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UTGÖR OFFENSIV TAKTIK EN BETINGELSE FÖR SEGER VID 
SJÖSLAG? (1 bilaga) 
 
Utgör offensiv taktik en betingelse för seger vid sjöslag? Tidigare forskning indikerar att så 
är fallet. Syftet med uppsatsen är att med utgångspunkt från en teoretisk diskussion och 
genom en kvantitativ metod undersöka huruvida användning av en offensiv taktik betingar 
sannolikheten för seger vid sjöslag. Uppsatsen har därvidlag undersökt 44 sjöslag från 
Lepanto 1571 till och med Falkland 1982. Den statistiska analysen visar ett positivt samband 
mellan offensiv taktik och sannolikheten för seger. Sambandet kvarstår även när man 
kontrollerar för betydelsen av relativa kvantitativa styrkerelationer. Den statistiska analysen 
har även visat att en kombination av offensiv taktik och styrkerelation endast till del 
förklarar vad det är som betingar sannolikhet för seger vid sjöslag. Offensiv taktik är således 
en mycket begränsad förklaring av seger. 
 
Nyckelord: Offensiv taktik, seger, sjöslag, och styrkerelation 
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Abstract in English 
 
Does a naval tactical offensive constitute condition for victory? Previous 
scientific research indicates this to be the case. The purpose with this study is to 
depart from a theoretical discussion, and using a quantitative method, examine 
whether a naval tactical offensive condition the probability for victory. The 
study examines all 44 major naval battles from Lepanto 1571 until Falkland 
1982. The statistical analysis shows a positive relationship between tactical 
offensive and the probability for victory. The result has shown that the 
substantial effect of naval tactical offensive constitutes condition for victory. 
The statistical analysis has also shown that the effect of naval tactical offensive 
is unaffected when including a competing variable, in this case relative 
quantitative naval power relationship. The study shows also that a combination 
of naval tactical offensive and strength relation only to a small part explains 
victory.  
 
Keyword: Naval tactical offensive, victory, naval battle, strength relation 
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Förord 
 
Går det egentligen att på ett kvantitativt sätt undersöka vad det är som skapar 
sannolikhet för seger i sjöslag? Statistik sägs ofta vara en metod för att bevisa 
egentligen vad som helst. Docent Birger Heldt har övertygat mig om att så inte 
är fallet och jag är beredd att hålla med om det. Ett statistiskt resultat bygger på 
kvalitén i frågan. Den gamla grundprincipen om hur man frågar får man svar är 
i allra högsta grad aktuell. Jag vill i detta förord tacka Birger Heldt för att ha 
visat mig ett nytt sätt att analysera orsakssamband. Jag vill också tacka 
kommendörkapten Gösta af Klint som tagit på sig rollen att vara den som 
kritiskt granskat uppsatsens sakinnehåll. 
 
Tack för det stöd jag fått i mitt arbete med att skapa denna uppsats. 
 
Stockholm 2003-07-22 
 
Tomas Westerling 
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1 Introduktion 
Under vilka betingelser uppstår seger vid sjöslag? Med ”seger” avses här en 
militär seger på den taktiska nivån. Forskningen har föreslagit olika 
förklaringsmodeller eller variabler som har betydelse för stridens utfall vid olika 
tillfällen. Under flera årtionden har det också bedrivits en vetenskaplig 
diskussion i frågan. Slaget vid Trafalgar 18051 har beskrivits som en storartad 
seger orsakad av offensivt agerande, medan slaget vid Scapa Flow 19392 har 
använts för att beskriva den avgörande betydelsen av överraskning.  

Utgör en offensiv taktik betingelse för seger vid sjöslag? Den vetenskapliga, 
såväl som den historiska litteraturen indikerar att så är fallet. Enligt Mahan 
(1919) ska flottan vara till sjöss och agera, inte försvara baser och andra 
landinstallationer vilket i förlängningen innebär ett defensivt agerande.3 Slaget 
vid Navarinobukten 1827 har hävdats visa hur användningen av en offensiv 
taktik ledde till seger. Greklands frigörelse från Turkiet stod på spel. Ett förslag 
till vapenstillestånd överlämnades till Turkarna vilka förkastade detsamma och 
fortsatte att härja på grekiskt territorium. Överbefälhavaren för den allierade 
flottan Sir Edward Codrington och hans befälhavande amiraler fattade då ett 
beslut som innebar att ta initiativet och segla in i Navarinos hamn med hela den 
allierade flottan och framlägga sina krav ”med vapen i hand”. Turkiet gjorde 
motstånd till ett högt pris. Av de tjugo största turkiska fartygen var fjorton 
sänkta eller förstörda. Inte ett enda av de allierade fartygen blev sänkta.4 

Syftet med uppsatsen är att med utgångspunkt från en teoretisk diskussion och 
genom en kvantitativ metod undersöka huruvida en offensiv taktik betingar 
sannolikheten för seger vid sjöslag. 

Uppsatsen avser ge bidrag till den vetenskapliga litteraturen genom att med 
statistiska metoder empiriskt pröva en vanligt förekommande hypotes som 
anger betingelse för seger. För detta ändamål har data över sjöslag samlats in 
och kvantifierats på ett sätt som inte tidigare är genomfört. Uppsatsen 
undersöker sjöslag och ”skärmytslingar” som förekommit genom historien från 
och med Lepanto 1571 fram till och med Falkland 1982.  

Avsnitt två innehåller en översiktlig genomgång av den tidigare forskningen 
inom området med avseende på teori och resultat från empiriska studier. Tredje 
avsnittet fokuserar på forskning kring betydelsen av ett offensivt agerande i 
allmänhet och en offensiv taktik i synnerhet som en betingelse för seger i 
sjöslag. Avsnittet utgör även uppsatsens teoretiska bas och ligger således till 
grund för avsnitt fyra där hypoteser formuleras. Det femte avsnittet redovisar 
hur data har samlats in och hur centrala begrepp mäts. I avsnitt sex presenteras 

                                                 
1 Smedberg, M. Om sjökriget. Stockholm, Page One publishing AB, 1996. s. 168 
2 Ibid, s. 184 
3 Mahan, A,T. Mahan on Naval Warfare. London, Sampson Low, Marston & co Ltd, 1919. s. 71 
4 Warner, Oliver. Great Sea Battles. London: The Hamlyn publishing group Ltd, 1968. Den 
svenska översättningen. Berömda sjöslag. ISBN 91-37-05470-8. s. 119-131 
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samt analyseras statistiska resultat, medan avsnitt sju innehåller slutsatser och 
implikationer för framtida forskning såväl som ett antal praktiska implikationer. 

 

2 Tidigare forskning 
 
Vilka variabler har i tidigare forskning visat sig öka sannolikheten för seger vid 
sjöslag? Inom den militärteoretiska forskning som finns tillgänglig idag, finns 
det inte någon litteratur som direkt anger att ett specifikt agerande alltid ger ett 
specifikt utfall. Militärteoretiker har undersökt historiska fall för att därigenom 
generera hypoteser om betydelsen av en specifik taktik. Kritik kan framföras 
mot en del av forskningen eftersom den bara verkar studera sjöslag, eller 
händelser, som överensstämmer med tesen. Det skall dock framföras att den 
delen av forskningen använder en metod där man exemplifierar tesen med 
historiska sjöslag vilket inte innebär att forskningen är oetisk på något sätt. 
Emellertid innebär dessa studiers resultat att det kan finnas skäl att tro att tesen 
till okänd utsträckning faktiskt är tillämplig på även andra fall. Ett exempel på 
forskning som sannolikt bedrivits på detta sätt är hur Corbett kommit fram till 
hur flottans sammansättning skall vara (se omstående sida). Utöver den 
militärteoretiska forskningen återfinns deskriptiva historiska fallstudier. Dessa 
fallstudier avser således inte att förklara sjöslags utfall utan enbart beskriva och 
skildra sjöslag.  

Mahan5 (1919) har studerat betydelsen av faktorer på den taktiska nivån. Enligt 
honom ansåg fransmännen efter kung Louis XIV att en strid med i det närmaste 
en perfekt disposition av sjöstyrkan [slaglinjer, flankskydd, etcetera] var den 
viktigaste faktorn för att uppnå seger. Defensiv säkerhet [flyktvägar] ansågs 
också vara en viktig faktor, men inte i första hand för att gå segrande ur slaget, 
utan för att förhindra egen totalförlust genom att förneka fienden en avgörande 
seger. 6 Engelsmännen använde under samma tidsperiod oftast en offensiv 
taktik. Mahan illustrerar sin tes med slaget vid Malaga 1704. Engelsmännen 
hade vid detta tillfälle en gynnsam vindriktning men var underlägsna i antal 
fartyg. Trots detta valde man att gå till anfall.7 Engelsmännens offensiva 

                                                 
5 ”Amiral Alfred Thayer Mahan (1840-1914), USA, var en av våra största sjöstrategiska tänkare 
och studerade marin strategi med ett vetenskapligt förhållningssätt. Han hade hämtat vissa idéer 
från Henri Jomini (1779-1869) och omsatt dessa tankar till den marina strategin. Bland de idéer 
som går igen hos Mahan från Jomoni kan märkas: Lines of communications, decicive points och 
att slå fiendens huvudstyrka i ett avgörande slag. Mahans verk är av historiskt berättande 
karaktär med (taktisk) och strategisk analys av de historiska händelserna. Genom att studera 
historien såg han att havet användes som medium för transport av gods, transport av militär 
trupp. Vidare hur transporter över havet kan råka ut för faraor bl.a genom transporterna från 
kolonier. Genom att systematisera dessa historiska händelser kom han fram till vissa principer. 
En av de fundamentala principerna var att kunna säkra transporter på havet, något som han 
betecknade som Mastery of the Seas.” Citatet är hämtat från: Werner, C. Den blå boken. 
Stockholm, Försvarshögskolan (KVI), 2002. s. 28. 
6 Mahan, A,T. Mahan on Naval Warfare. London, Sampson Low, Marston & co Ltd, 1919. s. 
155. 
7 Ibid, s. 156-157. 
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tänkande resulterade dock inte i att dom vid detta tillfälle gick per definition 
segrande ur slaget. 

Corbett8 (1988), vilken oftast uttrycker strategiska tankegångar, anser att på den 
taktiska nivån är det flottans sammansättning som är utslagsgivande för 
utgången av sjöslagen. Corbetts syn på balansen mellan fartygstyper anger att 
den part som saknar kryssare blir utspanad först och därmed hamnar i 
underläge. Vidare anger han att den som inte förfogar över slagskepp aldrig kan 
segra vid ett sjöslag. Slagskeppen äger sitt existensberättigande genom att vara 
de fartyg som står för avgörandet vid sjöslaget och därefter garanterar det 
herravälde som uppnåtts genom sin blotta existens. Kryssarna äger sitt 
existensberättigande genom att vara slagskeppens ”ögon” samt vara den 
fartygstyp som utövar det herravälde som uppnåtts av slagskeppen. Kryssarna 
har alltid funnits vara mer lättmanövrerade, snabba, billiga, etcetera och 
därigenom avsevärt mer lämpade för den patrulltjänst som det innebär att utöva 
ett herravälde. 9 Mycket av ovanstående resonemang har Corbett hämtat från 
Lord Nelsons tankar, vilken i sjömilitära kretsar uppfattas som en auktoritet 
inom området.10 

Castex11 (1994) anger styrkerelationer, kvalitet och kvantitet, som betydelsefullt 
men inte allenarådande. Han kritiserar den gamla grundregeln som säger att ju 
svagare man är, i desto större utsträckning måste man vara den som attackerar 
för att kunna segra. Han anser grundregeln förlegad och att detta endast var ett 
sätt att tänka, tillhörande eran före första världskriget. Varför skall man sikta så 
högt så att man riskerar att förlora på grund av att man varken är utrustad eller 
tränad för att lyckas under dessa förhållanden?12 Han beskriver även inom 
ramen för ovanstående resonemang offensivt agerande som faktor vilken 
betingar framgång. I detta resonemang antyder han att om inget annat val finns, 
än att gå i strid, även om underlägsenhet råder är det enda botemedlet aktiv 

                                                 
8 “Sir Julian Corbett (1854-1922), Storbritannien, var en engelsk militärteoretiker som i viss 
mån tagit intryck av Clausewitz. Corbett ansåg att sjökriget var en del av kriget och han har på 
ett lysande sätt gått vidare från Mahans och Colombs verk och förfinat sjökrigsteorin. Han gör 
det med stor skicklighet och jämför med både den generella krigsteorin och med historiska 
händelser i sjökriget. Corbett var klarsynt, logisk och pedagogisk. Hans mest berömda verk 
Some principles of Maritime Strategy är lättläst. Hans PM för studenter ”The green pamphlet” 
är legendarisk, utgiven i två versioner. Både Mahan och Corbett kan sägas tillhöra falangen 
”sjömaktsstrateger”. Citatet är hämtat från: Werner, C. Den blå boken. Stockholm, 
Försvarshögskolan (KVI), 2002. s. 29. 
9 Corbett, J. Some Principles of Maritime Strategy. Annapolis, United States Naval Institute, 
(1911)1988. s. 113. 
10 Ibid, s. 113, fotnot 6. 
11 Amiral Raoul Castex (1878-1968), Frankrike, kan sagas ha anammat en hel del av Corbetts 
idéer (trots ibland viss kritik) men hyser samtidigt en viss beundran för Mahan. Castex gör den 
starka kopplingen mellan marin krigföring och skeenden i land tydligare än många andra. Han 
gick också in i debatten för att medla och jämka mellan ”Mahan-skolan” och den utrerade 
kontinentalmaktstänkaren amiral Theophil Aubes skola. Castex ser som ingen tidigare behovet 
av att utnyttja flyg vid vissa situationer i sjökriget. Han behandlar Manöverkrigföring utförligt 
och mycket av hans systemuppbyggnad kretsar kring offensiv och defensiv strategi. Castex är 
inte lika lättläst som Corbett. Ett av Castex mest berömda verk är: Théories stratégique. Citatet 
är hämtat från: Werner, C. Den blå boken. Stockholm, Försvarshögskolan (KVI), 2002. s. 29. 
12 Castex, R. Strategic Theories. Annapolis, United States Naval Institute, 1994. s. 322. 
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manöver.13 Förhållandet mellan motståndarna beskrivs som att den svagare 
parten har som enda möjlighet att manövrera, för att om möjligt återta initiativet 
i slaget, vilket i bästa fall innebär möjlighet till seger.14  Castex resonemang 
innebär att styrkerelationen har ett generellt förklaringsvärde som betingelse för 
seger förutom vid de tillfällen då båda flottorna är i stort sett likvärdiga rörande 
bestyckning, storlek, etcetera och agerar [manövrerar] på ett likartat sätt.  

Hughes15 (2000) hävdar att framgång i sjöslag betingas av sex faktorer. 16 

 

• Människan är den som betyder mest som en tänkande varelse.  

• Doktrinen anger reglerna för hur man skall bedriva striden. 

• För att kunna hantera taktik så måste man vara medveten om teknologins 
möjligheter och begränsningar.  

• Sjökrigföringens konstitueras av behovet för det egna landet.  

• Det är oftast förödande att attackera ett landbaserat fäste från ett fartyg. 

• ”Attack effectively first” utgör essensen av offensivt agerande. 

 

Hughes hävdar också att under senare tid, 1865 och framåt så har betydelsen av 
spaning för framgång i sjöstrid ökat dramatiskt. Orsaken anges vara de långa 
vapenräckvidderna. Tesen illustreras av slaget vid Jutland 1916 
[Skagerakkslaget] där 20-25 procent av slagskeppen och 35-45 procent av de 
stödjande kryssarna användes för spaningsändamål i både den tyska och den 
engelska flottan. 17  Att den tidens befälhavande amiraler var villiga att riskera 
att vara utan en fjärdedel av sin tunga eldkraft vilket slagskeppen utgjorde kan 
vid första anblicken tyckas som märkligt. Svaret är förmodligen inte så 
märkligt. Eftersom höga officerare alltid varit kända på motståndarsidan och 
ibland även respekterade där har de självfallet varit föremål för studium på 
respektive sida för att finna brister och förtjänster. Härigenom är det i detta fall 
[Jutland] rimligt att anta att amiralerna Jellicoe, Scheer, Hipper och Beatty 
visste vad de stod upp emot och i allt väsentligt var förberedda på detta. 

                                                 
13 Castex, R. Strategic Theories. Annapolis, United States Naval Institute, 1994. s. 311-356 
14 Ibid, s. 322. 
15 “Kommendör Wayne P. Hughes Jr USN (ret) är en av de store militärteoretikerna i taktik 
idag. Han är en kombination av duktig sjöofficer och OA-analytiker [Operationsanalys]. Hans 
första bok Fleet Tactics fanns tillgänglig 1986 och uppföljaren Fleet Tactics and Costal Combat 
utkom år 2000. Hughes rycks inte med i den grupp som bara favoriserar hangarfartyg och de 
stora fartygen utan Hughes analyserar med en viss vördnad de svårigheter även supermakterna 
ställs inför då de skall operera kustnära. Hughes är relativt lättläst och han gör ofta 
återkopplingar från historiska skeenden till dagens taktikutveckling.” Citatet är hämtat från: 
Werner, C. Den blå boken. Stockholm, Försvarshögskolan (KVI), 2002. s. 31. 
16 Hughes, Wayne P. Fleet Tactics, and Costal Combat. Annapolis: US Naval Institute, 2000. s. 
40- 44. 
17 Ibid, s. 75-77. 
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Resonemanget torde på båda sidor ha gällt vikten av att ta och bibehålla 
initiativet (offensiv taktik och överraskning) i relation till betydelsen av att hålla 
slagstyrkan intakt. 

Grenfell (1937) hävdar att för befälhavande amiral är det ytterligare faktorer 
utöver fördelaktiga positioner och rätt materiella resurser som betingar 
framgång. Han påstår att den person som är satt att föra befäl måste vara 
begåvad med ansenlig skicklighet och betydande slughet eftersom krig i mångt 
och mycket handlar om viljornas kamp mellan de två opponenterna. Grenfell 
uttrycker även valet av målsättning, överlägsenhet vid avgörande punkter, 
snabbhet, förmåga till överraskning och försiktighet som fem rättesnören vilka 
är av avgörande karaktär för att betinga framgång. Graden av skicklighet och 
slughet hos befälhavaren i kombination med dessa rättesnören är faktorer som 
betingar än större möjlighet till framgång.18 Grenfell belyser vikten av att ha ett 
intellektuellt handlingsmönster eller förmågor i form av rättesnören. Begreppet 
rutiner är inte allt för avlägset eftersom verksamheten skall planeras, eller ett 
sätt att lösa ålagda uppgifter skall skapas, av staben eller chefen själv. 
Påståendet om att dessa rättesnören i kombination med graden av skicklighet 
eller slughet hos befälhavande amiral förlorar emellertid i förklaringsvärde 
eftersom det per definition torde vara så att en skicklig chef alltid genomför 
verksamhet på ett bättre sätt än en oskicklig dito. Påståendet är därmed 
tautologiskt. 

Sammanfattningsvis, tidigare forskning anger flera faktorer som kan vara 
betydelsefulla för att uppnå seger i sjöslag. Bland dessa faktorer kan nämnas 
disposition av sjöstyrkan, defensiv taktik, offensiv taktik, styrkans 
sammansättning, styrkerelation, människan, doktrinen för att bringa eftersträvad 
taktik till existens, teknologisk överlägsenhet, ”attack effectively first” och 
spaning. I metodologiskt hänseende utmärks tidigare forskning av fallstudier 
som är antingen jämförande eller enbart deskriptiva. Hypotesprövning med 
hjälp av statistiska metoder har inte tidigare genomförts. Genom att man till 
största del tagit fram dessa faktorer genom kvalitativa resonemang är det svårt 
att skapa sig en uppfattning om i vilken utsträckning de faktiskt är korrekta, 
vilket innebär att det därmed finns en omfattande kunskapslucka. 

 

                                                 
18 Grenfell, Russel. The art of the admiral. London: Faber and Faber Ltd, 1937. s. 164-165. 
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3 Teoribas 

3.1 Teoretisk ansats 
 
I syfte att skapa en bild hos läsaren av helhetsbegreppet offensivt agerande så 
kommer uppsatsen nedan, till skillnad från beskrivningen under avsnitt två, 
”tidigare forskning”, att renodlat beskriva teorin om sambandet mellan offensivt 
agerande och seger. Begreppet kommer inledningsvis att diskuteras utan hänsyn 
till nivå19 för att avslutningsvis övergå till den renodlade taktiska offensiven. 

En av de stora teoribildarna är Sir Julian Corbett. Han beskriver tre egentliga 
former för vad som är av intresse vid krigföring till sjöss på den strategiska 
nivån.20 

 

• Securing command of the sea. 

• Exercising command of the sea. 

• Disputing command of the sea. 

 

Ovanstående former innebär att det yttersta syftet med sjökrigföring alltid är att 
direkt eller indirekt säkra sjöherravälde, eller att förneka fienden från att göra 
det.21 I förlängningen innebär det att det är ofördelaktigt att avvakta 
motståndarens offensiva agerande eftersom man då kan tvingas inta en defensiv 
taktik. Därutöver hävdas offensivt agerande höja moralen, vilket framställs som 
viktigt för att vinna en seger. 22 Samtidigt menar Corbett att offensivt agerande 
är förenat med risker, såsom långa försörjningslinjer. Han beskriver inte att den 
ena faktorn är mer viktig än den andra. 

Castex (1994) beskriver i ”Strategic theories” att offensiven representerar 
aktivitet och rörelse med dynamiska fördelar. Mer specifikt, en framgångsrik 
offensiv förändrar de styrkemässiga relationerna eftersom den vinnande sidan 
tillfogar motståndaren förluster i personal och materiel. 23 Ytterligare skriver 
Castex att man alltid måste vara offensiv med hela sin styrka, använda alla sina 
möjligheter, och utan avbrott skaffa sig det man ovillkorligen behöver. Det är 
endast offensiven som kan leda till storartade resultat.24 Han hävdar även att det 
inte går att agera offensivt under vilken förutsättning som helst eftersom 
militära enheters kvalitet och kvantitet är av stor betydelse. 

                                                 
19 Strategisk-, taktisk- och operativ nivå. 
20 Corbett, J. Some Principles of Maritime Strategy. Annapolis, United States Naval Institute, 
1988. s. 167- 280. 
21 Ibid, s. 91. 
22 Ibid, s. 329. 
23 Castex, R. Strategic Theories. Annapolis, United States Naval Institute, 1994. s. 311. 
24 Ibid, s. 335. 
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På den taktiska nivån är den store teoribildaren Wayne P Hughes (2000). Han 
beskriver inledningsvis i ”Fleet Tactics and Costal Combat” att det egentligen 
finns sex hörnstenar25 i krigföringen till sjöss där bara den sjätte hörnstenen – 
”attack effectively first” -  kommer att diskuteras här. 

”Attack effectively first” skall beskrivas som mer än essensen av ett offensivt 
agerande. Det är den hörnstenen som är av störst intresse i uppsatsen eftersom 
den beskrivs som just ”mer än essensen av ett offensivt agerande”.26  Vad kan 
vara mer offensivt än att attackera effektivt först? Vid en kritisk granskning av 
begreppet ”Attack effectively first”27 så inser man dock att begreppet egentligen 
inte säger mer än att lyckas med första attacken på ett effektivt sätt. I en 
duellsituation mellan två fartyg kan resonemanget tyckas vara av avgörande 
karaktär, men i ett sjöslag med flera ingående enheter på respektive sida kan 
man diskutera relevansen i påståendet som ett gällande paradigm. Det som kan 
tyckas tveksamt i påståendet visar sig då man analyserar styrkerelationen 
mellan de stridande sjöstyrkorna. Förmågan att attackera effektivt först måste 
kompletteras med att kunna fortsätta attackera effektivt.  

Landquist (1935) beskriver i ”Några av sjöstrategins grunder” att vid 
konstruktionen av fartyg måste man tillgodose såväl fartygens motståndskraft 
mot skador förorsakade av fientlig eld som de offensiva egenskaperna.28 
Landquist citerar i boken Amiralen Lord Fishers egna ord;  

 

”Slå först, slå hårt, fortsätt att slå.”29  

 

Ovanstående citat får levandegöra kritiken, men skall inte tolkas som att det är 
oviktigt att vinna slaget om den första salvan. Diskussionen skall tolkas som att 
begreppet ”Attack effectively first” saknar komponenten att fortsätta slå efter 
första attacken på ett i förlängningen effektivt sätt. Till Wayne P Hughes försvar 
måste dock nämnas att han tar upp begreppet ”staying power” [Förmåga till 
fysisk överlevnad] där han beskriver att förmågan har förändrats från att betyda 
tålighet mot x antal träffar till att betyda förmågan att förhindra träffar 
överhuvudtaget.30 Begreppet verkar däremot inte inrymmas bland de sex 
hörnstenarna i sjökrigföring. 

Hur teoretiska dessa resonemang, och detta slag av litteratur, egentligen är går 
bara att spekulera i, men det ligger nära till hands att tolka dessa påståenden 
som historiska observationer istället för att ha karaktären av logiskt härledda 
                                                 
25 Hörnstenarna finns i sin helhet beskrivna under avsnitt två ”tidigare förskning”. 
26 Hughes, Wayne P. Fleet Tactics, and Costal Combat. Annapolis: US Naval Institute, 2000. s. 
40 
27 Ibid, s. 23- 44. 
28 Landquist, D. Några av sjöstrategins grunder. Stockholm, Marinlitteraturföreningens förlag, 
1935. s. 128. 
29 Ibid, s. 128. 
30 Hughes, Wayne P. Fleet Tactics, and Costal Combat. Annapolis: US Naval Institute, 2000. s. 
147-148. 
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slutsatser. Därmed inte sagt att det ena utesluter det andra och att slutsatserna är 
felaktiga. 

 

4 Hypoteser 
 
Två hypoteser kommer att ställas upp i denna studie. Den första hypotesen är 
studiens huvudhypotes vilken fokuserar på offensivt agerande som 
förklaringsfaktor till seger. I studien formuleras även en konkurrerande hypotes 
som anger en konkurrerande förklaring i form av styrkerelationer till seger. Det 
finns två orsaker till att inkludera en konkurrerande hypotes. För det första är 
styrkerelation en vanligt förekommande förklaring till seger i litteraturen. För 
det andra är det omöjligt att kunna eliminera eventuella felkällor till resultaten 
om konkurrerande förklaringsvariabler exkluderas från den empiriska analysen. 

 

4.1 Offensivt agerande 

 
Tidigare redovisad empirisk och teoretisk litteratur indikerar att den som 
attackerar först har störst chans att vinna ett sjöslag. Att vara offensiv i sitt 
agerande framställs som eftersträvansvärt i de flesta situationer. Offensiven är 
dynamisk till sin karaktär och höjer moralen hos de personer som är 
inblandade.31 I uppsatsens avsnitt två beskrivs Castex tankar att den underlägsne 
har som enda möjlighet att manövrera för att vinna framgång i sjöslag. Vad 
innebär egentligen begreppet manövrering? Är det rimligt att anta att Castex 
jämställer manövrering med offensivt agerande för att påvisa vikten av att ta 
initiativet och agera utifrån egna förutsättningar istället för att agera på 
motståndarens villkor? Är det då rimligt att anta att för den överlägsne blir en 
offensiv taktik en betingelse av underordnad betydelse för att vinna framgång? 
Ovanstående resonemang indikerar att en offensiv taktik är av stor vikt för den 
underlägsne för att vinna framgång. Huruvida det är av vikt att ta initiativet vid 
överlägsenhet går inte att tolka ut, utan får visas i resultatet av denna studie. 

Hypotes 1 formuleras således enligt följande. 

 

H.1: Offensiv taktik ökar sannolikheten för seger i sjöslag 

 

 

                                                 
31 Corbett, J. Some Principles of Maritime Strategy. Annapolis, United States Naval Institute, 
1988. s. 329. 
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4.2 Styrkerelationer 

 
Clausewitz32 (2002) beskriver i boken ”Om kriget” att: 

 

”Överlägsenhet i antal är såväl i taktiken som i 
strategin den vanligaste förutsättningen för seger.”33  

 

Clausewitz var en utpräglad markstrateg, men har ändå filosofiskt kunnat visa 
att kvantitativ överlägsenhet är av betydelse för strävan mot seger.  

Under linjeskeppens storhetstid34 från omkring 1650 fram till omkring 1850 var 
överlägsenhet i antal av avgörande betydelse. Fartygen stred på så kallade 
slaglinjer och avlossade bredsidor mot varandra för att i ett senare skede eller 
vid behov gå in och äntra motståndarens fartyg.35 Den taktiken förändrades inte 
nämnvärt då ångfartygen och senare pansarskeppen kom in i bilden under 1800-
talets senare hälft. 

1914 introducerade Frederick W. Lancaster en berömd ekvation som fokuserar 
på kvantitativa styrkerelationer. Lancaster menade att under tidigare 
förhållanden med begränsningar i räckvidd och manöver ställde man individ 
mot individ. Den tidigare metoden var enkel på så sätt att om det var 1000 
soldater mot 1000 så skulle utfallet av striden bli oavgjort. Ställde man 1000 
soldater mot 750 så skulle 250 soldater i den antalsmässigt överlägsna sidan 
vara oskadda vid stridens slut. Metoden beskriver på ett enkelt sätt fördelen med 
kvantitativ överlägsenhet.36 Det Lancaster vill säga med sin ekvation är att 
under moderna förhållanden finns det ytterligare en fördel med att vara 
kvantitativt överlägsen. Förmågan att kunna sikta med vapen innebär att det blir 
en expanderande, kumulativ fördel för den kvantitativt större parten. Vid varje 
tillfälle är antalet skadade proportionellt mot kvarvarande styrka vilket innebär 
att proportionerna mellan parterna kommer att öka till fördel för den initialt 

                                                 
32 ”Carl von Clausewitz föddes 1780 och inträdde redan vid tolv års ålder i den preussiska 
armén. 1801-1803 genomgick han krigsskolan i Berlin. Efter Preussens nederlag mot Frankrike 
1806 var Clausewitz intensivt engagerad i kampen mot napoleon. År 1818 utnämndes han till 
general och administrativ direktör för krigsskolan i berlin. Det var från och med denna tid som 
han systematiskt arbetade med sitt stora traktat om kriget. Clausewitz dog 1831 i en 
koleraepidemi. Om kriget utgavs postumt av Clausewitz änka 1832-1834.” ” Clausewitz bygger 
sina reflexioner över kriget främst på Napoleontidens erfarenheter, men subtiliteten och 
precisionen i hans tänkande lyfter hans arbete över det rent historiska och ger det ett tidlöst 
intresse.” Citaten är tagna ifrån: Clausewitz, C. Om kriget. Stockholm, Bonnier fakta bokförlag 
AB, 2002. Omslagstexten. 
33 Clausewitz, C. Om kriget. Stockholm, Bonnier fakta bokförlag AB, 2002. s. 163. 
34 "ship of the line" Encyclopædia Britannica  from Encyclopædia Britannica Online. 
<http://search.eb.com/eb/article?eu=69166> [Accessed February 26, 2003]. 
35 "naval ship" Encyclopædia Britannica  from Encyclopædia Britannica Online. 
<http://search.eb.com/eb/article?eu=118842> [Accessed February 26, 2003]. 
36 Hughes, Wayne P. Fleet Tactics, and Costal Combat. Annapolis: US Naval Institute, 2000. s. 
40 
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kvantitativt överlägsna parten.37 Frågan Lancaster ställde sig var vad som skulle 
hända om den ena sidan var överlägsen i kvalitet? De svar han fick fram var att 
en kvantitativ överlägsenhet är viktigare än enheternas skicklighet.38 
Förhållandet tydliggörs genom nedanstående citat vilket beskriver vad 
Lancaster ansåg vara av vikt: 

 

”A commander is better off with twice as many units of 
force than with units with twice the rate of effective 
firepower.”39 

  

Det som förändrat bilden dramatiskt för hur att ge uttryck åt begreppet styrka är 
uppkomsten av sjömålsroboten under 1960-talet vars första kända användning 
var 1967 då egyptiska robotbåtar sänkte den israeliska jagaren Eilat.40 Från att 
det varit av avgörande betydelse med ett kvantitativt övertag för att vinna en 
seger har kvalitativ förmåga kommit att betonas på senare tid. 

Ur ovanstående resonemang samt ur diskussionen i avsnitt tre formuleras en 
konkurrerande hypotes: 

 

H.2: Ju större styrkeöverlägsenhet, desto större sannolikhet för 
seger i sjöslag 

 

                                                 
37 Hughes, Wayne P. Fleet Tactics, and Costal Combat. Annapolis: US Naval Institute, 2000. s. 
41. 
38 Ibid. 
39 Ibid, s. 42. 
40 Lindsjö, R. Marinhistoria. Chefen för Marinen, 1993, s. 410 
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5 Mätning och data 

5.1 Spatial och temporal domän 
 
Den spatiala domänen är global, medan den temporala domänen sträcker sig 
från slaget vid Lepanto 1571 till och med Falklandskriget 1982 vilket är det 
sista, per definition, explicita sjöslaget.  

Den definition av sjöslag som ligger närmast till hands att använda i uppsatsen 
är begreppet strike [slag]. Vego (1999) beskriver en stegrande skala av taktisk 
krigföring ”…attacks, strikes, engagements, and battles”41. Han beskriver att 
slaget innehåller flera simultana eller sekventiella attacker utförda av antingen 
en eller flera enheter. Dessa attacker är koordinerade i tid och rum för att uppnå 
taktiska och ibland även operativa målsättningar. Slaget kan vara såväl defensivt 
som offensivt i sitt syfte.42  

Sjöslagen – sammanlagt 44 stycken – identifieras med hjälp av sju historiska 
standardverk och Encyclopedia Britannica.43 Varje slag genererar två 
observationer, en för varje sida i slaget, och därmed innehåller datasetet 88 
observationer. Alla sjöslag som ägt rum är inte upptagna i uppsatsens dataset. 
Studien har dock inkluderat vad som kan anses vara de större sjöslagen i 
historien. 

 

5.2 Variabler 

 
Varje enskilt slag är undersökt utifrån litteraturen beskriven tidigare i detta 
avsnitt. Data för respektive variabel är framtagen genom parallelläsning av flera 
verk. Bilaga 1 innehåller det kompletta datasetet med fotnoter som indikerar 
datakälla för i uppsatsen använda sjöslag samt med hjälp av vilka variablerna 
mäts. 

 

                                                 
41 Vego, M. Naval strategy and operations in narrow seas. Portland (USA), Frank Cass 
publishers, 1999. s. 129. 
42 Ibid, s. 130. 
43 Bennet, G. et.al. TheEncyclopedia of Sea Warfare from the first ironclads to the present day. 
New York, Thomas Y. Crowell Company, 1975. 
Hough, R. Naval Battles of the Twentieth Century. London, The Lanchesters, 1999. 
Lindsjö, R. Marinhistoria. Värnamo, Chefen för Marinen, 1993. 
Smedberg, M. Om sjökriget. Page one. Stockholm, Page One publishing AB, 1996. 
Warner, O. Great Sea Battles. London, The Hamlyn publishing group Ltd, 1968. 
Warner, O. Great Sea Battles. London, The Hamlyn publishing group Ltd, 1968. Den svenska 
översättningen. Berömda sjöslag. ISBN 91-37-05470-8. 
Welch, J. Famous Sea Battles. London, Arthur Barker Ltd, 1964. 
http://search.eb.com 
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Seger 

I den vetenskapliga litteraturen är ”seger” ibland definierat utifrån målsättningar 
som kan variera från sjöslag till sjöslag. En annan definition av ”seger” återfinns 
i Clausewitz (2002) vilken inte fokuserar på målsättningar, utan enbart på det 
militära utfallet på den taktiska nivån enligt följande. 

 

”Vad innebär det att besegra motståndaren? Alltjämt 
bara att förinta hans stridskrafter, det må vara genom 
död och sår eller på något annat sätt, det må vara helt 
och fullt eller bara i sådan mån att han inte längre vill 
fortsätta striden.”44 

”Varje strid är alltså en blodig och destruktiv 
jämförelse mellan krafterna, de fysiska och moraliska. 
Den, som till slut har den största summan kvar av 
båda, är segrare.”45 

 

Clausewitz (2002) anger också att segerbegreppet består av tre element:46 

 

• Den större förlusten av fysiska krafter hos motståndaren 

• Detsamma av moraliska krafter 

• Ett offentligt erkännande av detta i och med att motståndaren ger upp sin 
avsikt 

 

Begreppet seger kommer i uppsatsen att definieras som den som har segrat 
militärt på den taktiska nivån. Fienden har tagit till flykten, kapitulerat, är 
oförmögna att disponera sin sjöstyrka för försvar eller inte har några stridande 
enheter kvar. Seger är således en binär variabel där seger tilldelas värdet ”1” 
och en icke seger (d.v.s., förlust eller oavgjort) tilldelas värdet ”0”.  

 

Offensiv taktik 

Vego (1999) definierar taktik som konsten och vetenskapen om planering, 
förberedelser och genomförande av slag, anfall, mm i syfte att uppnå taktiska 
och ibland operativa mål på en given plats eller i ett givet område. Taktiken 
måste även tillse att resultaten är i harmoni med både operativa och 

                                                 
44 Clausewitz, C. Om kriget. Stockholm, Bonnier fakta bokförlag AB, 2002. s. 201. 
45 Ibid, s. 206. 
46 Ibid, s. 208. 
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militärstrategiska mål.47 Offensiv taktik är således en metod som kan skapa 
förutsättning för tidigare nämnda resultat vilka skall harmoniera såväl med som 
mellan de olika nivåerna. Offensiv taktik beskrivs inte i detalj av 
militärteoretiker. Ett sätt att mäta denna variabel är att utgå från Wayne P 
Hughes (2000) tidigare nämnda tes i ”Fleet Tactics and Costal Combat”; 

 

”Attack effectively first” 

 

Att vara offensiv innebär per definition enligt Nationalencyklopedien: 

 

”(sätt att utföra) strid eller tävling som främst inriktar 
sig på anfall särsk. i mil. Sammanhang.” 48 

 

Begreppet offensiv taktik kommer i uppsatsen att definieras som anfall. Den 
som anfaller först kommer att anses vara den som agerat offensivt. Anledningen 
till att begreppet definieras som anfall är att det är ett rimligt sätt att mäta ett 
offensivt agerande. Definitionen är också vanligt förekommande i den 
militärhistoriska och militärteoretiska litteraturen. Offensiv taktik är således en 
binär variabel där offensiv taktik tilldelas värdet ”1” och icke-offensiv taktik 
tilldelas värdet ”0”. 

 

Styrkerelation  

Beträffande Lancasters ekvation beskriven under avsnitt fyra i uppsatsen menar 
Hughes (2000) att med lämplig modifikation av ekvationen innebärande att 
fartyg kan ta träffar men ändå fortsätta strida så är Lancasters framställning av 
de kumulativa fördelarna med att vara kvantitativt överlägsen mer relevant till 
sjöss än på land. Anledningen är möjligheterna att koncentrera eldkraften på det 
sätt som Lancaster beskrivit, vilka är större på havet än på land.49 Lancaster 
antyder genom sin ekvation att det absoluta kvantitativa styrkeförhållandet är av 
intresse, och därmed är ett sådant mått teoretiskt relevant även om det inte 
beaktar kvalitativa aspekter av styrkerelationer. 

Kvantitativa styrkerelationer kan mätas i absoluta och relativa termer. En fokus 
på absoluta styrkerelationer har emellertid en stor svaghet. Om två styrkor om 
150 respektive 145 skepp stod mot varandra så skulle såväl det absoluta 
                                                 
47 Vego, M. Naval strategy and operations in narrow seas. Portland (USA), Frank Cass 
publishers, 1999. s. 4 
48 ”Offensiv”. Nationalencyklopedien från Nationalencyklopedien på internet. 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O265171. (2003-03-03) 
49 Hughes, Wayne P. Fleet Tactics, and Costal Combat. Annapolis: US Naval Institute, 2000. s. 
42. 
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kvantitativa överläget om 5 skepp som det relativa överläget vara av marginell 
betydelse för stridens utfall. Om två styrkor om 10 respektive 5 skepp stod mot 
varandra skulle det absoluta kvantitativa överläget fortfarande vara 5 skepp 
samtidigt som det relativa överläget skulle bli dramatiskt större vilket torde få 
en ansenlig betydelse för utfallet av striden. En metod innebärande absoluta 
mätetal innebär således att betydelsen av styrkerelationer blir missvisande. En 
annan svaghet med absoluta kvantitativa styrkerelationer är att kvalitéer, såsom 
fartygens värde i strid inte beaktas. Av dessa skäl kommer styrkerelationer att 
mätas i form av kvantitativ styrka. Datamaterialet har inte givit förutsättning för 
att inkludera kvalitativa aspekter på styrkerelationer, vilket hade varit önskvärt. 
En teori om hur att fastställa fartygstypers värde i strid skulle också behövas för 
att värdering och därmed mätning skall kunna ske. 

Styrkerelation kommer i uppsatsen att betraktas som en kontinuerlig variabel 
och beräknas enligt formlerna: A/(A+B) där A samt B anger de två parternas 
antal fartyg i sjöslaget. Begreppet styrkerelation kommer därmed att behandlas 
som relativ kvantitativ överlägsenhet, och variabeln varierar mellan 0 och 1, där 
värdet 0,5 indikerar styrkebalans. 
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6 Statistiska resultat 
 
Hypoteserna testas med Probitregression50. Den statistiska analysen utförs i två 
steg. Inledningsvis prövas hypotes 1 (H.1) med hjälp av bivariat51 
probitregression. Därefter utförs multivariat52 probitregression som prövar H.1 
samt inkluderar en kontroll- tillika konkurrerande förklaringsvariabel i form av 
hypotes 2 (H.2). 

Tabell I: Prediktion av Seger i sjöslag, 1571 – 1982.53 

Variabel   Modell I  Modell II 

Konstant β - 0.712  - 1.865 
 SE 0.212  0.584 
 P 0.000  0.000 
 
Offensiv taktik  1.350  1.440 
  0.297  0.328 

0.000  0.000 
 

Styrkerelationer    2.205 
    1.011 
    0.015 
 
Pseudo R²  0.189  0.238 
N  84 (88)  76 (88) 

β = koefficient. 
SE = Standard Error, beskriver felmarginalen i beräkningen av β. 
P (sannolikhet) = Beräknas med utgångspunkt i förhållandet β/SE. Anger 
sannolikheten att en beroende variabel och en oberoende variabel skall ha ett 
nollsamband, och således sannolikheten att β = 0. Tumregeln säger att när förhållandet 
β/SE är minst 2, så är P-värdet lägre än 0,05, vilket ofta används i statistiska studier. 
N = antal observationer. Inom parentesen anges det totala antalet observationer. Utom 
parentesen anges observationer som används för den statistiska analysen. Skillnaden 
orsakas av databortfall, orsakat av avsaknad av datakällor för en eller flera variabler för 
ett visst sjöslag. 
R² = Variabeln kan inta värden mellan 0 och 1. Ju högre desto bättre. R² anger 
modellens precision och förklarar därmed hur väl modellen förklarar fenomenet 
”seger” i studien. 

                                                 
50 Probitregression ger ett så kallat probitvärde, som i sin tur används för att erhålla 
sannolikheten. Sannolikheten erhålls genom att man avläser sannolikheten för ett visst 
probitvärde i den kumulativa standardiserade normalfördelade fördelningsfunktionen. 
51 Bivariat probitregression innebär att den beroende variabeln testas endast mot en oberoende 
variabel. 
52 Multivariat probitregression innebär att den beroende variabeln testas mot fler än en 
oberoende variabel, i modell II testas alltså i vilken utsträckning seger kan förklaras genom att 
offensiv taktik används i kombination med styrkerelation. Syftet är att kontrollera huruvida 
effekten av hypotes 1 förändras då en ytterligare förklaringsvariabel inkluderas, i detta fall 
styrkerelation. 
53 Resultattabellen baseras på probitregression och statistikprogram STATA 7.0. 
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H.1 anger att offensiv taktik ökar sannolikheten för seger i sjöslag. Som framgår 
av tabell I, modell I så får hypotesen (H.1) stöd i den statistiska tillämpningen. 
Koefficienten är statistiskt signifikant på 5 % nivån, samt har korrekt riktning 
(positiv). Även om effekten av offensiv taktik visat sig vara statistiskt 
signifikant kvarstår frågan om effekten är substantiellt signifikant. För detta 
syfte undersöks hur mycket sannolikheten för seger förändras givet att offensiv 
taktik sätts till värdet ”0” jämfört med värdet ”1”. Givet värdet ”0” (vilket 
innebär att offensiv taktik inte tillämpas) så är sannolikheten för seger 0,24. Vid 
användande av en offensiv taktik så uppgår sannolikheten för seger till 0,74. 
Den substantiella effekten av offensiv taktik är således betydande. 

I modell II inkluderas en styrkerelationsvariabel i syfte att bemöta en tänkbar 
konkurrerande förklaring till resultatet från modell I. Som framgår av tabell I, 
modell II så är resultatet i stort sett oförändrat jämfört med modell I. Det 
innebär att inkludering av en konkurrerande förklaringsvariabel inte eliminerar 
effekten av offensiv taktik. H.2 anger ett positivt samband mellan 
styrkeöverlägsenhet och seger i sjöslag. Som framgår av ovanstående tabell I, 
modell II så får även H.2 stöd i den statistiska tillämpningen. Koefficienten är 
statistiskt signifikant under den gängse 5 % nivån. Risken är dock avsevärt 
högre att felaktigt förkasta nollhypotesen för variabel H.2 än för variabel H.1.  

För att fastställa om effekterna av offensiv taktik och styrkerelationer i 
kombination är substantiellt signifikanta undersöks hur mycket sannolikheten 
för seger förändras givet att offensiv taktik sätts till värdet ”0” jämfört med 
värdet ”1”. Utöver detta inkluderas variabeln styrkerelation med värdet ”0.5” 
vilket innebär att de båda sidorna är jämstarka. Givet att taktikvariabeln ges 
värdet ”0” (vilket innebär att en offensiv taktik inte används) så är 
sannolikheten för seger 0,22. Vid användande av en offensiv taktik så uppgår 
sannolikheten för seger till 0,75. Den substantiella effekten av offensiv taktik är 
således fortfarande av betydande storlek och nästan oförändrad. För att 
ytterligare undersöka den substantiella effekten av offensiv taktik i kombination 
med styrkerelationer studeras fyra olika scenarier enligt nedan. 

 

• Offensiv taktik samt styrkeöverlägsenhet med förhållandet 4:1 innebär 
att sannolikheten för seger är 0,89. 

• Offensiv taktik samt styrkeunderlägsenhet med förhållandet 1:4 innebär 
att sannolikheten för seger är 0,55. 

• Ingen offensiv taktik samt styrkeöverlägsenhet med förhållandet 4:1 
innebär att sannolikheten för seger är 0,42. 

• Ingen offensiv taktik samt styrkeunderlägsenhet med förhållandet 1:4 
innebär att sannolikheten för seger är 0,09. 
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Ovanstående scenarier visar att offensiv taktik är en viktigare betingelse än 
styrkeöverlägsenhet och ger därmed stöd till Castex tidigare redovisade hypotes 
som gör gällande att offensivt agerande kan kompensera för ogynnsamma 
styrkerelationer. Den sida som inte använder offensiv taktik kan inte förvänta 
sig en seger med en större sannolikhet än 0,5 även om styrkerelationerna är 
extremt gynnsamma. Den sida som använder sig av offensiv taktik har 
emellertid en sannolikhet att segra om minst 0,5 även under extremt 
ogynnsamma styrkeförhållanden. Man kan också undersöka vilken 
styrkerelation samt taktik som krävs för att sannolikheten för seger skall vara 
0,5. Vid användning av offensiv taktik krävs det ett styrkeförhållande om 
knappt 1:5 för att uppnå en sådan sannolikhet. Vid avsaknad av offensiv taktik 
krävs det ett styrkeförhållande om drygt 6:1.  

Generellt för båda modellerna i den statistiska analysen är det låga R²-värdet 
vilket indikerar att det finns ytterligare påverkansfaktorer eller 
förklaringsvariabler vilka betingar sannolikhet för seger. Detta innebär att H.1 
som enskild variabel, eller i kombination med H.2 i denna uppsats är en mycket 
bristfällig förklaring till seger vid sjöslag. För att komma vidare måste 
ytterligare påverkansfaktorer eller förklaringsvariabler som förklarar seger 
undersökas. En av denna studies förtjänster består i att den anger hur bristfälliga 
de studerade förklaringarna är. Trots att offensiv taktik har den förväntade 
effekten på seger, så ska man inte överskatta dess betydelse som en förklaring 
till just seger utan som en mindre delförklaring därtill. Därmed måste den 
teoretiska litteraturen ifrågasättas eftersom den tycks ha överskattat offensiv 
taktik som en förklaring till seger. 

I en statistisk uppsats finns det alltid två möjliga felkällor till resultaten: 
mätning och data. Databortfallet får anses som litet och skall på inget sätt 
accepteras som förklaring till resultatet. Datakällorna är samtliga av hög kvalitet 
och därmed kan denna felkälla avfärdas. Att offensivt agerande jämställs med 
anfall kan sägas utgöra en förenkling, men innebär å andra sidan att definitionen 
är relevant givet den teoretiska diskussionen samt att variabeln är enkel att mäta 
med hög tillförlitlighet. Det kan vidare ifrågasättas om det är fruktbart att 
betrakta variabeln styrkerelation som enbart ett kvantitativt begrepp som inte tar 
hänsyn till kvalitativa aspekter. Men även denna definition är valid givet den 
teoretiska diskussionen. Därutöver kan variabeln mätas med en hög grad av 
reliabilitet. Det finns inte heller tillräcklig information om kvalitativa aspekter 
att tillgå i historiska översiktsverk som fokuserar på sjöslag. Invändningar mot 
att precis alla sjöslag som ägt rum inte är upptagna i uppsatsens dataset kan 
resas. Studien har dock inkluderat vad som kan anses vara de större sjöslagen i 
historien. Uppsatsens statistiska test har visserligen varit utsatt för databortfall, 
men bortfallet är så begränsat att det inte kan utgöra någon större felkälla. 
Sammanfattningsvis, datans kvalitet är god, och mätmetoderna är teoretiskt 
valida. Studiens resultat har därmed inte påverkats av felkällor i mätning och 
data. 

Är det rimligt att anta att en offensiv taktik inkluderar ett fenomen som kan 
benämnas förstaslagsfördelar? Resultatet av undersökningen visar att det ligger 
nära till hands att dra den parallellen. Genom att kunna disponera den egna 
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styrkan på det sätt som upplevs fördelaktigt skapas förmågan att kunna ta 
initiativet och genomföra striden på det sätt som passar egna syften. En 
ytterligare fördel med att slå först torde vara möjligheterna att skapa ett 
överraskningsmoment, vilket i sig innebär att tiden för slaget kan väljas och i 
bästa fall även platsen. Inom ramen för offensiv taktik torde den viktigaste 
beståndsdelen vara att själv kunna avgöra när striden skall stå. Återigen 
accentueras begreppet ”attack effectively first” som ett paradigm att ta fasta på. 
Castex har visat sig ha rätt i sin tes om att manövrering eller som uppsatsen valt 
att tolka begreppet; offensiv taktik, är av yttersta betydelse för den underlägsne 
att vinna en seger. Kritik kan dock resas mot uppsatsens tolkning av 
manövrering då det går hävda att även ”undanmanövrering” skulle kunna vara 
en betingelse för seger genom skapande av flyktvägar i likhet med den metod 
fransmännen använde efter kung Louis XIV för att undvika totalförlust 
beskriven under avsnitt två. 

 

7 Avslutning 

7.1 Slutsatser och avslutande diskussion 
 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om offensiv taktik betingar 
sannolikheten för seger i sjöslag. För att undersöka detta utfördes en statistisk 
analys av 44 sjöslag under perioden 1571-1982. Den statistiska analysen fann 
att offensiv taktik ökar sannolikheten för seger vid sjöslag. Därutöver 
identifierades ett positivt samband mellan relativ kvantitativ 
styrkeöverlägsenhet och sannolikheten för seger. Offensiv taktik visade sig dock 
ha en starkare substantiell effekt än styrkerelationer. Den sida som inte 
använder offensiv taktik kan inte förvänta sig en seger med en större 
sannolikhet än 0,5 även om styrkerelationerna är extremt gynnsamma. Den sida 
som använder sig av offensiv taktik har emellertid en sannolikhet att segra om 
minst 0,5 även under extremt ogynnsamma styrkeförhållanden. 
Sammanfattningsvis, det finns ett antal direkta slutsatser som kan dras av 
resultatet i tidigare avsnitt. 

 

• Det finns ett positivt samband mellan offensiv taktik och seger. 

• Det finns ett positivt samband mellan kvantitativ styrkeöverlägsenhet 
och seger. 

• Offensiv taktik skapar en större sannolikhet för seger vid sjöslag än 
relativ överlägsenhet i antal. 

• En kombination av offensiv taktik och relativ överlägsenhet i antal 
skapar en högre sannolikhet för seger vid sjöslag än variablerna var och 
en för sig. 
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• Det låga R²-värdet indikerar att ytterligare förklaringsvariabler för vad 
som betingar sannolikhet för seger vid sjöslag saknas, vilket innebär att 
värdet av offensiv taktik som en förklaring av seger är mycket måttligt 
och bör inte överskattas. 

 

De resultat som presenterats och de slutsatser som dragits har såväl reviderat 
som givit stöd åt vanligt förekommande frågeställningar om betydelsen av 
offensivt agerande för seger i sjöslag.  

Är effektiv vapenräckvidd av större betydelse än offensiv taktik för att skapa 
betingelse för seger? Uppsatsen har visat att offensiv taktik betingar sannolikhet 
för seger vid sjöslag. Det som emellertid förändrat bilden dramatiskt är den 
första kända användning av sjömålsrobotar. 1967 sänktes den israeliska jagaren 
Eilat av egyptiska robotbåtar av Osa-klass.54 Sjömålsrobotarnas överlägsenhet i 
porté och träffsannolikhet i relation till det klassiska fartygsartilleriet är en 
faktor att ta i beaktande. Från att det varit av avgörande betydelse med ett 
antalsmässigt övertag för att vinna en seger har det förändrats mot förmågan att 
kunna insätta eld i målet, då ointressant med vilken metod, eller med hur många 
enheter. Frågan är om offensiv taktik såsom företeelse har fått en reducerad 
betydelse som framgångsbetingelse då teknikutvecklingen innebär att det är 
effektiv vapenräckvidd genom teknisk överlägsenhet som är av avgörande 
betydelse och därmed inte ett specifikt sätt att agera. Parten med överlägsen 
effektiv vapenräckvidd skulle knappast behöva anfalla först för att skapa 
sannolikhet för seger, men de facto ha möjligheten att skjuta först. Ovanstående 
resonemang tyder på att kvalitativa styrkerelationer är viktiga. Resonemanget 
ger även skäl till att ställa sig frågande om betydelsen av offensiv taktik inför 
framtiden. 

Att offensiv taktik är en central betingelse för seger vid sjöslag samt att en 
kombination av offensiv taktik och överlägsenhet i styrka skapar en än större 
möjlighet för seger har det inte rått några tvivel om i sjömilitära kretsar. Dessa 
omständigheter har sedan länge varit införlivade i den svenska flottans taktiska 
reglemente, TRFL55 i form av krigföringens tio grundregler. Det som upplevts 
som otillfredsställande är att reglementet har saknat vetenskapliga grundfakta. 
Denna uppsats skapar förutsättning för reglementet att innehålla en högre grad 
av vetenskaplighet än tidigare och lämnar därmed till del det vetenskapliga stöd 
som tidigare saknats rörande vad det är som betingar seger i sjöslag. 
Reglementet får stöd av resultatet i denna uppsats, men stödet är begränsat 
eftersom R²-värdet i modellerna är förhållandevis lågt. Emellertid har denna 
studies resultat i kombination med resonemanget ovan rörande kvalitativ 
styrkeöverlägsenhet även visat att den har mer bäring mot historiska sjöslag än 
framtida sjöslag.  

 
                                                 
54 Lindsjö, R. Marinhistoria. Chefen för Marinen, 1993, s. 410 
55 Chefen för Marinen. Taktikreglemente för Flottan. Stockholm: Försvarets läromedelscentral, 
1987. mom 14 – 24. 
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7.2 Sammanfattning 

 

Uppsatsen är indelad i åtta avsnitt där de inledande avsnitten ger läsaren en 
introduktion i varför frågeställningen är relevant samt redogör för tidigare 
forskning om vad det är som betingar seger vid sjöslag. Därefter redovisas 
uppsatsens teoribas i syfte att knyta an resultatet till den tidigare forskningen. I 
avsnitt fyra redovisas uppsatsens hypoteser samt varför de är relevanta. I avsnitt 
fem klargörs uppsatsens generaliserbarhet och centrala begrepp förklaras. I det 
sjätte avsnittet tolkas uppsatsens resultat vilket i avsnitt sju följs upp med 
slutsatser, diskussion och förslag till fortsatt forskning. Avsnitt åtta innehåller 
källförteckningen 

Utgör offensiv taktik en betingelse för seger vid sjöslag? Den tidigare 
forskningen i form av militärteoretiska verk indikerar att användning av 
offensiv taktik är betydelsefull för utfallet vid sjöslag. Frågeställningen känns 
också befogad när man betraktar sjöslag genom historien. Slutsatserna i den 
militärteoretiska litteraturen är till absolut största delen framtagna genom 
kvalitativa resonemang där historiska exempel utgjort fundamentet för sagda 
resonemang. I den historiska litteraturen beskrivs ofta sjöslagen endast med ett 
konstaterat utfall, sida A segrade över sida B. Syftet med uppsatsen är att med 
utgångspunkt från en teoretisk diskussion och genom en kvantitativ metod 
undersöka huruvida en offensiv taktik betingar sannolikheten för seger vid 
sjöslag. Uppsatsen undersöker sjöslag och ”skärmytslingar” som förekommit 
genom historien från och med Lepanto 1571 fram till och med Falkland 1982. 

Tidigare forskning anger flera faktorer som kan vara betydelsefulla för att uppnå 
seger i sjöslag. Bland dessa faktorer kan nämnas disposition av sjöstyrkan, 
defensiv taktik, offensiv taktik, styrkans sammansättning, styrkerelation, 
människan, doktrinen för att bringa eftersträvad taktik till existens, teknologisk 
överlägsenhet, ”attack effectively first” och spaning. I metodologiskt hänseende 
utmärks tidigare forskning av fallstudier som är antingen jämförande eller 
enbart deskriptiva. Hypotesprövning med hjälp av statistiska metoder har inte 
tidigare genomförts. 

I studiens teoribas beskrivs teorin om sambandet mellan offensivt agerande och 
seger. På den strategiska nivån är den store teoribildaren Sir Julian Corbett 
vilken hävdar att det yttersta syftet med krigföring till sjöss alltid är att direkt 
eller indirekt säkra herravälde till sjöss. Castex anger att man alltid måste vara 
offensiv med hela sin styrka, använda alla sina möjligheter, och utan avbrott 
skaffa sig det man ovillkorligen behöver. Det är endast offensiven som kan leda 
till storartade resultat. ”Attack effectively first” beskrivs av Wayne P. Hughes 
som en av nycklarna till framgång. Landquist anger i sin bok ett annat sätt för 
att egentligen säga samma sak. Slå först, slå hårt och fortsätt att slå. 

Två hypoteser har ställts upp i denna studie. Den första hypotesen är studiens 
huvudhypotes vilken fokuserar på offensivt agerande som förklaringsfaktor till 
seger.  
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Hypotes 1:  Offensiv taktik ökar sannolikheten för seger i sjöslag. 

Hypotes 1 bygger på resonemanget i studiens teoribas vilken återfinns i avsnitt 
tre. I studien formuleras även en konkurrerande hypotes som anger en 
konkurrerande förklaring i form av styrkerelationer till seger. 

Hypotes 2:  Ju större styrkeöverlägsenhet, desto större sannolikhet för seger i 
sjöslag. 

Hypotes 2 bygger på ett resonemang kring Lancasters ekvation. Lancaster 
undersökte fördelarna med att vara kvantitativt överlägsen, i absoluta termer, för 
att segra. Han undersökte även de kumulativa fördelarna för den större parten 
om denne var kvalitativt överlägsen, exemplet som anges är möjligheten att 
sikta med vapnet. Resultatet han erhöll beskrivs tydligt av nedanstående citat. 

 

”A commander is better off with twice as many units of 
force than with units with twice the rate of effective 
firepower.”56 

 

Sjöslag som använts – sammanlagt 44 stycken – har identifierats med hjälp av 
sju historiska standardverk och Encyclopedia Britannica. En beroende variabel 
– seger –, och två oberoende variabler – offensiv taktik och styrkerelation – har 
använts. Seger definieras som militär seger på den taktiska nivån. Fienden har 
tagit till flykten, kapitulerat, är oförmögna att disponera sin sjöstyrka för försvar 
eller inte har några stridande enheter kvar. Offensiv taktik definieras i uppsatsen 
som den som anfaller först. Styrkerelation definieras som en kontinuerlig 
variabel enligt formeln: A/(A+B). Att mäta styrkerelation i absoluta termer 
skulle bli mycket missvisande. 

Hypoteserna testas med probitregression i två steg. Hypotes 1 testas 
inledningsvis bivariat för att därefter testas multivariat där hypotes 2 inkluderas. 
Resultatet visar i modell I att hypotes 1 är såväl statistiskt- som substantiellt 
signifikant. Den substantiella effekten av offensivt agerande visar en 
sannolikhet om 0,74. Om offensiv taktik inte användes blir sannolikheten 0,24 
vilket visar att den substantiella effekten av offensiv taktik är betydande för att 
segra vid sjöslag. Modell II visar att såväl den statistiska- som den substantiella 
signifikansen för hypotes 1 kvarstår, och är i stort sett oförändrad, vilket innebär 
att inkludering av en konkurrerande förklaringsvariabel, hypotes 2, inte 
eliminerar effekten av offensiv taktik.  

Genom att pröva fyra scenarier där offensiv taktik och överlägsenhet i styrka 
kombineras på olika sätt undersöks i vilken utsträckning variablerna visar sig ha 
betydelse. Resultatet visar att den part som är extremt överlägsen i styrka (4:1) 
kan inte påräkna sig en större sannolikhet än knappt 0,5 för att segra om 

                                                 
56 Hughes, Wayne P. Fleet Tactics, and Costal Combat. Annapolis: US Naval Institute, 2000. s. 
42. 
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offensiv taktik inte används. Å andra sidan kan den part som är extremt 
underlägsen i styrka (1:4) påräkna sig en sannolikhet för seger om minst 0,5 om 
offensiv taktik används.  

Den statistiska analysen visar att offensiv taktik är en viktigare betingelse för 
seger än överlägsenhet i styrka, samt att en kombination av offensiv taktik och 
överlägsenhet i styrka ger en mycket stor sannolikhet för seger. 
Skärningspunkten mellan när offensiv taktik och styrkerelationer blir i stort sett 
lika för att skapa sannolikhet för seger går vid en styrkeöverlägsenhet om drygt 
6:1. Generellt för de båda modellerna är det låga R²-värdet vilket indikerar att 
det finns ytterligare förklaringsvariabler vilka betingar sannolikhet för seger. En 
av denna studies förtjänster består av att den visar hur bristfällig förklaringen är. 
Det finns två större möjliga felkällor i statistiska uppsatser: Mätning och data. 
Data som använts i studien är av god kvalitet och mätmetoderna är teoretiskt 
valida vilket innebär att studiens resultat inte beror på felkällor i mätning och 
data. 

I uppsatsen har följande övergripande slutsatser dragits: 

 

• Det finns ett positivt samband mellan offensiv taktik och seger. 

• Det finns ett positivt samband mellan relativ överlägsenhet i antal och 
seger. 

• Offensiv taktik skapar en större sannolikhet för seger vid sjöslag än 
relativ överlägsenhet i antal. 

• En kombination av offensiv taktik och relativ överlägsenhet i antal 
skapar en högre sannolikhet för seger vid sjöslag än variablerna var och 
en för sig. 

• Det låga R²-värdet indikerar att ytterligare förklaringsvariabler för vad 
som betingar sannolikhet för seger vid sjöslag saknas, vilket innebär att 
värdet av offensiv taktik som en förklaring av seger är mycket måttligt 
och bör inte överskattas. 

 

När det vetenskapliga bidraget av uppsatsen beskrivits är det på sin plats att 
spekulera i vilka ytterligare faktorer det är som kan utgöra viktiga betingelser 
för seger. Förstaslagsfördelar i form av att själv bestämma dispositionen av den 
egna styrkan och därmed ta initiativet genom överraskning kan vara en viktig 
variabel. Påståendet kan upplevas som snarlikt offensiv taktik. Avsikten med 
påståendet är dock att vid tillfället i fråga själv bestämma tid, plats och metod. 
Förmågan till spaning torde vara en annan variabel att ta hänsyn till under 
informationsöverlägets tidevarv.  
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7.3 Uppslag till fortsatt forskning 

 

Eftersom uppsatsens visat sig analysera endast en delmängd av betingelserna för 
seger finns det stort utrymme kvar till fortsatt forskning inom området. Det 
existerar således en omfattande forskningslucka. 

Vilka andra variabler utöver offensiv taktik och styrkerelationer kan antas 
påverka sannolikhet för seger? Underrättelsetjänst eller spaning är troligen en 
variabel att ta hänsyn till vid framför allt dagens krigföring till sjöss då 
förmågan till informationsöverläge ger vid handen att möjlighet till 
överraskning skapas. Överraskning torde som tidigare nämnts vara en 
förklaringsvariabel att ta hänsyn till. Frågan är om överraskning är något som 
går att skapa som enskild företeelse, eller om den är en konsekvens och därmed 
en bonuseffekt av andra ageranden? I likhet med den första delen framstår 
begreppet överraskning som en allmängiltigt given omständighet som betingar 
sannolikhet för seger vid sjöslag. 

Kommer offensiv taktik såsom företeelse få en reducerad betydelse som 
framgångsbetingelse då teknikutvecklingen innebär att det är effektiv 
vapenräckvidd genom teknisk överlägsenhet som är av avgörande betydelse och 
därmed inte ett specifikt sätt att agera? Frågeställningen bygger på 
resonemanget i avsnitt sju där kvalitativa styrkerelationer diskuteras. I nuläget 
upplevs frågeställningen vara svår att studera med empiriska metoder eftersom 
det under de senaste decennierna finns få sjöslag. 

En annan förklaringsvariabel som torde vara av största vikt är människans 
förmåga eller oförmåga att använda det mest kraftfulla instrumentet av alla, den 
mänskliga hjärnan, på det sätt som aktuellt tillfälle förutsätter i kombination 
med ett inlärt beteende. Å ena sidan kan en chef som är tränad att agera på ett 
visst sätt vid ett givet tillfälle ha svårigheter att ändra det beteendet då 
oförutsedda händelser uppstår. Ett statiskt tankemönster uppstår. Å andra sidan 
kan en chef som är tränad att alltid tänka självständigt förmodligen hantera 
oförutsedda händelser på ett mer naturligt sätt. Ett dynamiskt tankemönster 
uppstår. Detta resonemang antyder att det är den militära utbildningens metod, 
och förmodligen även personliga egenskaper hos den militäre chefen som är av 
central betydelse. Denna uppfattning är inte på något sätt ny. Clausewitz (2002) 
skriver i sitt klassiska verk ”om kriget”; 

 

”Om en sakkunnig ägnar halva sitt liv åt att i detalj 
klara ut ett besvärligt område, torde han komma längre 
än den, som bara vill sätta sig in i detta på kort tid. 
Teorins uppgift är att sortera upp och belysa 
problemen, så att inte var och en behöver bena ut och 
själv arbeta sig igenom alla frågor. Teorin skall fostra 
den blivande fältherrens intellekt eller snarare vara 
honom till hjälp vid hans självuppfostran. Den skall 
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därmed inte följa honom på slagfältet. Teorin skall 
verka på samma sätt som en klok lärare styr och 
underlättar ynglingens intellektuella utveckling utan att 
därför föra honom i ledband genom livet.”57 

 

Är det möjligt att chefens roll är av den betydelsen att det förklarar en större del 
av sannolikheten för seger än offensivt agerande och styrkerelationer? Kan det 
till och med vara så att chefens roll eliminerar effekten av offensiv taktik och 
styrkerelation. Frågan ligger nära till hands. Att kunna testa den beroende 
variabeln seger genom en probitregression med offensiv taktik, styrkerelation 
och chefens roll/förmåga på ett kvantitativt sätt torde vara av yttersta intresse. 
Ett sådant resultat torde även få starka implikationer för dagens 
ledarskapsforskning. Svårigheterna med att mäta ett dylikt förhållande är 
förmodligen dramatiska och låter sig i nuläget inte göras. 

 

                                                 
57 Clausewitz, C. Om kriget. Stockholm, Bonnier fakta bokförlag AB, 2002. s. 103. 
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STATISTISKA DATA ÖVER SJÖSLAG 1571 TILL OCH MED 1982. 
 

SJÖSLAG ÅR AKTÖR SEGER 

OFFENSIV 

TAKTIK 

STYRKE 

RELATIONER 

Lepanto1,2 1571 Heliga ligan 1 1 0,426 

Lepanto 1571 Turkiet 0 0 0,574 

Spanska armadan3,4 1588 Spanien 0 0 0,565 

Spanska armadan 1588 England 1 1 0,435 

The last fight of the 
Revenge5,6 1591 England 0 1 0,062 

The last fight of the 
Revenge 1591 Spanien 1 0 0,938 

The Downs7 1639 Holland 1 1 0,435 

The Downs 1639 Spanien 0 0 0,565 

The Battle of the Gabbard8 1653 England 1 1 0,502 

The Battle of the Gabbard 1653 Holland 0 0 0,498 

Öresund9 1658 Sverige 1 0 . 

Öresund 1658 Holland/ Danmark 0 1 . 

Fyradagarsslaget10 1666 England 0 1 0,357 

Fyradagarsslaget 1666 Holland 1 0 0,643 

Sicilien11 1676 Frankrike 1 . . 

Sicilien 1676  0 . . 

                                                 
1 Warner, O. Great Sea Battles. London, The Hamlyn publishing group Ltd, 1968. s. 14-23  
2 "naval warfare" Encyclopædia Britannica  from Encyclopædia Britannica Online. 
<http://search.eb.com/eb/article?eu=118856> [Accessed February 12, 2003]. 
3 Warner, O. Great Sea Battles. London, The Hamlyn publishing group Ltd, 1968. s. 24-37 
4 "Armada" Encyclopædia Britannica  from Encyclopædia Britannica Online. 
<http://search.eb.com/eb/article?eu=9610> [Accessed February 12, 2003]. 
5 Welch, J. Famous Sea Battles. London, Arthur Barker Ltd, 1964. s. 46-54 
6 "Grenville, Sir Richard" Encyclopædia Britannica  from Encyclopædia Britannica Online. 
<http://search.eb.com/eb/article?eu=38832> [Accessed February 12, 2003]. 
7 Warner, O. Great Sea Battles. London, The Hamlyn publishing group Ltd, 1968. s. 38-46 
8 Welch, J. Famous Sea Battles. London, Arthur Barker Ltd, 1964. s. 55-60 
9 Warner, O. Great Sea Battles. London, The Hamlyn publishing group Ltd, 1968. s. 47-53 
10 Ibid. s. 54-67 
11 Ibid. s. 69-75 
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SJÖSLAG ÅR AKTÖR SEGER 

OFFENSIV 

TAKTIK 

STYRKE 

RELATIONER 

Barfleur and la Hogue 1:a 
läget12 1692 England/Holland 1 0 0,692 

Barfleur and la Hogue 1:a 
läget 1692 Frankrike 0 1 0,308 

Barfleur and la Hogue 2:a 
läget13 1692 England/Holland 1 1 . 

Barfleur and la Hogue 2:a 
läget 1692 Frankrike 0 0 . 

The Battle of Vigo bay14 1702 England/Holland 1 1 . 

The Battle of Vigo bay 1702 Spanien/Frankrike 0 0 . 

Malaga15 1704 England/Holland 0 1 0,397 

Malaga 1704 Spanien/Frankrike 0 0 0,603 

Quiberonbukten16 1759 England 1 1 0,523 

Quiberonbukten 1759 Frankrike 0 0 0,477 

Flamborough Head17 1779 USA 1 1 0,677 

Flamborough Head 1779 England 0 0 0,333 

Chesapeake bay18 1781 Frankrike 1 0 0,558 

Chesapeake bay 1781 England 0 1 0,442 

Battle of the saintes19 1782 USA/Frankrike 0 0 0,493 

Battle of the saintes 1782 England 1 1 0,507 

The glorious first of june20 1794 Frankrike 0 0 0,424 

The glorious first of june 1794 England 1 1 0,576 

                                                 
12 Welch, J. Famous Sea Battles. London, Arthur Barker Ltd, 1964. s. 70-76 
13 Ibid. s. 70-76 
14 Welch, J. Famous Sea Battles. London, Arthur Barker Ltd, 1964. s. 77-83 
15 Warner, O. Great Sea Battles. London, The Hamlyn publishing group Ltd, 1968. s. 76-89 
16 Ibid. s. 90-101 
17 Ibid. s. 103-109 
18 Ibid. s. 110-119 
19 Welch, J. Famous Sea Battles. London, Arthur Barker Ltd, 1964. s. 92-102 
20 Warner, O. Great Sea Battles. London, The Hamlyn publishing group Ltd, 1968. s. 132-145 
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SJÖSLAG ÅR AKTÖR SEGER 

OFFENSIV 

TAKTIK 

STYRKE 

RELATIONER 

The battle of saint 
Vincent21 1797 England 1 1 0,357 

The battle of saint Vincent 1797 Spanien 0 0 0,643 

Nilen "Aboukir"22,23 1798 Frankrike 0 0 0,548 

Nilen "Aboukir" 1798 England 1 1 0,452 

Köpenhamn24,25 1801 England 1 1 0,591 

Köpenhamn 1801 Danmark 0 0 0,409 

Trafalgar26,27 1805 England 1 1 0,45 

Trafalgar 1805 Frankrike/Spanien 0 0 0,55 

Lissa28 1811 England 1 0 0,4 

Lissa 1811 Frankrike/ Venedig 0 1 0,6 

Lake Eire29 1813 USA 1 0 0,5 

Lake Eire 1813 England 0 1 0,5 

Navarinobukten30,31 1827 Turkiet/Egypten 0 0 0,474 

Navarinobukten 1827 
England/Frankrike/R
yssland 1 1 0,526 

Hampton Roads32 1862 Nordstaterna . 0 0,5 

Hampton Roads 1862 Sydstaterna . 1 0,5 

                                                 
21 Welch, J. Famous Sea Battles. London, Arthur Barker Ltd, 1964. s. 114-122 
22 Warner, O. Great Sea Battles. London, The Hamlyn publishing group Ltd, 1968. s. 146-157 
23 "Nile, Battle of the" Encyclopædia Britannica  from Encyclopædia Britannica Online. 
<http://search.eb.com/eb/article?eu=57250> [Accessed February 12, 2003]. 
24 Warner, O. Great Sea Battles. London, The Hamlyn publishing group Ltd, 1968. s. 158-169 
25 "Nelson, Horatio Nelson, Viscount" Encyclopædia Britannica  from Encyclopædia Britannica Online. 
<http://search.eb.com/eb/article?eu=56599> [Accessed February 12, 2003]. 
26 Warner, O. Great Sea Battles. London, The Hamlyn publishing group Ltd, 1968. s. 170-185 
27 "Trafalgar, Battle of" Encyclopædia Britannica  from Encyclopædia Britannica Online. 
<http://search.eb.com/eb/article?eu=75054> [Accessed February 12, 2003]. 
28 Warner, O. Great Sea Battles. London, The Hamlyn publishing group Ltd, 1968. s. 186-193 
29 Ibid. s. 194-203 
30 Warner, O. Great Sea Battles. London, The Hamlyn publishing group Ltd, 1968. s. 204-215 
31 "Navarino, Battle of" Encyclopædia Britannica  from Encyclopædia Britannica Online. 
<http://search.eb.com/eb/article?eu=56455> [Accessed February 12, 2003]. 
32 Warner, O. Great Sea Battles. London, The Hamlyn publishing group Ltd, 1968. s. 216-229 
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SJÖSLAG ÅR AKTÖR SEGER 

OFFENSIV 

TAKTIK 

STYRKE 

RELATIONER 

Tsu-Shima33,34 1905 Ryssland 0 0 0,5 

Tsu-Shima 1905 Japan 1 1 0,5 

Falklandsöarna35,36 1914 Tyskland 0 0 0,454 

Falklandsöarna 1914 England 1 1 0,545 

Doggers bank37,38 1915 England 1 1 0,635 

Doggers bank 1915 Tyskland 0 0 0,365 

Jutland39,40 

"Skagerakkslaget" 1916 Tyskland 0 0 0,403 

Jutland "Skagerakkslaget" 1916 England 1 1 0,597 

Scapa Flow41 1939 Tyskland 1 1 0,5 

Scapa Flow 1939 England 0 0 0,5 

River Plate42 1939 Tyskland 0 0 0,25 

River Plate 1939 England 1 1 0,75 

Bismarck 1.a läget43,44 1941 Tyskland 1 0 0,5 

Bismarck 1.a läget 1941 England 0 1 0,5 

Bismarck 2.a läget45,46 1941 Tyskland 0 0 0,048 

Bismarck 2.a läget 1941 England 1 1 0,952 

Cape Matapan 1.a läget47 1941 England 1 1 0,143 

Cape Matapan 1.a läget 1941 Italien 0 0 0,857 

                                                 
33 Smedberg, M. Om sjökriget. Page one. Stockholm, Page One publishing AB, 1996. s. 156-159.  
34 Hough, R. Naval Battles of the Twentieth Century. London: The Lanchesters, 1999. s. 1-19 
35 Smedberg, M. Om sjökriget. Page one. Stockholm, Page One publishing AB, 1996. s. 156-159.  
36 Hough, R. Naval Battles of the Twentieth Century. London: The Lanchesters, 1999. s. 1-19 
37 Ibid. s. 44-52 
38 Bennet, G. et.al. TheEncyclopedia of Sea Warfare from the first ironclads to the present day. New York, 
Thomas Y. Crowell Company, 1975. s. 53. 
39 Hough, R. Naval Battles of the Twentieth Century. London, The Lanchesters, 1999. s. 53-86 
40 Welch, J. Famous Sea Battles. London, Arthur Barker Ltd, 1964. s. 157. 
41 Smedberg, M. Om sjökriget. Page one. Stockholm, Page One publishing AB, 1996. s. 184-187. 
42 Hough, R. Naval Battles of the Twentieth Century. London, The Lanchesters, 1999. s. 87-93 
43 Ibid. s. 94-117 
44 Lindsjö, R. Marinhistoria. Chefen för Marinen, 1993, s. 280-283 
45 Hough, R. Naval Battles of the Twentieth Century. London, The Lanchesters, 1999. s. 94-117 
46 Lindsjö, R. Marinhistoria. Chefen för Marinen, 1993, s. 280-283 
47 Hough, R. Naval Battles of the Twentieth Century. London, The Lanchesters, 1999. s. 118-127 
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SJÖSLAG ÅR AKTÖR SEGER 

OFFENSIV 

TAKTIK 

STYRKE 

RELATIONER 

Cape Matapan 2.a läget48 1941 England 1 1 0,308 

Cape Matapan 2.a läget 1941 Italien 0 0 0,692 

Midway49,50 1942 Japan 0 1 0,7 

Midway 1942 USA 1 0 0,3 

Guadalcanal (Savo) 51 1942 USA 0 0 0,533 

Guadalcanal (Savo) 1942 Japan 1 1 0,467 

Nordkap52 1943 Tyskland 0 0 0,167 

Nordkap 1943 England 1 1 0,833 

Leyte Gulf53,54 1944 USA 1 0 0,638 

Leyte Gulf 1944 Japan 0 1 0,361 

Sänkningen av "Eilat"55 1967 Egypten 1 1 0,75 

Sänkningen av "Eilat" 1967 Israel 0 0 0,25 

Latakia56 1973 Israel 1 1 0,5 

Latakia 1973 Egypten/Syrien 0 0 0,5 

Damietta/Baltim57 1973 Israel 1 1 0,6 

Damietta/Baltim 1973 Egypten/Syrien 0 0 0,4 

Falklandskriget58 
"Belgrano" 1982 England 1 1 0,25 

Falklandskriget "Belgrano" 1982 Argentina 0 0 0,75 

Falklandskriget59 
"Sheffield" 1982 England 0 0 . 

Falklandskriget "Sheffield" 1982 Argentina 1 1 . 

 

                                                 
48 Hough, R. Naval Battles of the Twentieth Century. London, The Lanchesters, 1999. s. 118-127 
49 Ibid. s. 169-181 
50 Lindsjö, R. Marinhistoria. Chefen för Marinen, 1993, s. 312-315 
51 Smedberg, M. Om sjökriget. Page one. Stockholm, Page One publishing AB, 1996. s. 212-213 
52 Hough, R. Naval Battles of the Twentieth Century. London, The Lanchesters, 1999. s. 205-211 
53 Warner, O. Great Sea Battles. London, The Hamlyn publishing group Ltd, 1968. s. 292-298 
54 Bennet, G. et.al. TheEncyclopedia of Sea Warfare from the first ironclads to the present day. New York, 
Thomas Y. Crowell Company, 1975. s. 189. 
55 Lindsjö, R. Marinhistoria. Chefen för Marinen, 1993, s. 410 
56 Smedberg, M. Om sjökriget. Page one. Stockholm, Page One publishing AB, 1996. Sid 216-217 
57 Ibid. s. 217 
58 Lindsjö, R. Marinhistoria. Chefen för Marinen, 1993, s. 418-421 
59 Ibid. s. 418-421 


