bygga avancerade fartyg, utan mer på vilken ekonomisk ambition nationen har 
när fartyg beställs från internationella konsortier.55  

Marina styrkor av idag har en stor spännvidd i ambition, uppgifter, geografiska 
operationsområden och resurser. Därför blir ett fartygs kvalitativa status svårt 
att värdera utan att göra en direkt jämförelse med en presumtiv motståndares 
fartygsbestånd. Således blir slutsatsen att generellt är det en svår ekvation att 
räkna med kvaliteten som en styrkeförstärkningsfaktor, men när enskilda slag 
studeras kan en avgörande faktor vara respektive flottas relativa kvalitet. 

                                                 
51 Kiesling, Eugenia, C. 1994, Red., Classics of Seapower, Strategic Theories, United States 

Naval Institute s. 323 
52 Till, Geoffrey, 2004, Seapower, A Guide for the Twenty-First Century, Frank Cass 

publishers, s. 115 
53 Werner, Christopher, 2002, Den blå boken, Marina stridskrafter ur ett militärteoretiskt 

perspektiv, FHS, s. 125 
54 Hughes, Jr, Wayne, P.,1986, FLEET TACTICS, theory and practice, U.S. Naval Institute, s. 

235 
55 Till, G, 2004, Seapower, s. 99 
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3.3 Resurser 

3.3.1 Numerär 
Fram till slutet av 1500-talet var avståndet mellan stridande fartyg så litet att 
striden kunde avslutas med äntring och närstrid. Förfarandet blev föråldrat när 
fartygsartilleriet introducerades och det blev i början av 1600-talet fartygens 
huvudbestyckning.56 Därmed ändrades numeräraspekten från att ha omfattat 
såväl antal fartyg som äntringsstyrkor till att omfatta antal fartyg.  

Att beakta numerär i en flotta görs dock inte utan svårigheter. Att enkom räkna 
antal utan att ta hänsyn till teknisk nivå, utbildningsnivå på besättningen och 
underhållskapacitet för flottan, gör lätt en skev bild på en flottas storlek.57 

Till föreslår dock i sin bok, Sea Power, en approximativ metod för att få en 
uppfattning om en flottas styrka:  

But to some extent the possession of given numbers of large surface 
combatants is often regarded as a rough indication of relative strength.58 

Om numerärbegreppet i markarenan jämförs med försöken att fastställa hur 
numerär skall räknas för en flottstyrka framstår en klar skillnad. Numerären i 
markarenan är mer bokstavligt kopplat till antalet individer som förbandet 
består av, soldater eller stridsfordon. På grund av en armés stora antal fordon 
och soldater är inte enskilda individers eller fordons kvalitet avgörande på 
samma sätt som för en flotta med relativt få enheter. Ett sätt att verifiera 
numerärbegreppet i markarenan hämtas från Niklas Zetterling som i boken 
Blixtkrig redovisar produktionskapaciteten av stridsvagnar och stridsflygplan 
av olika aktörer i andra världskriget. Med produktionssiffrorna som grund 
påvisar han att de allierades högre kapacitet fällde det slutliga avgörandet i 
kriget.59 Motsvarande redovisning av antalet kölar som sträcks blir inte 
rättvisande på grund av fartygens olika storlek och kapacitet. 

Ovanstående resonemang påvisar svårigheten att bestämma en flottas numerära 
antal. För avhandlingen kommer dock numerärbegreppet behandlas något 
pragmatiskt, då olika teoretiker förhåller sig olika till begreppet. Men, samtliga 
skriver i termer av ”starkare – svagare” eller ”fler – färre”. Kopplat till 
argumentationsanalysen60 blir bedömningen att författarnas ståndpunkter 
avseende numerär går att återfinna i texterna trots att exakta siffror inte 
presenteras mer än hos Hughes som presenterar matematiska modeller i sin bok 
FLEET TACTICS. 

3.3.2 Baser 
En förutsättning för att marina styrkor skall kunna verka till havs är tillgången 
på baser. I basen skall fartygen kunna kompletteras, repareras och erbjudas 
skydd och möjlighet till återhämtning för besättningen. Basers betydelse för 
sjöstridskrafterna skall inte underskattas, sjöteoretikern Alfred T Mahan 
argumenterade till och med att USA borde ha skaffat kolonier för att bland 
annat kunna skapa baser till den starka flotta som han ansåg att USA borde äga 
                                                 
56 Rekkedal, Nils, Marius, 2004, Modern krigskonst, Militärmakt i förändring, FHS, sid. 288 
57 Till, Geoffrey, 2004, Seapower, A Guide for the Twenty-First Century, Frank Cass 

publishers, s. 114 
58 Ibid, s. 114 
59 Zetterling, Niklas, 2003, Blixtkrig, FHS, s. 47-48 
60 Se kapitel 2.4.1 i uppsatsen där vald metod beskrivs utförligare. 
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och därigenom nå stormaktsstatus.61 Mahans utrerade form av baser bör ses 
utifrån hans samtid, kolonier var vid förra sekelskiftet en realitet och hans 
ambitioner med USA:s flotta skall värderas mot den engelska flottan, den 
tidens starkaste. Däremot visar han på behovet av baser för en stats 
sjöstridskrafter.  

3.4 Taktik, operationer, operativ och taktisk nivå. 

Få begrepp inom den militära nomenklaturan är så förvirrande som skillnaden 
mellan taktik, taktisk nivå och operationer och operativ nivå. 

I den övergripande problemformuleringen återfinns frasen: ”…taktiskt och 
operativt uppträdande”. Vad menas då med frasen? För att få svar på frågan 
kommer inledningsvis begreppen förklaras och därefter redovisas vilken deras 
innebörd taktiskt och operativt uppträdande har i denna uppsats 
problemformulering. 

3.4.1 Översikt över de militära ledningsnivåerna 
I Militärstrategisk doktrin, den överordnande doktrinen för våra nationella 
militära doktriner är de militära ledningsnivåerna uppdelade i strategisk, 
operativ, och taktisk nivå. Här nedan beskrivas de två lägsta ledningsnivåerna 
då dessa korrelerar mot den övergripande frågeställningen. Dock skall, mycket 
kortfattat, den strategiska nivån beskrivas i syfte att skapa helhet kring 
ledningsnivåerna. Strategisk nivå är uppdelad i två nivåer, politisk-strategisk 
nivå och militärstrategisk nivå. Den militärstrategiska nivån sammanfattas 
som: 

…samordningen av militära maktmedel, nationellt och multinationellt, inom 
en eller flera krigsskådeplatser, för att nå de strategiska målen.62  

Strategisk nivå omfattar således en övergripande nationell nivå och syftar till 
att översätta de politiska syftena till militära mål, metoder och resurser. Den 
militära verksamheten i operationsområdet omfattas därefter av den operativa 
och taktiska nivån.  

Förklaringarna till de militära ledningsnivåerna är hämtade ur de svenska 
doktrinerna av den anledningen att definitionen av olika uttryck beror på 
författaren eller nationell tillhörighet.63 Skillnaden i definitionerna skulle alltså 
själv kräva en avhandling, men det lämnas till förslag för fortsatt forskning. 

Strategisk ledningsnivå skall, likvärdigt med de övriga nivåerna, inte blandas 
ihop med strategi.  

                                                 
61 Mahan, Alfred, T., 1900, Sjömaktens inflytande på historien 1660-1783, Militärlitteratur-

föreningens förlag, s. 358 
62 Försvarsmakten, 2002 Militärstrategisk doktrin, HKV, M7740-74002, s. 71 
63 Werner, Christopher, 2002, Den blå boken, Marina stridskrafter ur ett militärteoretiskt 

perspektiv, FHS, s. 23 
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Figur 3 Beskrivning av militära ledningsnivåerna 

3.4.2 Taktisk nivå 
Skillnaden mellan taktik och taktisk nivå är att taktik omfattar utförande och 
taktisk nivå avser en ledningsnivå. I Militärstrategisk doktrin beskrivs taktisk 
nivå som:  

Samordning av taktisk verksamhet inom enskilda slag och mindre 
operationer..64 

För att ytterligare klarlägga den taktiska ledningsnivån redovisas hur Doktrin 
för gemensamma operationer beskriver begreppet: 

Taktisk nivå leder förband och samordnar vapensystem och funktioner.65 

Den taktiska ledningsnivån är således den lägsta ledningsnivån. Under den 
taktiska ledningsnivån finns förbanden som i sig är nivåindelade men har ingen 
gemensam ledningsnivå.  

I Doktrin för marina operationer beskrivs den taktiska nivån i samstämmighet 
med övriga doktriner66 vilket visar mot att det inom svensk nomenklatur inte 
finns en diskrepans av innebörden av den taktiska nivåns omfattning och 
beskrivning.  

3.4.3 Operativ nivå 
Även om den svenska definitionen av operativ nivå nyttjas bör man vara 
medveten om att det saknas en engelsk motsvarighet vid en direkt översättning 
(det engelska ordet operative översätts att vara igång, verksam67). Operativ 
nivå motsvarar närmare det engelska operational, operational level eller 
operational art beroende på vilken litteratur som studeras. För en likriktare 
används den svenska definitionen av operativ nivå som är hämtad från 
Militärstrategisk doktrin: 

Operationskonst omfattar samordningen av taktisk verksamhet i större 
operationer inom ett operationsområde. På den operativa nivån klarläggs 
målen utifrån de överordnade militärstrategiska målen samt hur tilldelade 
medel, i form av stridskrafter, skall utnyttjas och samordnas i olika typer av 
större, främst gemensamma operationer Operationskonsten utgör därmed 

                                                 
64 Försvarsmakten, 2002, Militärstrategisk doktrin, HKV, M7740-74002, s. 70 
65 Försvarsmakten, 2006, Doktrin för gemensamma operationer, HKV, M7740-774003, s. 28 
66 Ibid, s. 89  
67 Wordfinder 2000, Prismas engelsk-svenska lexikon, sökord operative, 2006-10-10 
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länken mellan de militärstrategiska målen och de taktiska förband som skall 
verkställa insatser inom avdelade operationsområden.68 

Som citatet anger omfattar den operativa ledningsnivån främst gemensamma 
operationer, alltså operationer som utförs av stridskrafter ur flera 
stridskraftsslag. Men, i ordet främst exkluderas inte enskilda operationer 
genomfört av endast ett vapenslag och därför har definitionen ur 
Militärstrategisk doktrin nyttjats. 

3.4.4 Taktik 
Det finns åtskilliga förklaringar till begreppet taktik. Här har avstamp tagits 
från Clausewitz definition av taktik såsom,  

Läran om stridskrafternas användning i strid.69  

Clausewitz var främst en landkrigare. Kan definitionen gälla även inom den 
maritima arenan? Milan Vego redovisar en likvärdig definition som Clausewitz 
men inkluderar även hur taktiken syftar mot taktiska och ibland operativa 
målsättningar.70 Även Wayne P. Hughes beskriver taktik som: 

The handling of forces in combat; acts of deployment, maneuver, and 
application of force.71 

Om de tre definitionerna jämförs syns att skillnaderna är mest av semantisk 
karaktär. Slutsatsen blir att Clausewitz definition kan nyttjas även i den 
maritima arenan.  

3.4.5 Operation 
Operation är, såväl på svenska som engelska, ett begrepp som lätt kan kopplas 
ihop med begreppet operativ eller det engelska ordet operational. Det är två 
skilda begrepp och skall trots sin likhet hållas isär. I Militärstrategisk doktrin 
definieras begreppet enligt följande: 

”En operation är en sammanfattande benämning på militära handlingar 
eller genomförandet av uppgifter eller övningar som, oavsett ledningsnivå, 
syftar till att nå ett bestämt mål inom ett område.72 

NATO:s definition för ”operation” är: 
A military action or the carrying out of a strategic, tactical, service, training 
or administrative military mission; the process of carrying on combat, 
including movement, supply, attack defence and manoeuvres needed to gain 
the objectives of any battle or campaign.73 

Som synes är begreppet operation inte knutet till en särskild lednings- eller 
krigföringsnivå. Det är inte heller knutet till en specifik arena utan kan 
användas oberoende vilket vapenslag som verkar. Marina operationer är alltså 
ett samlingsbegrepp som omfattar militär verksamhet från enskild sjöman till 
hela flottor.  

                                                 
68 Försvarsmakten, 2002 Militärstrategisk doktrin, HKV, M7740-74002, s. 70 
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3.5 Slutsats taktik, operationer, operativ och taktisk nivå 

Att bena ut begreppsförvirringen har haft två syften. Det första syftet har varit 
att allmänt förklara begreppens innebörd och deras inbördes relation till 
varandra. Det andra, och viktigaste, syftar till att fastställa hur begreppsparet 
”taktiskt och operativt uppträdande” skall användas i den fortsatta analysen. 
Med begreppet ”uppträdande” menas här hur väl tillgängliga resurser utnyttjas 
för att nå ställda uppgifter. Vad avser korrelationen mellan taktisk och operativ 
nivå kan den sammanfattas som att ett operativt förlopp samordnar taktisk 
verksamhet och syftar till ett operativt eller strategiskt mål.74 

4. FRAMGÅNG  
För att förstå hur framgång nås i den maritima arenan måste den marina 
krigföringens syfte klarläggas och sammanfogas med de speciella 
förutsättningar havets fysiska dimension ger marina operationer. Inledningsvis 
måste alltså framgångsbegreppet definieras. Därefter skall dess orsaker sökas i 
empirin. Diskussionen presenteras i slutet av detta kapitel som avslutas med att 
presentera resultatet av denna uppsats slutsatser. 

4.1 Framgångsdefinition 

Stora delar av jordens hav är så kallat fritt hav, det tillhör inte en specifik stat 
och dess utsträckning och jurisdiktion regleras av internationella konventioner, 
inte av krig och enskilda staters lagtext.75 

Oberoende om operationsområdet omfattar fritt hav eller är inom en stats 
territorialvattengräns kan havet inte besättas, dess gränser är inte synliga på 
något annat sätt än streck på ett sjökort. Hav kan inte heller bebos vilket 
innebär att en marin framryckning inte får bestående effekter i att det nya 
sjöterritoriet bebyggs och implementeras i staten eller på annat sätt statiskt 
försvaras. Det går inte heller att bygga murar kring sin territorialvattengräns 
och därmed stänga ute inkräktare på det egna territorialvattnet. I havsrätten 
finns till och med klausuler som reglerar främmande staters fartyg rätt att nyttja 
annan stats vatten för passage, det som benämns oskadlig genomfart.  

Att besätta sjöterritorium har inte samma betydelse som för landkrigets tagande 
av terräng.76 Dessutom är ett krigs övergripande mål alltid kopplat till land. 
Som bäst kan sjökriget bidra med effekter som har avgörande påverkan på 
landkriget.77 Om nu sjökriget inte kan rita om kartan eller direkt avgöra ett 
krig, vad är då syftet att överhuvudtaget ha en marin? Svaret är havets 
betydelse för transporter. För att få en uppfattning om betydelsen av havet som 
transportväg nyttjas statistik tagen ur en rapport från internationella högskolan i 
Jönköping angående svensk sjöfart.  

                                                 
74 Försvarsmakten, 2005, Doktrin för marina operationer, HKV, M7740-774021, s. 89 
75 http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf, artikel 86-

120, 2006-10-15 
76Jablonsky, David, Red., 1999, Roots of strategy, Stackpole Books, s. 231 
77 Werner, Christopher, 2002, Den blå boken, Marina stridskrafter ur ett militärteoretiskt 

perspektiv, FHS, s. 43 
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Drygt 80 procent av det gods, i vikttermer, som anländer Sverige fraktas på 
fartyg. En stor andel av detta gods fraktas i lastbilar och järnvägsvagnar 
ombord på färjor.78 

Genom historien har denna betydelse varit konstant, självklart beroende på en 
stats geografiska läge men de stater som har haft stort handelsutbyte sjövägen 
har också hållit sig med en flotta i syfte att skydda landets viktigaste till- och 
frånförsel av varor och det är de stater som utkämpat krig till sjöss.79 
Transportvägarnas betydelse för sjökrigföringen uppmärksammades tidigt när 
sjökriget började vetenskapligt systematiseras. En av de tidiga 
marinteoretikerna, Julian Corbett, fastslog:  

The object of naval warfare is the control of communications, and not, as in 
land warfare, the conquest of territory. The difference is fundamental. True, 
it is rightly said that strategy ashore is mainly a question of communications, 
but they are communications in another sense. The phrase refers to 
communications of the army alone, and not to the wider communications 
which are part of the life of the nation.80 

Studerar man å andra sidan Christopher Werners Den blå boken ansätter han 
tre specifika mål för sjökrigföringen. Dessa är: 

 Etablera herravälde till sjöss (säkra herravälde till sjöss) 

 Utöva herravälde till sjöss 

 Bestrida herravälde till sjöss. 81 

Werners definition nämner inte sjökommunikationer utan här är slutmålet är 
att kontrollera ett operationsområde. Skillnaden mellan dessa två synsätt kan 
sammanfattas till vilken gräns sjökrigets syfte skall föras. Corbett skriver i 
samma kapitel som ovanstående citat är hämtat, en av marinteorins mest 
klassiska definitioner: 

The object of naval warfare must always be directly or indirectly either to 
secure the command of the sea or to prevent the enemy from securing it.82 

Som synes använder Corbett sig av uttrycket naval warfare i båda tillfällena. 
Skillnaden finns i att Corbett argumenterar att herravälde till sjöss inte är ett 
mål utan ett medel för att kunna kontrollera sjökommunikationer. Denna 
slutsats får medhåll av en diskussion som Geoffrey Till för i boken Sea Power, 
A Guide for the Twenty-First Century där exploateringen av herraväldet 
framhålls som sjökrigföringens målsättning.83 Även Raul Castex instämmer i 
att herravälde till sjöss omfattar: 

...the control of essential maritime communications.84 

Således finns två målsättningar som i sig inte konkurrerar med varandra utan 
skall ses i vilket perspektiv sjökrigföringen diskuteras. Jerker Widén och Jan 
                                                 
78 http://www.ihh.hj.se/pdf/ina_rapport06.pdf, s. 6 2006-10-16. 
79 Smedberg, Marco, 1996, Om sjökriget, Från Svensksund till smygteknik, Page One 

publishing, s. 11-13 
80 Jablonsky, David, Red., 1999, Roots of strategy, Stackpole Books, s. 233 
81 Werner, Christopher, 2002, Den blå boken, Marina stridskrafter ur ett militärteoretiskt 

perspektiv, FHS, s. 43 
82 Jablonsky, David, Red., 1999, Roots of strategy, Stackpole Books, s. 230 
83 Till, Geoffrey, 2004, Seapower, A Guide for the Twenty-First Century, Frank Cass 

publishers, s. 157 
84 Kiesling, Eugenia, C. 1994, Red., Classics of Seapower, Strategic Theories, United States 

Naval Institute, s. 56 
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Ångström sätter in sjömakt i två perspektiv, den breda och den smala. Den 
breda definitionen inkluderar inte bara det militära konceptet av sjömakt utan 
även som instrument för politisk påtryckning i fredstid samt civil statlig och 
kommersiell sjöfart såsom kustbevakning, sjöpolis, handelsfartyg och 
verksamhet i hamnar. I den smala definitionen avses den militära makt som 
utnyttjas inom den maritima arenan.85 Målsättningarna skiftar alltså med 
hänsyn tagen till vilket perspektiv som avses när målsättningen skall definieras.  

Då uppsatsen koncentreras mot sjöstriden används Werners definition av de 
specifika målsättningarna för sjöstridskrafter, att etablera, utöva eller bestrida 
herraväldet till sjöss.  

Framgång i dess vidare begrepp tolkas som måluppfyllnad, det vill säga att 
graden av framgång kan mätas i vilken omfattning en part har lyckats nå 
målsättningen med verksamheten.  

Då målsättningarna med sjökrigföringen är delad beroende på vilken 
huvudsaklig inriktning verksamheten har, att etablera eller bestrida herravälde 
till sjöss, kommer dessa delmålsättningar användas för att undersöka vad som 
bäst förklarar framgång i sjökrigföringen. Slutsatserna får därefter visa om den 
finns generella framgångsfaktorer eller om även dessa är beroende på 
inriktning av respektive marinoperation. 

De inbördes förhållandena mellan delmålsättningarna presenteras i bilden 
nedan:  

 

Figur 4 Beskrivning av marina operationer 

4.2 Avgränsningar i framgångsdefinitionen 

Uppsatsen är avgränsad till att behandla interaktion mellan två eller flera 
parters stridande flottstyrkor, se avgränsningskapitlet 2.7. Interaktionen syftar 
till att antingen etablera eller bestrida herraväldet beroende på vilken uppgift 
förbandet har samt hur den taktiska och operativa situationen ser ut.  

När en part utövar herravälde till sjöss i ett operationsområde, nyttjas området 
för egna syften utan påverkan från den andra parten. Målsättningen med 
sjöstriden under fasen är att exploatera den fördel som herraväldet ger, inte att 
nå dit. Härvid förekommer per definition inte den interaktion mellan 
sjöstridskrafter som uppsatsen avhandlar.  
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Herravälde till sjöss har således två huvudinriktningar. Att etablera eller 
bestrida respektive att utöva herraväldet. Ovanstående indelning av herravälde 
till sjöss begreppet stöds av Christopher Werner.86 

Inriktningen att utöva herravälde till sjöss avgränsas bort i föreliggande 
uppsats, då detta skede inte innehåller sjöstrid mellan flottor. Har en stat 
herravälde till sjöss i ett visst område är motståndaren oförmögen att påverka 
operationsområdet.  

Föreliggande uppsats behandlar därför skedena att utöva respektive bestrida 
herravälde till sjöss. 

4.3 Herravälde till sjöss 

De sjömilitära målsättningar som skall avhandlas i denna uppsats är att uppnå, 
eller bestrida herravälde till sjöss. Hur definieras herravälde till sjöss och hur 
uppnås, eller bestrids det? 

Julian Corbetts klassiska definition av herravälde till sjöss, citatet är återgivet 
under kap 4.1, publicerades redan 191187 och har sedan dess innehaft en central 
position i sjömaktsteorin, oavsett författare eller statstillhörighet. Där 
skiljaktigheterna återfinns mellan sjömaktsteoretiker angående herravälde till 
sjöss är graden av kontroll inom den maritima arenan som herravälde kräver. 
Den ena ytterligheten anses vara absolut kontroll över ett område, en något 
utopisk tanke med hänsyn till den maritima arenans karaktär. I och med att 
havet inte kan besättas eller försvaras av fasta anläggningar eller fast 
stationerad trupp är det svårt att uppnå fullständig, absolut kontroll över ett 
havsområde. I stället menar flertalet sjömaktsteoretiker att herravälde till sjöss 
inte är ett absolut utan ett relativt begrepp. Geoffrey Till nämner i boken Sea 
power fem faktorer som påverkar begreppet88: 

 Time. Herravälde är inte konstant och den maritima arenan har hittills inte 
dominerats över tiden av en part så till den grad att den parten erhållit 
ständig herravälde. 

 Place. Herravälde kan vara lokalt eller generellt eller befinna sig mitt 
emellan dessa två.  

 Extent of use. Herravälde kan bara uppnås ”…only to a degree.” 
Motståndarens fartyg kan i stort sett alltid utgöra ett hot mot den part som 
har herravälde. 

 Strategic consequence, Herraväldets strategiska effekter kan vara 
begränsade eller tillintetgjorda om motståndaren har överlägsenhet i de 
andra arenorna.  

 Necessity. Behovet av absolut herravälde kan diskuteras men för att 
genomföra sjöoperationer behövs någon form av lokal kontroll. 

Dessa fem punkter sammanfattar väl diskussionen som förs av de olika 
teoretikerna om herravälde till sjöss. Uttrycket anses också samfälligt vara en 
alltför absolut definition och det föreslås istället att begreppet kontroll till 
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sjöss89 skall användas som bättre beskriver det relativa begrepp som herravälde 
till sjöss innebär. Undantaget till det mer relativa begreppet är Milan Vegos 
argumentation om herravälde till sjöss i trånga och grunda farvatten. Under 
dessa förhållanden menar han att närmast absolut herravälde till sjöss kan 
uppnås av en stats högsjöflotta.90 Med ovanstående i åtanke kommer, trots 
ordalydelsens absoluta framtoning, uttrycket även fortsättningsvis användas då 
begreppet är allmänt förekommet och vedertaget. Dock, för uppsatsen 
definieras herravälde till sjöss som ett relativt begrepp. 

Den fortsatta analysen kommer att delas upp i två delmålsättningar som 
redovisats tidigare. Under respektive delmålsättning kommer även metoderna 
hur att uppnå målsättningen nämnas. Skälet att metoderna nämns och 
klassificeras till respektive målsättning är att teoretikerna förhåller sig till 
metoderna för att i förklaringar att nå framgång och därmed skapas en 
korrelation mellan litteratur och uppsats. 

4.4 Etablera herravälde till sjöss 

Herravälde till sjöss etableras genom i huvudsak två sätt, sjöslag och blockad. 
Det bör nämnas att metoden fleet in being oftast sätts i samband med 
målsättningen bestrida herravälde till sjöss men till exempel Till anser att fleet 
in being är en metod att etablera detsamma.91 Uppsatsen kommer att följa 
majoriteten av teoretikerna och införliva fleet in being  i att bestrida herravälde 
till sjöss-kapitlet.  

4.4.1 Sjöslag 
Att etablera herravälde till sjöss kan ske genom ett avgörande slag eller genom 
en serie av mindre sjöslag. Syftet är dock densamma, att försätta motståndarens 
sjöstridskrafter ur stridbart skick. Den främsta och mest absoluta metoden att 
etablera herravälde till sjöss är genom det så kallade avgörande slaget. Därom 
är flertalet teoretiker överens. Raul Castex beskriver det så här: 

Thus, we will attempt before everything, in one way or another, to put the 
principal enemy fleet out of action. The best method is obviously to destroy it 
in battle.92  

Werner menar att sjöslaget är den mest klassiska sjökrigsmetoden.93 Till 
påpekar att kapaciteten att genomföra vinna sjöslag fortfarande nyttjas som 
huvudkriterium när en stats marina utveckling, träning och verksamhet skall 
bestämmas.94 Han skriver vidare att det normala är det avgörande slaget i 
själva verket är ett antal slag vars summa fäller avgörande95. Vego menar också 
att i modern tid har det avgörande slaget ersatts av en serie relaterade sjöslag 
syftande till att nå taktiska och eller operativa målsättningar. Men, det tilläggs, 
                                                 
89 Se exempelvis: Vego, Milan, 2003, Naval Strategy and Operations in Narrow Seas, Frank 
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ofta leder marina operationer till ett avgörande slag.96 Skillnaden är inte stor 
utan kan betraktas som en utvecklad form av det avgörande slaget med samma 
grundläggande mål, att kunna nyttja operationsområdet till egna syften. 

Vad bestämmer då framgång i det avgörande slaget? Ånyo kan samma 
samstämmighet skönjas bland teoretikerna, överlägsenhet i resurser. 
Överlägsenheten kan åstadkommas på två sätt, antingen har ena partens marin 
större resurser än motståndaren. Det andra är genom att koncentrera sina 
stridskrafter till avgörande punkter i syfte att lokalt bli överlägsna 
motståndaren.  

Som tidigare visats är sjökommunikationer övergripande målsättningen 
herravälde till sjöss. Sjökommunikationer behöver i en maritim konflikt ofta 
försvaras. Alltså hamnar befälhavaren i en besvärlig prioriteringssituation.97 Då 
koncentration, eller om det militära uttrycket lokal överlägsenhet används, är 
en förutsättning att nå framgång, argumenterar såväl Vego som Till om 
nödvändigheten att skapa lokal överlägsenhet.98 

Historiskt sett har Storbritannien varit den ledande sjönationen från 1600-talet 
fram till sekelskiftet mellan 1800- och 1900-talet. Styrka mättes i kvantitativa 
termer, det vill säga, i antal fartyg skulle Storbritannien alltid vara överlägset 
sina farligaste motståndare.99 Storbritanniens status som världens främsta 
sjömakt är bruten och i dagsläget kan USA och till viss mån Ryssland anses 
vara de marina supermakterna. Att uppnå generellt herravälde till sjöss oavsett 
motståndare och oavsett i vilket geografiskt område herraväldet skall etableras, 
kan troligen idag endast genomföras av USA. 

Övriga sjömakter har att koncentrera sina styrkor till avgörande punkter, eller 
hamna i ett antalsmässigt underläge och därmed vara den stat som får bestrida 
herraväldet. Hughes skriver i sin bok FLEET TACTICS om hur fördelen ena 
parten kan erhålla av styrkekoncentration matematiskt kan beräknas med den 
så kallade Lanchesterekvationen. Den kan beskrivas som att antalet förluster är 
proportionerligt med antalet kvarvarande stridande, det vill säga 

A
dt
dBB

dt
dA

−=−= ,  

vilket ger 
22

0
22

0 tt BBAA −=−  

där ,oA 0B  är respektive sidors initiala styrka, tt BA ,  styrkan efter 
sammandrabbning.  

För att exemplifiera hur skillnaden utfaller mellan en linjär förlustkalkyl och 
Lanchesters utfall visas följande räkneexempel: Ponera att ena styrkan initialt 
är 1000 fartyg stor och den andra 750. När den sida som bestod av 750 fartyg 
är utplånad skulle med en linjär kalkyl andra sidan ha 250 fartyg kvar. 
Lanchesterekvationen ger istället att den segrande sidan har ca 660 fartyg kvar. 
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Ekvationen förutsätter att styrkorna är kvalitativt lika när striden inleds. 
Lanchester menade dessutom att antal fartyg och riktad eld ändå har större 
betydelse än styrkekvalitet, således ges inte kvalitetsfaktorn en avgörande 
betydelse. Castex är dock av uppfattningen att kvalitet har en minst lika 
avgörande betydelse som kvantitet och menar att fartygets kvalitet är 
fundamental men att besättningens kvalitet är lika viktig.100 Även Till skriver 
att en flottas numerär inte skall räknas med mindre än att faktorer som fartygets 
tekniska standard och besättningens kompetens inryms i jämförelsen.101 

Skillnaderna i uppfattningar om kvalitetens inverkan på styrkeförhållanden 
mellan två flottor, gör det svårt att dra självklara slutsatser om detta 
förhållande.  

Oberoende kvalitetens påverkan på styrkeförhållandena föreslår Hughes vidare 
att moderna stridsfartygs förmåga att kunna slåss trots en eventuell träff skall 
ingå i beräkningarna när ekvationen nyttjas, med resultatet att A-sidan 
ytterligare ökar sin kumulativa fördel.102 

Med ovanstående matematiska härledning slås fast att styrkeövertag är en 
förutsättning för att inleda ett avgörande slag. I detta ligger även en 
förklaringsmodell i varför så pass få avgörande slag har utkämpats genom 
världshistorien. Finns inte den numerära förutsättningen undviks om möjligt 
konfrontationer, eller utkämpas slag eller raidföretag med begränsad insats 
fram till att den lokala situationen ändras eller på annat sätt öppnas möjligheter 
att ändra maktbalansen.103 

Inom den begränsade insatsen ligger konceptet fleet in being en metod som 
hänförs till kapitel 4.6 om att bestrida herravälde till sjöss, samt den metod 
som allmänt kallas utnötningskrigföring.104 

Det avgörande slagets motsats är det som brukar kallas utnötningskrig. 
Styrkeförhållandena är inte tillräckligt gynnsamma för ett avgörande slag men 
tillräckligt bra att i mindre steg ändra den numerära maktbalansen. En 
förutsättning även för utnötningskrigföringen beskrivs av sjömaktsteoretikerna 
i termer som större-mindre flotta vilket påvisar numerärens betydelse även i 
denna begränsade dimension av sjökriget.105 

I såväl det avgörande slaget som i utnötningskriget påtalas vikten av att skjuta 
först och hårt. Genom att skjuta först kan en uppenbar oreda skapas hos 
motståndaren och styrkeförhållanden kan såväl öka om den starka sidan skjuter 
den första salvan, såväl växla styrkeförhållanden där den svage blir den 
starke.106 

Det finns ytterligare ett antal faktorer som påverkar förmågan att etablera 
herravälde till sjöss. Dessa faktorer är manöver, underrättelser, stridsledning, 
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hastighet samt förmågan att skjuta först. Dessa faktorer styr en parts möjlighet 
att nå och utkämpa slag till sjöss. Inledningsvis måste motståndaren lokaliseras, 
identifieras och inhämtade underrättelser måste utvärderas i syfte att fastställa 
om det finns förutsättningar att nå avgörande. Corbett konstaterade lakoniskt 
att: 

It is simply this-that it is possibly for your enemy to remove his fleet from the 
board altogether. He may draw into a defended port, where it is absolutely 
out of your reach without the assistance of an army. No amount of naval 
force and no amount of offensive spirit, can avail you. 

Corbett fortsätter att den något pinsamma situationen kan uppstå att ena parten 
har alla förutsättningar till framgång i ett sjöslag men att fienden helt enkelt 
inte kan nås och därmed engageras.107 Hughes argumenterar att bättre spaning, 
kan likställas med fördelen av längre räckvidd med sina egna vapensystem i 
förmågan att avge den första salvan. Hughes anser vidare att spaning ofta 
spelar avgörande roll för förmågan att attackera effektivt, men även för 
förmågan att attackera först.108 Det sistnämnda en faktor som Hughes lägger 
stor vikt vid. När underrättelserna ger positiva indikationer, måste därefter 
styrkan manövreras till en fördelaktig position. Manövern syftar här till två 
huvudresultat, det ena är att koncentrera sina styrkor och den andra är att 
manövrera sina fartyg till bättre utgångsläge för striden. I manövern ligger 
också det faktum att moderna stridsfartyg, förutom de atomdrivna, har 
begränsade räckvidder och behöver baser för att effektivt kunna verka. 
Manöverns betydelse är dock omstridd och diskussionen skall här kort 
beskrivas. Castex definierar kvintessensen av manövern som: 

To create a favorable situation109 

Dock skriver Castex också att med dagens sensorer och vapensystem samt 
fartygens ökade fartresurser minskar möjligheten att nå framgångar med hjälp 
av manövern.110 Härvid bör påpekas att Castex skrev ovanstående mellan 1931 
och 1939. Trots att påståendena är mer än 60 år gamla är de högst relevanta 
idag. Vego framhåller manövern som en metod att koncentrera styrkor i syfte 
att kunna slå först.111 Werner menar även han att manöverns betydelse har på 
senare tid reducerats till förmån för goda underrättelser samt vapensystemens 
ökade räckvidd och precision.112 Även Hughes påpekar att goda underrättelser 
kan överglänsa manöverns betydelse.113 Betydelsen av fartygens toppfart är 
också omstridd, såväl Vego som Werner påpekar att farten har betydelse, i 
syfte att snabbare än motståndaren uppnå koncentration av stridskrafter medan 
Hughes hävdar att plattformshastighet har ersatts med vapenhastighet. Dock är 
syftet med den ökade hastigheten densamma, att först kunna attackera 
motståndaren.114 Innan manövern lämnas bör basers inverkan på manövern 
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nämnas, en till synes basal komponent som dock innehåller fler underliggande 
dimensioner. Basers betydelse är en produkt av avstånd mellan bas och 
operationsområde, motståndarens möjlighet att påverka baserna samt en 
flottstyrkas design i fråga om fartygens storlek och uthållighet. Skall en 
flottstyrka koncentreras, krävs antingen fartyg som kan bära med sig tillräckligt 
underhåll för att klara en operativ förflyttning eller så måste fartyget uppsöka 
bas. Bas i detta fall kan även bestå av replenishment at sea, beakta dock att 
även logistikfartygen måste fylla upp förråden. Skall maktbalansen ändras 
genom marina operationer är det effektivt att slå mot motståndarens baser och 
därigenom ytterligare reducera numerären hos motståndarens styrka, dels 
genom att förstöra fartyg förtöjda i bas samt minska, eller utplåna möjligheten 
att reparera fartyg och personal.115 

Striden och dess förutsättningar måste bearbetas, planläggas och genomföras 
med ett klokt och effektivt tillvägagångssätt då underrättelser är färskvara och 
trenden går mot kortare insatstider. Därför är effektiv stridsledning av stor 
betydelse för möjligheten att nå framgång. Som Till uttrycker det: 

More than anything else, it is effective command and control that turns a 
collection of warships into a cohesive fighting fleet.116 

Stridsledning är ett område som författarna tydligt förhåller sig olika till. 
Werner säger att vikt skall läggas vid att ledningsplats skall väljas där 
kommunikationerna är som bäst och där chefen har möjlighet att träffa sina 
underställda. Därutöver skriver han om trenden att fartygen blir allt mer 
länkade till varandra och att möjligheterna till realtidsöverföring av lägesbilder 
har ökat. Werners något oengagerade förhållningssätt till ledning och 
stridsledning gör att det är svårt som läsare att få en uppfattning om vilken 
betydelse han fäster vid ledning och stridsledning.117 Vego menar att en marin 
operation inte är möjlig utan omfattande support bland annat i form av 
stridsledning118 Vidare menar han att med slagens ökade komplexitet kommer 
synkronisering att bli allt viktigare. Synkronisering tolkas här att omfatta 
begreppet stridsledning. Hughes menar att oavsett hur stor kapacitet ett 
ledningssystem har, fäller beslutsfattaren alltid avgörandet avseende 
stridsledningens effektivitet. Dock, som Hughes påpekar: 

A modern tactical commander works mostly with electronic clues about his 
enemy (often even about his own forces). 119 

De två påståendena från Hughes sammanfattar väl stridsledningens spännvidd. 
I dagens fartyg är stridledningssystemen starkt automatiserade och i stort sett 
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helt datorbaserade. Dock är det fortfarande befälhavaren eller hans stab som 
beslutar om striden. Stridsledningssystemet är verktyget för att bättre nyttja 
sina stridskrafter.  

En effekt som har uppstått av att stridsledning och underrättelser använder sig 
av det elektromagnetiska spektrumet, är att motmedel utvecklas för att störa 
den andra partens signaler samt att skydda egna signaler mot påverkan. Vikten 
av motmedel beskrivs med hjälp av två citat, den första hämtas hos Hughes: 

A modern tactical commander will expend relatively less of his energy on 
planning for and delivering firepower, and relatively more on planning and 
executing his scouting effort and forestalling that of the enemy with 
antiscouting and C² countermeasures.120 

Än större betydelse lägger amiralen Gorsjkov på medel-motmedel. 
… det land som bäst kan utnyttja det elektromagnetiska spektrumet vinner 
nästa krig.121 

Angränsande till medel-motmedel återfinns skyddsförmågan. Den maritima 
arenan kan inte erbjuda fortifikatoriskt skydd och söka bas för styrkan i syfte 
att finna skydd medför två brister. Basbasering omöjliggör styrkans förmåga att 
utkämpa sjöslag, samt att förtöjning i bas gör styrkan mer sårbar än till sjöss. 
En mer utförlig diskussion om baser förs i kapitel 4.6.1. Skydd till havs erbjuds 
genom en kombination av förmågor såsom rörlighet, stridsledning och 
underrättelser. Reserver i form av fartyg som avvaktar i bakre echelong 
existerar inte i sjöstriden. Historiska exempel visar att förmågan att lösa ställd 
uppgift trots att fartyget blivit träffat, har därför varit och är fortfarande en 
kritisk förmåga.122  

I en vidare tolkning av skyddsförmågan kan sårbarhet diskuteras. 
Visbykorvetten är ett så kallat multi purpose ship. Det vill säga att fartyget är 
designat att utföra ytstrid, minröjning och ubåtsjakt. Fördelen är att 
fartygsplattformen utgör en flexibel lösning som kan hantera en bred hotbild.123 
Nackdelen är om fartyget slås ut i en av sina roller slås samtliga roller ut och 
därigenom minskas flottstyrkans totala kapaciteter i långt större utsträckning än 
om fartyget är designat att lösa en enda uppgift.124 

4.4.2 Blockad 
Är ett avgörande slag inte genomförbart kan herravälde till sjöss etableras 
genom att motståndarens fartyg blockeras att nå operationsområdet alternativt 
stängas in i ett område, till exempel en bas. Samlingsbegreppet för metoden är 
blockad. Denna kan utföras som när- och fjärrblockad. I modern sjöteori 
förekommer också metoden seizing choke points som en form av blockad, det 
vill säga att kontrollera sund eller förträngningar som motståndaren måste 
passera för att nå operationsområdena. 

                                                 
120 Hughes, Jr, Wayne, P.,1986, FLEET TACTICS, theory and practice, U.S. Naval Institute, s. 

173 
121 Citatet är hämtat från: Försvarsmakten, 1997, Telekrig – lärobok för armén, HKV, M7746-

168001, s.21. Boken ligger utanför den obligatoriska men då citatet härstammar från en 
sjöofficer används detta. 

122 Till, Geoffrey, 2004, Seapower, A Guide for the Twenty-First Century, Frank Cass 
publishers, s. 175 

123 http://www.marinen.mil.se/visby/attachments/kv_visby_kockums_060801.pdf  2006-10-29 
124 Hughes, Jr, Wayne, P., Föreläsning vid Naval Postgraduate School, Monterey, CA., USA, 

2005-05-03 



Thomas Lamke C-UPPSATS Beteckning 1344/6:1  
ChP T 04-06 2007-02-16 sid31(43) 

Metoden att använda blockad har varit framgångsrik i historien men dess 
inflytande har minskat i dagens konflikter. Dels har den instängda parten 
möjligheter att med torpeder, minor samt precisionsstyrda missiler attackera 
den part som utövar blockaden och dels kräver blockaden, främst vid 
närblockad, ett omfattande styrkeöverläge för att kunna lyckas.125  

Vego skriver angående blockader, att kontrolleras kanaliserande terräng som 
motståndaren måste passera, kan det fungera som en slags blockad och öppnar 
för stora möjligheter att neutralisera och förstöra motståndarens flotta. Dock 
betonar han att blockaden inte ger herravälde till sjöss innanför blockaden utan 
just där kan motståndaren erhålla lokalt herravälde. 126 Från detta område har 
motståndaren möjlighet att störa verksamheten utanför området genom 
långräckviddiga vapen och därigenom bryta blockaden.  

Framgång i blockad skapas genom överlägsenhet i antal, uthållighet då närvaro 
krävs av den blockerande parten samt goda underrättelser om den instängdes 
position och verksamhet. Dessutom gäller också samma slutsatser om 
stridsledning, manöver samt baser som redovisades i kapitel 4.4.1, sjöslag.  

4.5 Slutsatser avseende att etablera herravälde till sjöss 

Möjligheten att framgångsrikt etablera herravälde till sjöss beror på ett antal 
faktorer. Den mest nämnda faktorn bland de teoretiker som empirin grundas 
på, är numerären. En förutsättning för att segra i ett avgörande slag är att ena 
sidan är starkare än den andra. Därvid talas om resursmässig styrka, fler fartyg 
vinner över färre. Samtidigt är det få, kanske bara en stats flotta som idag kan 
anses vara numerärt överlägsen oavsett motståndare och det är USA. Övriga 
stater får främst förlita sig på koncentration av fartyg eller dess vapensystem. 
Numerären i sig är dock inte tillräckligt för att nå framgång i sjöstriden. 
Förmågan att utnyttja överlägsenheten till sin fördel är avgörande. I 
diskussionen om vad som avgör framgång att etablera herravälde till sjöss har 
förklaringar sökts i hur olika faktorer påverkar möjligheterna till framgång. 
Slutsatsen är att i de förmågor som undersökts beror framgång på såväl en 
teknisk som en taktisk dimension, enligt de definitioner som ansattes i kapitel 
3.  

Som exempel kan förmågan manöver nämnas. Den tekniska aspekten av 
manöver omfattar hastighet, räckvidd och till viss del hur sjödugligt fartyget är. 
Men skillnaden mellan att transportera sig planlöst och att ge manövern ett 
specifikt syfte, är en plan, en taktisk eller en operativ målsättning. Detsamma 
gäller vapen, målet med en vapeninsats måste planeras för att inte på måfå 
sprida vapen kring sig. Å andra sidan, har inte chefen god kunskap om 
vapensystemets kapacitet är sannolikheten stor att planens geniala idé blir 
begränsad och systemet inte nyttjas till fullo. 

Sammanfattningsvis är taktiken och tekniken beroende av varandra och skall 
framgång säkerställas när herravälde till sjöss etableras krävs en samverkan 
mellan dessa båda storheter. 
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4.6 Bestrida herravälde till sjöss 

I en marin konflikt är syftet i allmänhet för båda parter är att ta herravälde till 
sjöss. Det ger också att herraväldet normalt bestrids av den part som inte har 
herravälde.127 Bestrida herravälde till sjöss kan mycket kort förklaras vara 
etablerandets motsats. Således gäller det att undvika det avgörande slaget eller 
att ta sig ur en blockad. Innan en diskussion förs om vad som ger framgång i en 
bestridasituation bör frågan ställas, hur vet en styrka att den skall inriktas på att 
bestrida och inte försöka etablera herravälde? 

Därvid ges inga uniforma svar, men samtliga studerade teoretiker beskriver 
parternas relation mellan varandra i en marin operation i termer som ”stronger-
weaker” eller ”superior-inferior in strength”. Således lämnas till parterna själva 
att bestämma, komma till eller ha insikt vilken styrka en part äger i förhållande 
till motståndaren. Svaret står att söka i den aktuella situationen vilket förklarar 
avsaknaden av generella teorier avseende rollfördelning i en marin operation. 

Werners redovisar ett antal metoder att bestrida herravälde till sjöss. Dessa 
omfattar fleet in beeing, nålsticksoperationer, motblockad och raidföretag 
utanför operationsområdet. 128  Werner anger ytterligare två metoder som dock 
ligger utanför uppsatsens avgränsningar, sjöfartskrig samt fortress fleet, varför 
dessa inte avhandlas. Den förstnämnda för att den omfattar strid mot andra 
partens sjötransporter och den andra på grund av att metoden förespråkades 
främst av Mahan och hans verk är inte inkluderad i den obligatoriska 
litteraturen. Se avgränsningskapitlet 2.7. 

4.6.1 Hur nås framgång när herravälde till sjöss bestrids? 
An active fleet in being exists when one side avoids actions likely to result in 
heavy losses, but seizes every tactical favourable opportunity to attack and 
inflict damage to its adversary.129 

Även om citatet från Vego bara avser en av metoderna för att bestrida 
herravälde, ingår många av de delar som kan skapa framgång för en 
underlägsen styrka. Att överleva motståndarens attacker och fortfarande kunna 
verka samt att kunna nyttja den överlägsna motståndarens svagheter och 
därigenom förändra maktbalansen till den underlägsnes fördel. Det är dock 
samma grundläggande förmågor att förhålla sig till för den underlägsna och 
överlägsna styrkan. De förmågor som berördes under kap 4.4 gäller även för 
den underlägsne såsom manöver, baser, hastighet, underrättelser, stridsledning, 
motmedel, skydd samt förmågan att skjuta först. 
Manövern för den som skall bestrida herravälde till sjöss är viktig i fler 
aspekter. På samma sätt som den som etablerar herravälde önskar att 
koncentrera sina styrkor till slag, försöker den part som bestrider detsamma att 
sprida sina styrkor i syfte att inte kunna nås med mer än enstaka fartyg. Castex 
menade därvid att genom att använda sig av spridning kan säkerhet erhållas för 
den underlägsnes styrkor.130 Hughes menar att spridningen köper tid till 
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styrkan i syfte att kunna skapa en offensiv operation.131 En annan aspekt som 
Castex tar upp är behovet av raidföretag för att bestrida herraväldet. 
Sammanfattningsvis bör den underlägsna enligt Castex nyttja manövern att: 

The idea of manoeuvre consists, in essence, of avoiding a decisive battle 
while unceasingly harassing the enemy by limited offensives wherever and 
whenever one finds a favourable opportunity.132 

Basers betydelse kan anses vara oberoende vilken verksamhet som parten 
bedriver. Skillnaden för den svagare parten är att historiskt sett ansågs baser 
vara en säker tillflyktsort för en flotta på flykt undan den starkare parten. 
Hughes pekar på att skyddet som basen idag kan ge en flotta är begränsat och 
ofta sämre än en sjöbasering av fartygen. Skälet till denna förändring kan 
tillskrivas han nya vapensystemen med hot i samtliga dimensioner; på, under 
och över ytan. 133 Till å andra sidan skriver att det sedan länge är 
standardförfarande att attackera underlägsna styrkors baser.134 Huruvida basen 
har varit ett säkert tillhåll eller inte att vänta ut en överlägsen motståndare och 
från basen genomföra raidföretag, kan i sammanhanget lämnas därhän. Desto 
viktigare är slutsatsen att baser inte med automatik ger skydd åt en styrka. 

Betydelsen av fartygens hastighet har implicit redan tagits upp med manövern. 
Farten kan nyttjas till att undkomma en motståndare och även bättre kunna 
söka skydd mot hans vapen. Hög fart är också av vikt om raidföretag skall vara 
framgångsrika. Trots längre vapenräckvidder finns fortfarande ett behov att 
snabbt ta sig till ett utgångsläge för anfall och därefter snabbt ta sig till 
skydd.135 Vad som övrigt diskuteras om hastighet, är dess betydelse för 
sjökrigföringen. Fartdiskussionen fördes i kapitel 4.4.1 och är giltig även i detta 
sammanhang. 

Stridsledning och underrättelser äger samma betydelse för den underlägsna 
styrkan när herravälde skall bestridas, som för den starkare parten som skall 
etablera herraväldet. Syftet är dock det motsatta. Att undvika det avgörande 
slaget samt att genomföra optimal spridning avseende såväl att undvika 
motståndaren som att snabbt kunna lokalt kraftsamla lokalt i tid eller rum för 
ett motanfall eller raidföretag. Lyckas och samordnas detta med en kraftsamlad 
vapeninsats, menar Hughes att effekten kan bli avsevärd: 

Applying sufficient pulsed power (single large salvos), a considerable 
inferior force can win the battle with superior scouting and command and 
control.136 

Vad avser motmedel och skydd är dessa förmågor universella och skiljer sig 
inte nämnvärt mellan etableringsfasen och bestridafasen. Därför diskuteras inte 
förmågorna igen då diskussionen riskerar att hamna i upprepandets fack. 

Förmågan att skjuta först är inte omedelbart applicerbar på krigföring i en 
bestridafas då fasen innebär att den första striden är passerad eller att 
herraväldet redan har etablerats av motståndaren. Vapeninsatsen får istället 
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koncentreras på att sättas i tid eller rum där motståndaren visar sig sårbara. 
Förmågan förskjuts i bestridafasen från att skjuta först till att skjuta kraftsamlat 
vid rätt tillfälle.137 

4.7 Slutsatser, bestrida herravälde till sjöss 

Att etablera respektive bestrida herravälde till sjöss kan ses som två sidor av ett 
mynt, inte som två separata storheter. Underlägsenhet i resurser är en 
övergripande faktor som de facto ger förhållandet att herraväldet måste 
bestridas. De övriga faktorerna innehåller samma dualism mellan tekniken och 
taktiken, som påvisades i diskussionen om etableringsskedet. Skillnaden är 
syftet med verksamheten som ofta är en spegelbild av varandra. Om manövern 
används som exempel även här, syftar den i etableringsfasen att koncentrera 
sina styrkor och nå optimalt utgångsläge för anfall. I bestridafasen syftar 
manövern till att sprida sina styrkor och undvika sjöslag. Motsvarande 
förhållande gäller även för övriga faktorer. 

Slutsatsen blir återigen att tekniken och taktiken är tätt sammankopplade och 
beroende av varandra. Därmed kan också, för uppsatsen, redovisas att 
framgångsfaktorer för en marin operation inte är beroende om verksamheten 
syftar till ett etablera eller bestrida herraväldet, framgångsfaktorerna är 
generella. 

4.8 Konklusion och resultat 

4.8.1 Konkluderande diskussion 
Resurser främst vad avser en flottas numerära storlek och styrka intar en 
särställning när framgångsfaktorer skall diskuteras i marina operationer. Vego 
menar till exempel att:  

…the size of a fleet and its force-mix in peacetime are a good indicator as to 
what probable strategic objectives in a given narrow sea will be pursued in 
wartime.138 

Även om citatet avser ett mindre område, ger Vegos påstående en god 
indikation om hur avgörande numerären är i den maritima arenan. Redan innan 
konflikten bryter ut kan ambitionsnivån för en part beskrivas med hjälp av att 
studera marinkalendern. Citatet speglar också diskussionen om förutsättningar 
att nå de två delmålsättningarna under begreppet herravälde till sjöss. Skall 
herravälde etableras krävs resursmässig överlägsenhet i förhållande till 
motståndaren. Bestrida detsamma gör en part som i givet operationsområde 
inte har styrkan att etablera ett herravälde. Resurser är således en förutsättning 
men finns det taktiska och operativa aspekter på resursfrågan? Resurser är inte 
en konstant i rummet. Sant är att en marin organisatoriskt består av ett visst 
antal fartyg när konflikten inleds och att en ökning av antal fartyg är en 
långsam process. En förutsättning för framgång är att chefen vet hur stark egen 
sjöstyrka är i förhållande till motståndaren. Däremot kan flottstyrkan genom ett 
effektivt nyttjande av manövern, stridsledning och vapensystem förändra 
styrkeförhållanden i givet område.  

                                                 
137 Kiesling, Eugenia, C. 1994, Red., Classics of Seapower, Strategic Theories, United States 

Naval Institute, s. 352 
138 Vego, Milan, 2003, Naval Strategy and Operations in Narrow Seas, Frank Cass publishers, 

s. 108 
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Förändrar vapensystemens räckvidd numerärkonceptet? Ja till viss del, det är 
inte längre nödvändigt att samla sina flottstyrkor mer än att enskilda 
vapenräckvidder överlappar varandra och samma målområde kan påverkas 
simultant. Men samtidigt är antalet vapensystem varje fartyg kan bära och 
avfyra fysiskt begränsat. Därför är numerären viktig vid simultan insats i syfte 
att skapa eldöverlägsenhet. Fartygens storlek spelar härvid en uppenbar roll, ett 
större fartyg kan utrustas med fler avfyringsramper och därmed leverera större 
vapenlast utan omladdning. Slutsatsen är inte helt utan problem. Ett stort fartyg 
är dyrt att bygga, underhålla och bemanna. Om fartyget blir utslaget ger den 
enskilda förlusten större påverkan på flottans totala styrka än om ett mindre 
fartyg blir utslaget. Å andra sidan har ett större fartyg vanligtvis större 
uthållighet och blir därmed mindre beroende av baser. Fartygsstorlek är en 
ekvation med många faktorer, bestående av såväl resurser, teknik som av 
taktiska och operativa delar. 

Teoretikernas diskussion om baser kan sammanfattas att basen erbjuder ofta 
sämre skydd och hotbilden ökar mot förbandet i bas. Chefen måste alltså välja 
mellan logistikbehovet och en ökad risktagning för förbandet.  

Diskussionen med Lanchesterekvationen som bas visar på den kumulativa 
fördel som uppstår av den som utdelar det första slaget. En slutsats som kräver 
såväl goda taktiska förutsättningar att samordna striden i tid och rum, samt 
förmåga att utnyttja vapensystem till sin yttersta gräns. 

Stridledning och underrättelser kommer att öka i betydelse. Utvecklingen går 
mot längre räckvidder på vapen, att fartygen blir allt mer lika varandra 
beroende på en globaliserad skeppsindustri och det blir allt viktigare att 
minimera förluster. Den möjlighet styrkechefen har att bedöma om läget är 
gynnsamt eller inte till insats är genom sin stridsledning och de underrättelser 
som finns till förfogande. Skillnaden mellan markstrid och sjöstrid är här 
särskilt tydlig. På marken kan strid i stort alltid sökas, till sjöss är det inte 
självklart att strid uppnås trots att ena parten befinner sig djupt inne på fiendens 
territorium. Därav ökar behovet av god kontroll av egna och fiendens 
positioner och rörelser. Uppstår tillfälle till attack skall situationen snabbt tas 
kunna tas tillvara. Kommendör Göran Frisk beskrev ubåtsjakt enligt följande 
citat som kan dock anses vara giltigt för sjöstriden i allmänhet: 

Tillfället kommer som en snigel och försvinner som en blixt.139 

Praktiskt sett består stridsledning och underrättelser av två huvuddelar, 
tekniska system och personal som bemannar systemen och som fattar beslut 
utifrån vad som presenteras på skärmarna. Människa och maskin är beroende 
av varandra för att optimalt leda egna styrkor och förstå fiendens intentioner.  

Skydd delas här upp i rörelse, fysiskt och elektroniskt skydd. Det fysiska 
skyddet består av skalskydd, det vill säga förmågan att undvika och motstå 
fysisk bekämpning och fortfarande kunna verka. Motmedel i form av 
telekrigsmotmedel används både att undvika bekämpning som att undvika 
upptäckt. Motmedelssystem tillsammans med undanmanövrar ökar 
möjligheterna att skydda sig mot upptäckt och bekämpning, därvid spelar 
fartygens hastighet en viktig roll. För att uppnå optimal skyddseffekt måste 
dock motmedelsåtgärder kopplas samman med rörelse och anpassning av det 
                                                 
139http://www.annalindhbiblioteket.se/publikationer/uppsatser/2002/chpt0002/nilsson_2049.pdf

, 2006-10-31 
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taktiska och operativa uppträdandet för att minska den totala hotbilden mot 
fartyget eller flottstyrkan.  

Den förda analysen visar att begreppsparen teknik och resurser respektive 
taktiskt och operativt uppträdande är båda förklaringsmodeller hur framgång 
nås i en marin operation. Skall en flottstyrka optimeras och framgångsrikt 
verka måste båda begreppen tas med i planering och utförande. 

Den övergripande målsättningen herravälde till sjöss har i analysen brutits ned 
till två delmålsättningar, etablera respektive bestrida herraväldet. Analysen 
visar dock på att delmålsättningarna inte skiljer sig i hänseendet om vilket av 
begreppsparen som fäller avgörandet.  

Det går inte heller att tidsseparera teknik och taktik såtillvida att först avgör det 
ena begreppet och därefter den andra. Analysen har för uppsatsen visat att 
behovet av båda delar är konstant över tiden och även om båda inte verkar 
samtidigt i en given situation kan inte slutsatsen dras att begreppsparen kan 
tidssepareras i syfte att skapa en teoretisk modell om framgångsfaktorer. Ingen 
situation är heller isolerad från tidigare händelser, information eller beslut 
vilket innebär att en tidigare händelse kan ha avgjorts av en teknisk faktor som 
i sin tur leder fram till situationen som avgörs av en taktisk aspekt. Vilken 
förklaringsmodell gäller då? Diskussionen tenderar att bli en ”hönan och 
ägget”-argumentation och är föga fruktsam.  

Istället bör teknik- respektive taktikbegreppet ses som dimensioner beroende 
av varandra. I de fall som tekniken inte kan matcha taktiska krav, är kraven 
felaktigt ställda utifrån given teknik, alternativt ett utmärkt initieringsdirektiv 
för teknisk utveckling. På motsvarande sätt är teknik som inte har bäring på 
taktiska och operativa målsättningar, meningslös utveckling alternativt ett 
utmärkt startskott att utveckla taktiken som den nya tekniken kan stödja. 

Är det möjligt att särskilja begreppsparen utifrån vilken som allmänt anses som 
den viktigare delen? Då båda är beroende av den andres existens är 
diskussionen om vilken del som väger tyngst inte applicerbar i jämförelsen 
mellan begreppsparen. Taktiskt och operativt uppträdande kan inte existera i en 
marin operation utan att teknik och resurser också är närvarande. Teknik och 
resurser, hur bra och omfattande de än är, är i stort sett meningslöst utan att 
resurserna och tekniken utnyttjas med en tanke eller plan, det vill säga ett 
taktiskt och operativt uppträdande. 
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4.8.2 Uppsatsens resultat 
Teknik och resurser respektive taktiskt och operativt uppträdande är således 
beroende av varandra för att nå framgång i en marin operation. För att 
ytterligare redovisa resultatet med uppsatsen beskrivs förhållandet mellan 
begreppsparen och hur dessa samverkar i  

Figur 5. 

Teknik och resurser illustreras av en kvadrat. Det taktiska och operativa 
uppträdandet av en cirkel. Det ljusgrå området i mitten av cirkeln motsvarar det 
utfallsrum där teknik och taktik samverkar. De vita fälten består av taktiska 
idéer som inte kan genomföras på grund av bristande teknik eller resursmässiga 
tillkortakommanden. De mörkgrå fälten av tekniska innovationer vars 
funktioner inte har en taktisk dimension utan endast ett egenvärde.  

I en marin operation verkar flottstyrkan inom det ljusgrå mittenområdet. Det är 
inom det området som tekniken och resurserna existerar, och det är inom det 
ljusgrå området som styrkans taktiska samt operativa kunskap och färdigheter 
återfinns. Frågan som bör ställas är hur förbandet skall utvecklas och bli bättre 
med givna ramar? Få om någon använder sig av hela utfallsrummet, ofta 
används kända metoder och ett repetitivt beteende när operationer genomförs, 
vilket gör att de bildligt talat befinner långt från den ljusgrå ytans ytterkanter. 
Syftet skall dock alltid vara att såväl kvadrat som cirkel expanderar men att 
jämvikten dem emellan bevaras. 

För många av världens flottor består inte problemet i att tekniken eller taktiken 
sätter operationella begränsningar. Problemet är istället samoptimera teknik 
och taktik i syfte att få ut mest effekt av sina sjöstridskrafter. 

 
Figur 5 Förklaringsmodell för korrelationen mellan teknik och taktik 
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Hughes skriver i FLEET TACTICS: 
Warfare is deadly conflict. Tactics, being the devices of battle, are conceived 
and executed at the physical and metaphorical center of this violence.140 

Vidare i boken: 
But what is true in ground combat, where machines serve men, is magnified 
at sea, where men serve machines.141 

Citaten av Hughes sammanfattar uppsatsens resultat. Sjömannen är beroende 
av teknik och resurser samtidigt som det taktiska och operativa uppträdandet är 
avgörande för att nå framgång i en dödlig konflikt. Därav följer att 
begreppsparen inte är separerbara utan måste hanteras som en sammansatt 
storhet. 

Resultatet av denna uppsats ger också upphov till en ny hypotes om 
förhållandet mellan teknik och taktik i den maritima arenan: 

Inom den maritima arenan har varje grundläggande förmåga en taktisk och en 
teknisk dimension som är beroende av och samverkar med varandra. 
Förmågan kan inte uppnå någon effekt med mindre än att båda dimensionerna 
är uppfyllda. Därmed finns ingen skillnad mellan taktik och teknik, de är 
dimensioner av samma storhet. 

5. AVSLUTANDE DISKUSSION 
Den avslutande diskussionen syftar till att återknyta till denna uppsats 
problemformulering med tillhörande forskningsfrågor, göra en personlig 
reflektion och avslutningsvis föreslå hur ämnet kan utvecklas. 

5.1 Återkoppling  

- Hur definieras framgång i den maritima arenan? 

Framgång definierades i kapitel 4.1 och huvudmålsättning för sjöstriden är att 
uppnå herravälde till sjöss. Därmed ges också att framgång kan kopplas till 
förmågan att uppnå herravälde. Herraväldebegreppet består i sin tur av tre 
underavdelningar, att etablera, utöva eller bestrida herravälde till sjöss.  Två av 
begreppen hänger samman, att etablera respektive bestrida herraväldet. 
Begreppen beskriver kampen om ett operationsområde avseende överläge eller 
underläge relativt motståndaren. Det tredje begreppet avser verksamhet inom 
ett operationsområde där målsättningen och framgång är uppnådd. Fasen är 
inte applicerbar i uppsatsens problemformulering och har därför avgränsats 
bort. Herravälde till sjöss med underavdelningar är relativa begrepp och 
varierar med författare. Begreppet herravälde till sjöss är dock allmänt känt och 
dess övergripande innehåll är vedertaget, därför används begreppet i sin 
ursprungliga form. 

Framgång i den maritima arenan tolkas som måluppfyllnad, det vill säga hur 
väl en part har lyckats nå målsättningen med att etablera eller bestrida 
herravälde till sjöss. 

                                                 
140 Hughes, Jr, Wayne, P.,1986, FLEET TACTICS, theory and practice, U.S. Naval Institute, s. 

26 
141 Ibid s. 33 
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- Beror framgång i marina operationer på begreppsparet teknik och 
resurser eller på begreppsparet taktiskt och operativt uppträdande? 

Båda begreppen kan anses vara falsifierade eller verifierade, beroende på 
perspektiv. Slutsatsen av analysen visar att framgång i en marin operation är 
beroende av såväl tillräckliga resurser samt tillgång till som kunskap om 
tillräckligt bra teknik, som ett klokt taktiskt och operativt uppträdande. Alltså 
går det inte att sätta ett motsatsförhållande mellan ”teknik” och ”taktik” i den 
maritima arenan.  

- Utifrån den givna litteraturen, diskutera om teknik och resurser bättre 
förklarar framgång i marina operationer än taktiskt och operativt 
uppträdande.  

Uppsatsen syftar till att verifiera eller falsifiera den ena eller båda 
förklaringsmodellerna. Resultatet påvisar att begreppsparen inte är skiljbara 
utan tvärtom är kontinuerligt beroende av varandra. Resultatet skiljer sig inte 
mellan att etablera samt bestrida herravälde till sjöss utan är för uppsatsen en 
generell slutsats. Resultatet gör också själva problemformuleringen till en 
ickefråga. Det går inte att särskilja dem åt utan framgång uppnås alltid i en 
kombination av begreppsparen 

Trots att resultatet omvandlar problemformuleringen till ett påstående: 
framgång i den maritima arenan beror på begreppsparet teknik och resurser 
samt begreppsparet taktiskt och operativt uppträdande, anser jag att uppsatsens 
problemformulering med tillhörande forskningsfrågor är besvarade.  

5.2 Personlig reflektion 

Få, om någon människa, har förmåga att läsa litteratur utan att väva in tidigare 
erfarenheter, kunskaper, uppfattningar och fördomar. När jag började studera in 
materialet trodde jag att svaret borde vara en växelverkan mellan teknik och 
taktik men att begreppen skulle vara skiljbara i givna situationer. Resultatet att 
teknik och taktik är så tätt sammanlänkande förvånade och gladde mig. Jag har 
kommit fram till ett resultat som är annorlunda än min förutfattade mening, 
alltså har jag erhållit ny kunskap och lyckats stävja att utforma slutsatsen 
genom att stadfästa mina fördomar. Det som förvånar mig är den komplexitet 
som ämnet innehåller. När jag jämför resultatet med denna uppsats med den 
uppfattning i ämnet som delgivits mig under min militära karriär, kan jag 
konstatera klara skillnader. Hittills har ”teknik” och ”taktik” separerats 
såtillvida att tekniken ofta har bestått av plattformar, skottvidder och dylika 
kunskaper medan taktik har behandlats utan teknikens påverkan på taktiken. I 
den maritima arenan kan den separationen inte göras om du vill ha ut maximal 
effekt av stridskrafterna.  

Än mer spännande blir ämnet om det sätts i ett NBF142 perspektiv. Tekniken att 
länka information från sensorer från hela operationsområdet till multipla 
mottagare, inte bara till den som äger sensorn, ger nya dimensioner åt 
sjöstriden. Jag kan se fler områden som ökar komplexiteten för chefen för en 
flottstyrka. Exempelvis kommer behovet av taktisera med sensorer uppstå, det 
vill säga hur använda egna sensorer och hur mycket kan erhållas genom 
delgiven information. I det fallet behöver chefen med stab goda kunskaper och 
färdigheter om sensorer såväl tekniskt som taktiskt. 
                                                 
142 Nätverks Baserat Försvar 
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 Nästa område som jag ser som intressant är om herravälde över 
informationsarenan. Måste herravälde inom infoarenan sökas på samma sätt 
som för herravälde till sjöss? Är marina operationer utan 
informationsherravälde lika riskfyllt som operationer i ett område där 
herravälde till sjöss inte är uppnått? Vilka krav ställer detta på flottans 
ingående enheter, måste alla fartyg vara stealthdesignade eller kommer 
sensorernas kvalitet göra stealthdesignen verkningslös, fartygen syns ändå? Det 
kan till och med vara så att herravälde till sjöss, som vi känner det, inte är 
relevant i en framtida operation. Vad ersätter då och vilka krav ställer det på 
ingående enheter? 

Ett område som ytligt behandlats i uppsatsen är frågan om fartygs storlek och 
funktion. Svenska Marinens nya ytstridsfartyg typ ny är på designstadiet och 
jag kommer att följa dess utveckling med intresse, främst orsaksbakgrunden till 
vald designlösning. 

C-uppsatsen som form är kanske den mest omdiskuterade kursen som FHS 
genomför. I de avslutande orden på uppsatsen vill jag av den anledningen 
framhålla förmånen att få fördjupa sig i ett självvalt ämne, och få ett 
kunskapsdjup inom ämnet som annars är svårt att erhålla. Därför avslutas 
uppsatsen med följande ord: 

Böcker med små bokstäver 

och stora tankar 

gör mig yr. 

Är det vad bin kan känna 

vid randen av en blommig, utsirad bägare, 

bräddfylld med vatten?143 

 

                                                 
143 Khayri Mansur, 1991, Yrsel, tolkning av Saleh Oweini, Alkemins blå eld.  
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5.3 Förslag till utveckling av ämnet 

Härmed föreslås utveckling av ämnet i tre perspektiv: 

1. Undersökning av de andra arenorna samt i en gemensam operation. I 
det förstnämnda på motsvarande sätt som den här uppsatsen och det 
sistnämnda utifrån perspektivet om det finns konflikter i 
förklaringsmodellerna mellan arenorna. 

2. Undersökning av framtida trender i förhållandet mellan ”teknik” och 
”taktik”. Vad ger NBF för förutsättningar för strid i de olika arenorna? 
Mycket av dagens kunskap i uppsatsens ämne vilar på erfarenheter från 
två världskrig, kommer NBF att kullkasta de slutsatser som 
världskrigen gav? 

3. En undersökning av min hypotes som avslutade analysen: 
Inom den maritima arenan har varje grundläggande förmåga en taktisk och 
en teknisk dimension som är beroende av och samverkar med varandra. 
Förmågan kan inte uppnå någon effekt med mindre än att båda 
dimensionerna är uppfyllda. Därmed finns ingen skillnad mellan taktik och 
teknik, de är dimensioner av samma storhet. 

Kan hypotesen förkastas, falsifieras, justeras eller verifieras? 

Det är författarens förhoppning att föreslagna utvecklingsinriktningar kan bidra 
till att FHS kunskap i ämnet kan ökas och därmed kunna ge eleverna vid FHS 
en än mer nyanserad bild av ett komplext ämne. 
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