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Sammanfattning: 

Antalet teorier som avhandlar sjökrigföring är många. Flera av dessa är framtagna under 

föregående sekel då taktik och teknik stod inför en omfattande utveckling. Många av de moderna 

tänkarna inom krigsvetenskap hänvisar till äldre men erkända teorier. Syftet med denna uppsats är 

att undersöka om äldre teorier om sjökrigföring är aktuella i modern sjöstrid. De frågor som 

kommer att besvaras är, vad kännetecknar Yom Kippur kriget med Mahans och Corbetts offensiv 

och defensiv som utgångspunkt samt om det är någon av dessa teorier som är mer framträdande. 

Undersökningen genomförs genom att först studera och analysera offensiven av Mahan och 

defensiven av Corbett. Utifrån deras teorier undersöks om kännetecken från offensiven och 

defensiven står att återfinna i Yom Kippur kriget.  

Slutsatserna som dras i undersökningen visar att det finns kännetecken från både Mahans teori om 

offensiven och Corbetts teori om defensiven i Yom Kippurkriget. Defensiven återfinns framförallt 

på den politisk strategiska nivån och offensiven är framträdande på den militärstrategiska och 

taktiska nivån. 
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The validity of old military theories in modern naval warfare 

 

Abstract: 

The amounts of theories that deal with naval warfare are many. Several of those are developed under the 

previous century when tactics and technology were in the eve of development. Many of modern thinkers 

within science of war often refer to older but recognized theories. The purpose of this essay is to examine if 

the old but recognized theories are of current interest in modern naval warfare. The questions that are used 

in this essay are, what is the characteristics of the war of Yom Kippur with Mahan’s offensive and 

Corbett’s defensive as a starting-point and are there any of the theories that are prominent. The examination 

is then carried out through analysing Mahan’s offensive and Corbett’s defensive. With their theories as a 

starting-point the characteristics of Mahan’s offensive and Corbett’s defensive are to be found within the 

war of Yom Kippur. 

The conclusions show that there are characteristics of Mahan’s offensive and Corbett’s defensive within the 

war of Yom Kippur. The defensive is striking on the political strategic level. The offensive is conspicuous 

on the military strategic and tactical level. 

Key words: 

Offensive, Alfred Mahan, Defensive, Julian Corbett, Yom Kippur war 
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1. Inledning och problemformulering 
 

Några av de största teoretiker inom sjökrigföring är Julian S. Corbett och Alfred T. Mahan. 

Dessa tänkare var aktiva under början av 1900-talet och deras verk har kommit att dominera 

tänkandet i sjökrigföring.
1
 Karaktären av sjökrigen har dock förändrats från den tiden fram till 

idag.  

Storleken i konflikternas omfattning har förändrats. Under första och andra världskriget 

genomfördes fortfarande regelrätta sjöslag mellan sjöstridskrafter. Efterkrigstiden har 

karaktäriserats av mindre sjöstrider i begränsade konflikter. 

Tekniken har utvecklats. Sensorsystem har utvecklats från enkla radarsystem till avancerade 

spanings- och eldledningsradarsystem. Ledningssystem har förändrats från relativt enkla 

system till mer komplexa system som ingår i nätverk med olika samband och länksystem. 

Vapensystemen har utvecklats från eldrörsartilleri, torpeder och minor till att nu även omfatta 

robotar med längre räckvidd och större precision som resultat.  

Taktiken har utvecklats. Tidigare uppträdde fartygsförband i samlade styrkor idag uppträder 

fartygsförband över större ytor där kraftsamling uppnås genom samordning av eld. 

Dessa teorier används idag med naturlighet i forskning och utbildning men är dessa äldre 

sjökrigsteorier gällande idag efter den förändring som har skett inom teknik, taktik och 

karaktäristik för sjökrigföring? Kan Corbetts och Mahans tankar om sjökrigföring fortfarande 

sägas vara aktuella?  

1.1 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna studie är att undersöka om och hur erkända men gamla teorier inom 

sjökrigföring fortfarande är aktuella i modern sjöstrid. Dessa teorier är inte intressanta bara 

för att de är gamla och att taktik- och teknikutvecklingen har gjort framsteg. Moderna tänkare 

och teoretiker som till exempel Geoffrey Till hänvisar till gamla teorier om sjökrigföring.
2
Det 

är därför motiverat att undersöka huruvida dessa äldre teorier fortfarande är aktuella då de till 

del utgör grunden för moderna teorier. För att undersöka teoriernas aktualitet så kommer de 

att prövas mot modern sjöstrid.  

För att söka svar på detta problem kommer undersökningen att använda följande generella 

frågeställning: 

Är gamla och erkända teorier om sjökrigföring aktuella i modern sjöstrid? 

För att besvara denna övergripande fråga kommer följande frågeställningar att användas: 

                                                           
1
 Till, G. (2004) Seapower - A Guide for the Twenty-First Century, London: Frank Cass Publishers, s.35 

2
 Ibid, s.39-59 
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1. Hur kännetecknas Yom Kippur kriget med Corbetts teori om defensiven som 

utgångspunkt? 

2. Hur kännetecknas Yom Kippur kriget med Mahans teori om offensiven som 

utgångspunkt?  

3. Är det någon av dessa teorier som är mer framträdande?  

1.2 Avgränsningar 
 

Undersökningen omfattar Alfred Mahans teori om offensiv sjökrigföring och Julian Corbetts 

teori om defensiv sjökrigföring. Utifrån dessa teorier kommer de sjöstrider som förekom 

under Yom Kippur kriget 1973 att analyseras. I Yom Kippur kriget deltog Israel, Egypten och 

Syrien. I denna studie kommer bara Israel och israeliska stridskrafter att undersökas, då 

egyptiska och syriska perspektiv redovisas görs detta för att beskriva det israeliska. 

Mahan och Corbett använde inte begreppet operativ nivå och därför kommer det begreppet 

inte att undersökas i denna studie. 

1.3 Metod 
 

I metodkapitlet kommer först en allmän beskrivning av den metod som använts i uppsatsen 

och valet av metod motiveras. Därefter kommer validitet och reliabiliteten i undersökningen 

att diskuteras och avslutningsvis kommer tidigare forskning och anknytningen till denna 

undersökaning att redovisas. 

1.3.1 Inledning 

 

Studien genomförs som en kvalitativ undersökning. Inledningsvis operationaliseras Mahans 

teori om offensiven i sjökrigföring och Corbetts teori om defensiven i sjökrigföring för att 

identifiera vad som kännetecknar respektive teori. För att kunna återge defensiven och 

offensiven enligt Corbett och Mahan kommer båda teorierna att belysas ur ett strategiskt 

perspektiv och ett taktiskt perspektiv. Det strategiska perspektivet omfattar den politisk 

strategiska och militärstrategiska nivån. Den taktiska nivån belyser hur sjöstridskrafterna 

utnyttjades. Utifrån operationaliseringen undersöks Yom Kippur kriget genom en studie av 

krigsvetenskapliga artiklar och böcker med en analys av meningsinnehåll. I denna fallstudie 

kommer Israels att studeras med samma perspektiv som teorierna undersöks, ett strategiskt 

och ett taktiskt. Därefter kommer slutsatser utifrån empirin att dras och slutligen kommer 

frågeställningarna att besvaras utifrån slutsatserna. Anledningen till att denna metod är vald är 

att både Mahans och Corbetts teorier finns väl dokumenterade. På samma sätt är Yom Kippur 

kriget väl dokumenterat vilket gör att metoden att gå från teorin till empirin med en kvalitativ 

textanalys lämpar sig väl för undersökningen. 
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1.3.2 Validitet 

 

Valet av dessa två teoretiker är inte på något sätt kontroversiellt då såväl Mahan som Corbett 

är erkända teoretiker inom sjökrigföring
3
. Både Mahan och Corbett motsvarar samtidigt 

problemformuleringens påstående om äldre sjökrigsteorier då båda författarna främst varit 

aktiva under 1900-talets första hälft. Valet av teorierna om offensiv och defensiv 

sjökrigföring är ett medvetet val. Inom detta område har Mahan och Corbett olika synsätt och 

undersökningen skapar på detta sätt ett bredare undersökningsperspektiv.  

Vad är ett modernt sjökrig? Den frågan är relevant och undersökningen bygger till stor del på 

ett modernt sjökrig. Denna studie kommer att undersöka hur och om sjöstriderna under Yom 

Kippur kriget kännetecknas av Mahans och Corbetts teorier. Under sjöstriderna i detta krig 

genomfördes för första gången strid med sjömålsrobotar som huvudvapen och studien 

kommer att använda detta krig som en definition för modern sjökrigföring. Yom Kippur 

kriget är representativt för modern sjökrigföring genom att det är ett av få krig under de 

senaste femtio åren där sjöstrider har genomförts på mellanstatlig nivå. Mellanstatliga 

sjöstrider har genomförts vid senare tillfällen till exempel mellan Indien och Pakistan och 

under första och andra Gulfkrigen men det var under Yom Kippur kriget som erfarenheterna 

visade att sjökrigföringen var på väg in i en ny tidsålder.
4
  

Hur god är validiteten i undersökningen eller mäter undersökningen vad som är syftet med 

densamma?
5
 Syftet med undersökningen är att undersöka om och hur erkända men gamla 

teorier om sjökrigföring är aktuella i ett modernt sjökrig. Teorierna som har valts är författade 

under 1900-talets början och de är allmänt erkända. Det krig som har valts är Yom Kippur 

kriget och de sjöstrider som förekom där. Att definiera Yom Kippur kriget som ett modernt 

sjökrig när det är nästan fyrtio år sedan som det genomfördes kan säkert ifrågasättas. 

Undersökningen har motiverat och redovisat hur Yom Kippur kriget kan uttryckas som 

modernt och varför teorierna är representativa därmed är också validiteten påvisad.  

1.3.3 Reliabilitet 

 

Hur har data i undersökningen hanterats eller hur god är reliabiliteten i 

undersökningen?
6
Empirin i undersökningen är nästan uteslutande skriven på engelska och det 

är författaren till studien som har genomfört översättningen. Mahans teori om offensiven och 

Corbetts teori om defensiven har analyserats genom kvalitativ textanalys. Utifrån textanalysen 

har indikatorer utvecklats genom att analysera skillnaderna mellan Mahan och Corbett. Till en 

början ter sig dessa författare vara överrens i sak och det är endast en semantisk skillnad dem 

i mellan. Det är först efter djupare undersökning som skillnaderna framträder. Utifrån 

skillnaderna i respektive teoretiker har indikatorerna utarbetats. Denna operationalisering av 

                                                           
3
 Till, G. (2004) s. 35 

4
 Herzog C. (1975) The war of Atonement, London: Weidenfield and Nicolson Ltd, s. 269 

5
 Bjereld U., Demker M., Hinfors J., (2009) Varför vetenskap, Lund: Studentlitteratur, s. 112 

6
 Ibid s. 115 
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offensiven och defensiven har gjorts så transparant som möjligt. Det borgar inte för ett bättre 

resultat med det har hela tiden varit en strävan att göra undersökningen så genomskinlig som 

möjligt. För att eftersträva en bra koppling mellan operationaliseringen och empirin så har det 

identifierats tre indikatorer för offensiven på strategisk nivå och tre för taktisk nivå. På 

motsvarande sätt har indikatorer för defensiven utarbetats. Totalt återfinns tolv indikatorer för 

offensiven och defensiven i undersökningen för att uppnå så god reliabilitet som möjligt. 

Dessa indikatorer har sedan använts för att skapa en brygga till Yom Kippur kriget med 

utgångspunkt i en strategisk och en taktisk nivå. Utifrån den empiriska undersökningen har 

sedan frågeställningarna besvarats med hjälp av indikatorerna. Avslutningsvis har 

indikatorerna tillsammans med svar på frågeställningen utgjort grunden för de slutsatser som 

har dragit i diskussionen. 

1.3.4 Tidigare forskning 

 

Offensiven kontra defensiven är absolut inga teorier som Mahan och Corbett är ensamma om 

att beskriva eller förorda. Till exempel så förespråkade Clausewitz defensiven och Raoul 

Castex förspråkade offensiven.
7
 Varför är då Julian Corbett och Alfred Mahan utvalda i denna 

undersökning? Clausewitz teorier är företrädelsevis inriktade mot markarenan och det är 

framförallt sjöarenan som skall studeras. Castex är en sjökrigsteoretiker men är inte samtida 

med Mahan och Corbett vilka författade sina teorier vid ungefär samma tid.   

I denna undersökning har två ungefärligt samtida teorier som avhandlar samma ämnesområde 

men är ändå varandras motsatser valts för att undersöka hur gamla teorier kan vara 

applicerbara på en modern sjöstrid.  

Undersökningar om Mahan och Corbett är inte heller någonting som inte har gjorts tidigare. 

Jerker Widén har bland annat som ett delsyfte med sin bok “Theorist of Maritime Strategy Sir 

Julian Corbett and his Contribution to Military and Naval Thought” att förklara varför 

Corbetts teorier är användbara idag.
8 Dåvarande örlogskapten Per Nilsson skrev under 

chefsprogrammet 2004-2006 en uppsats om militärteorins påverkan på beslutsfattare inom 

Royal Navy där både Mahan och Corbett analyserades för att undersöka vilken påverkan de 

hade på beslutsfattarna vid sjöstriderna under första världskriget. 

Det som gör denna undersökning ovanlig är att den använder två ungefärligt samtida 

teoretiker och analyserar ett gemensamt område, offensiven och dess motsats defensiven för 

att undersöka om dessa teorier fortfarande är aktuella. På det sättet utgör denna undersökning 

ett nytt bidrag till kunskap om hur gamla teorier kan användas i modern tid. 

  

                                                           
7
 Widén, J. (2012) Theorist of Maritime Strategy Sir Julian Corbett and his Contribution to Military and Naval 

Thought, Burlington: Ashgate Publishing Limited, s. 67-68 
8
 Widén, J. (2012), s.3 
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1.4 Disposition 
 

I studiens inledande del presenteras problemformulering med syfte och de frågeställningar 

som undersökningen försöker ge svar på. Vidare presenteras vilken metod som 

undersökningen vilar på, vilken litteratur som har använts för att besvara frågeställningarna 

och vilka avgränsningar som är gjorda. Detta kapitel skapar en bild av ramarna för 

undersökningen och vilka teorier som skall användas för att undersöka empirin. 

I den andra delen av undersökningen presenteras Alfred Mahan och hans teori om offensiven i 

sjökrigföring följt av en presentation av Julian Corbett och hans teori om defensiven i 

sjökrigföring. Därefter operationaliseras dessa två teorier och indikatorerna utarbetas. 

Indikatorerna utnyttjas för att göra den empiriska analysen som genomförs med utgångspunkt 

från offensiven och defensiven.   

I den tredje delen kommer empirin att undersökas genom en studie av Israels krigföring och 

sjöstrider i ett strategiskt och taktiskt perspektiv. Den empiriska undersökningen tillsammans 

med indikatorerna utgör underlaget för att göra en analys och svar på frågeställningarna. 

I den fjärde delen av undersökningen redovisas en analys tillsammans med svar på 

frågeställningarna och en slutdiskussion. 

I den femte delen presenteras förslag på vidare forskning. Detta förslag omfattar de områden 

som inte har blivit belysta i denna undersökning och kan därför ses som en naturlig utveckling 

av det bidrag som denna studie utgör. 

1.5  Centrala begrepp 
 

Följande begrepp är centrala i undersökningen: 

Politisk strategisk nivå: 

• Definierar de strategiska mål statsmakterna vill uppnå. 

• Fastställer, utan att detaljreglera, vilka medel och metoder som ska användas. 

• Fastställer begränsningar för användandet av angivna medel. 

Den politisk strategiska nivån är därmed ansvarig för samordning av alla de medel den 

förfogar över. Utformandet av den politiska strategin är förbehållet statsmakten.
9
 

Militärstrategisk nivå: 

Då krig kan ses som en ”fortsättning av politik med andra medel” så utgör militärstrategin en 

brygga mellan politiska mål samt militära medel och metoder. Militärstrategin rationaliserar 

                                                           
9
 Militärstrategisk doktrin (2012) s. 47 
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och inriktar bruket av militär makt och beskriver hur den skall användas för att nå de 

övergripande målen.
10

 

Taktisk nivå: 

Den taktiska nivån omfattar samordning av förbandens verksamhet på fältet. På den taktiska 

nivån klarläggs målen från den överordnande nivån samt hur förband skall utnyttjas och 

samordnas.
11

 

1.6 Litteratur 
 

Litteraturen till denna undersökning är omfattande. Alfred Mahan var en produktiv författare 

och den litteratur som har använts för att analysera Mahans teori om offensiven är hans verk 

Sjömaktens inflytande på historien 1660-1783 del 1 och 2. I denna undersökning har en 

svensk översättning av kapten L. Åkerhielm använts. Vidare har även Mahan on Naval 

Strategy med förord av John B. Hattendorf och Wayne P. Hughes, Jr. och Mahan upon Naval 

Warfare studerats för att få en heltäckande syn på Mahans teori om offensiv. För att analysera 

Julian Corbett har Some Principals of Maritime Strategy med bilagan The Green Pamphlet 

och Theorist of Maritime Strategy Sir Julian Corbett and his Contribution to Military and 

Naval Thought av Jerker Widén studerats. Denna litteratur bedöms väl räcka för att på ett 

tydligt sätt redovisa Mahans syn på offensiven och Corbetts syn på defensiven. Ur ett 

källkritiskt perspektiv är det är mindre troligt att någon författare som återger Mahan eller 

Corbett skulle vara tendentiös i sin redovisning av respektive teori. Det är framförallt 

tidssambandet som kan diskuteras och äktheten i de översättningar som gjorts. Vad avser 

Mahans verk Sjömaktens inflytande på historien är den svenska översättningen gjord av 

kapten Åkerhielm vid flottan. Det säkerställer att en marin grundkompetens har funnits vid 

översättningen vilket talar för att äktheten kan styrkas. Vad gäller Mahan on Naval Strategy är 

författarna John B. Hattendorf och Wayne P. Hughes, Jr endast ansvariga för introduktionen 

därefter är det Alfred Mahans eget underlag som har använts vilket också borgar för att 

äktheten är säkerställd.  

Vad avser Corbetts teori så har framförallt Some Principals of Maritime Strategy med bilagan 

The Green Pamphlet använts. Även i detta fall har John B. Hattnedorf och Wayne P. Hughes, 

Jr endast skrivit förord och sedan är det Corbetts eget underlag som har använts. Den enda 

bok som har använts där någon har skrivit om en författare är Jerker Widéns bok Theorist of 

Maritime Strategy Sir Julian Corbett and his Contribution to Military and Naval Thought.  

För att redovisa Yom Kippur kriget i ett strategiskt perspektiv har framförallt Offense och 

Defense in Israeli Military Doctrine använts. Boken är skriven av Dr. Ariel Levite som arbetar 

vid ett israeliskt universitet men är kritisk till den offensiva militära hållning som Israel har 

till sina grannländer. Detta borgar för att den inte är tendentiös i perspektivet att korrekt 

beskriva hur Israel har en defensiv strategi samtidigt som de israeliska väpnade styrkorna har 

                                                           
10

 Militärstrategisk doktrin, s. 48-49 
11

 Ibid (2012) s. 51 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2012-06-07  

Niklas Nordgren  

SA VT 2012  

 

- 10 - 
 

en offensiv doktrin. Vidare har Politics and the Military in Israel 1967-77 av A. Perlmutter 

använts. Boken beskriver relationen mellan Israels politiska ledning och den militära 

ledningen och kan därför inte ses som tendentiös avseende offensiv eller defensiv krigföring. 

 För att redovisa det taktiska perspektivet har framförallt Elusive Victory av T. Dupuy, The 

war of Atonement av C. Herzog och Sjöoperativa lärdomar av Yom Kippur kriget, en artikel i 

Tidskrift för sjöväsendet använts. Dupuy är en pensionerad överste i amerikanska armén och 

beskriver i boken Elusive Victory krigen mellan Israel och arabländerna mellan 1947-74. I 

sina förstudier inför skrivandet i boken besökte Dupuy både Israel, Egypten och Syrien och 

bokens värde ligger i att Dupuy har intervjuat båda sidor i konflikten. Dupuy anses av vissa 

författare att vara den som mest rättvist har återgett kriget.
12

 Dupuy har även hjälpt 

motsvarande författare som beskrivit kriget ur ett arabiskt perspektiv
13

. Elusive Victory är 

skriven 1978 vilket är tillfredsställande ur ett källkritiskt perspektiv. Herzog beskriver i sin 

bok The war of Atonement kriget ur ett mer uttalat israeliskt perspektiv vilket dock inte 

påverkar redovisningen om offensiven och defensiven på den taktiska nivån. Slutligen har en 

artikel i Tidskrift för sjöväsendet använts för att återge delar av sjöstriderna. Denna artikel 

baserar sig på ett föredrag som genomfördes i Jerusalem 1975 av den dåvarande chefen för 

den israeliska marinen. På föredraget som åhörare fanns den svenske kommendörkapten Cay 

Holmberg som har översatt föredraget till svenska. Detta ger en bild som i ett 

tidssambandsperspektiv och ett närhetsperspektiv är tillfredsställande. I frågan om tendens så 

är det en ensidig bild, den bild som Israel vill ge av sjöstriderna. I undersökningen har även 

motsvarande redovisning av den egyptiska sidan studerats och den redovisningen skiljer sig 

avsevärt från den israeliska
14

. I boken The ramadan War, 1973 beskrivs kriget i ett arabiskt 

perspektiv. Skillnaden i litteraturen ligger inte i offensiv och defensiv krigföring utan i 

utgången av enskilda strider och resultaten av kriget.  

2. Teori 
 

Som tidigare har nämnts i denna studie utgår det teoretiska perspektivet från J. Corbett och 

hans teori om defensiven i sjökrigföring och A. Mahan och hans teori om offensiven. Dessa 

teorier kommer i detta kapitel att analyseras och operationaliseras så att de kan användas för 

den fortsatta undersökningen av Yom Kippur kriget. Motiveringen till valet av teorier är 

redovisat under kapitlet metod.  

2.1 Julian S. Corbett 
 

Sir Julian Corbett föddes i London den 12 november 1854 och var son till en välbärgad 

arkitekt. Corbett inledde sin akademiska karriär med att studera juridik vid Trinity College i 

                                                           
12

 Dunstan, S. Yom Kippur (2007) Oktoberkriget 1973, Hallstavik: Svensk Militärhistoriskt bibliotek, s.186 
13

 Badri, Hassan, El & Magdoub, Taha, El & Mohammed, Dia, El, Din, Zohdy (1978) The Ramadan War, 1973, 

Dunn Loring: T. N. Dupuy Associates, s. ix 
14

 Holmberg, C. (1977) ”Sjöoperativa lärdomar av Yom Kippur kriget” och ”Sjöstriderna under Yom Kippur 

kriget – sett ur egyptisk synvinkel”,  i Tidskrift för sjöväsendet s.11-28 
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Cambridge där han också tog en examen. Corbett blev advokat 1877 men behövde inte arbeta 

för sitt uppehälle utan kunde resa genom Europa, USA, Kanada och Indien. Efter att ha provat 

på yrket som målare påbörjade Corbett sin litterära karriär då han inledningsvis skrev 

skönlitteratur och historiska verk.
15

Corbett var en av initiativtagarna till Navy Records 

Society 1893 vilka publicerade verk om brittisk marinhistoria.  

Två av Julian Corbetts verk är Some Principles of Maritime Strategy och dess bilaga The 

Green Pamphlet.  I Some Principles of Maritime Strategy börjar Corbett med att beskriva 

nyttan och begränsningarna med teoretiseringen av krig. I det första kapitlet beskriver Corbett 

Krigets teori där han influerad av Clausewitz påtalar relationen mellan krig och politik. I 

andra och tredje kapitlet beskriver Corbett teorin och taktikerna för sjökrigföring.
16

  

2.2 Alfred T. Mahan 
 

Alfred Mahan föddes i New York vid West Point den 27 september 1840 där hans far var en 

erkänd professor. Mahan var till skillnad från Corbett utbildad officer och påbörjade sin 

militära karriär vid Naval Academy 1856. Flera biografier har beskrivit Mahan som att han 

hade en för flottan typisk karriär fram till dess att han publicerade sin första bok om sjömakt 

vid en ålder av 58 år.
17

Mahan tog officersexamen 1859 och tjänstgjorde under det 

amerikanska inbördeskriget som löjtnant både till sjöss och vid Naval Academy som lärare. 

1885 påbörjade Mahan sin tjänstgöring vid Naval War College och det var här som han skrev 

sin första bok om sjömakt. 1889 blev han utsedd till rektor för Naval War College en tjänst 

som han kom att inneha under två perioder i sin karriär. Mahan fortsatte att tjänstgöra inom 

US Navy fram till och med 1912 endast två år före sin bortgång 1914.
18

 

2.3 J. Corbetts teori om defensiven 
 

Julian Corbett anser att defensiven är att föredra framför en rent offensiv hållning. Det är 

genom en kombination av defensivt och offensivt agerande som framgången nås enligt 

Corbett. I detta kapitel kommer Corbetts syn på defensiven först att beskrivas i ett strategiskt 

perspektiv och därefter i ett taktiskt perspektiv. 

2.3.1 Defensiven enligt Corbett ur ett strategiskt perspektiv 

 

För att skapa förståelse för Corbetts teori om defensiv sjökrigföring bör också Corbetts syn på 

marinstrategi och sjöstrategi förklaras. Marinstrategi är de principer som styr ett krig där 

havet utgör en väsentlig faktor. Sjöstrategi är den del som styr utnyttjandet av 

sjöstridskrafterna där marinstrategin har bestämt vilken roll sjöstridskrafterna skall utgöra i 

                                                           
15

 Corbett, J. (1988) Some Principles of Maritime Strategy with introduction and Notes by Eric J. Grove, 

Annapolis: United States Naval Institute, s. 11 
16

 Ibid s. 24-29 
17

 Westcott, Allan (red.) (1919) Mahan on Naval warfare, London: Sampson Low, s. 12-13 
18

 Ibid s. 15 
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förhållande till landstridskrafterna. Det är först efter att den gemensamma strategin för både 

land och sjöstridskrafter är klarlagd som sjöstrategin kan utformas. Det är nästan uteslutande 

alltid på land som ett krig avgörs och sjöstridskrafternas roll är därför att skapa förutsättningar 

för landstridskrafternas avgörande.
19

För att lyckas med att stödja landoperationerna krävs det 

herravälde till sjöss. Herravälde till sjöss innebär inte i likhet med herravälde i land att det är 

territorium som skall kontrolleras utan att det är havet som kommunikationsled som skall 

kontrolleras. Har landet kontroll över sina kommunikationer till sjöss eller kan förneka 

moståndaren detsamma har landet uppnått herravälde tills sjöss.
20

 

Corbett anser att det är av mindre vikt att analysera eller planera ett krig utifrån perspektivet 

offensiv eller defensiv. Det är viktigare att förstå anfallet och försvarets betydelse. Genom att 

behålla en aggressiv anda kan defensiven möjliggöra för en underlägsen styrka att vinna. 

Styrkan bygger på viljan och förståelsen att genomföra snabba anfall då motståndaren inte är 

beredd.
21

 

Enligt Corbett så skall utformningen av en flotta kunna härledas till den strategi och eller 

doktrin som landet har. Det innebär att ett land med en defensiv strategi kan ha en flotta 

inriktad mot defensiv sjökrigföring. Samma land kan också ha en offensivt inriktad flotta om 

doktrinen förespråkar offensivt uppträdande.
22

 

Ett sätt att förklara fördelarna med defensiven är jämförelsen med att det är alltid lättare att 

behålla någonting än att ta någonting. Corbett menar att det är lättare att hindra ett land från 

att ta någonting än att ta någonting från ett annat land.
23

 

Styrkan med defensiven är att den tillåter beslutsfattaren att själv välja tillfälle för att växla till 

offensiv. Detta är särskilt gällande för sjöstridskrafter som utan förvarning för motståndaren 

kan välja mellan offensiven eller defensiven. Då motståndet förväntas vara för starkt, intas 

med naturlighet defensiven utan att för den sakens skull låta bli att genomföra offensiva 

operationer. Hela styrkan och kärnan i defensiven är motanfall. Motståndaren lockas eller 

tvingas till en position där han kan utsättas för ett motanfall. Den viktigaste funktionen för 

defensiven är att dölja eller stödja ett huvudanfall. Det är endast genom att använda 

defensiven i områden som är mindre viktiga som förutsättningar att maximera insatserna i 

viktiga områden är möjliga. Om landet inte är tillräckligt starkt för att anta offensiven, anta då 

defensiven intill offensiven är möjlig genom att försvaga motståndaren med att förmå honom 

att genomföra anfall eller skapa egen styrketillväxt genom skapandet av egna styrkor eller 

genom allierade.
24

 

Corbetts två huvudargument för defensiven är för det första att defensiven är överlägsen för 

att den genomförs närmare de egna linjerna samtidigt som offensiven tenderar att öka 

                                                           
19

 Corbett, J. (1988), s. 15-16 
20

 Ibid s. 93 
21

 Ibid s.39-40 
22

 Ibid s. 107 
23

 Ibid s.35 
24

 Ibid s. 329-331 
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avståndet till de egna linjerna allteftersom offensiven fortgår. För det andra innebär offensiven 

att söka strid samtidigt som defensiven består i att avvakta på rätt tillfälle. All annan tid då det 

inte är någon strid är till defensivens fördel.
25

 

Den gemensamma strategin för land- och sjöstridskrafter måste grunda sig på vad 

målsättningen är med kriget vilket beslutas av den politiska ledningen.
26

Krigföring kan därför 

generellt delas upp i två klassificeringar. Den första handlar om den politiska målsättningen 

med ett krig är positivt eller negativt. En positiv målsättning i ett krig innebär att målet att 

erövra någonting från motståndaren och då skall huvuddragen i krigföringen vara offensiv. 

Om kriget är negativt så är målsättningen från politikerna att motståndaren skall förnekas att 

erövra någonting och då skall huvuddragen i krigföringen vara defensiv. För Corbett är detta 

den strategiska målsättningen, positiv eller negativ. När denna målsättning bryts ner till den 

militärstrategiska nivån så kan målsättningarna variera, offensiva eller defensiva så länge som 

de verkar för det gemensamma målet på den strategiska nivån.
27

 

Den andra klassificeringen av krig som Corbett gör är begränsade och obegränsade 

krig.
28

Corbett ansåg som vi tidigare redovisat att krigföring är bara ytterligare ett politiskt 

instrument. När politiken övergår från diplomati till krig är det den politiska målsättningen 

som styr valet av metoder för att genomföra kriget. I indelningen av begränsat och obegränsat 

krig påverkades Corbett eller egentligen tog efter Clausewitz teorier. När kriget är obegränsat 

så innebär det att den politiska viljan omfattar en fullständig tillintetgörelse av motståndarens 

vilja och förmåga. Det begränsade kriget kräver inte denna fullständiga nedbrytning av 

motståndaren. Detta innebär att vid ett obegränsat krig så måste motståndarens styrkor 

tillintegöras men i ett begränsat krig är det inte nödvändigtvis motståndarens väpnade styrkor 

som skall slås ut. I ett obegränsat krig måste den strategiska offensiven riktas mot 

motståndarens väpnade styrkor. I ett begränsat krig, även med en positiv målsättning, är detta 

inte nödvändigt.
29

Styrkan med begränsat krig är motsvarande som vid defensiv krigföring. På 

samma sätt som en underlägsen nation kan utnyttja defensiven för att få fördelar mot en 

överlägsen motståndare så kan det begränsade kriget ge samma fördelar. Corbett styrker detta 

genom två argument. För det första ger fördelarna med att vara en önation tillsammans med 

en stark flotta möjlighet att minska obalansen mot en motståndare med starka 

markstridskrafter. För det andra medger begränsad krigföring att defensiven utnyttjas utan 

nackdelarna med att inte ha initiativet och de moraliska fördelarna med ett offensivt 

uppträdande.
30

 

Om ett land är för svagt för att anta offensiven så kan det nå framgångar genom att anta 

defensiven. Defensiven består av bland annat av ”Fleet in being”, en aktiv flotta som är 

beredd att ingripa mot de hot som landet utsetts för och därmed får motståndaren att avstå från 

                                                           
25

 Widén, J. (2012), s. 66 
26

 Corbett, J. (1988), s. 18 
27

 Ibid s. 31-32 
28

 Ibid s. 41 
29

 Ibid s.45 
30

 Widén J. (2012), s. 80 
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att anfalla. I ett strategiskt perspektiv kan det jämföras med ett land som har en tillräckligt 

styrka eller position så att det avskräcker andra länder från att anfalla. Enligt Corbett får 

denna avskräckningstaktik inte se enbart som ett försvar mot invasion utan skall ses som en 

möjlighet till svar på ett anfall från motståndaren var det än uppträder.
31

   

2.3.2 Defensiven enligt Corbett ur ett taktiskt perspektiv 

 

Corbett delar upp sjökrigföringen i två kategorier beroende på målsättningen. Den första är att 

säkra eller bestrida herravälde till sjöss och den andra kategorin omfattar utövande av 

herravälde till sjöss.
32

 För att säkra herraväldet till sjöss så finns det två metoder enligt 

Corbett, ett avgörande slag eller blockad. Det avgörande slaget är till naturen en offensiv 

handling men Corbett menar att en defensiv hållning skall intas intill dess att ett fördelaktigt 

läge har uppnåtts.
33

Blockaden är likaledes en offensiv handling, men i samma stund som 

blockaden är upprättad, så avslutas offensiven och övergår till defensiven utan att ha 

tillgången till fördelarna med defensiven.
34

Om ett land saknar den marina styrkan att säkra 

herraväldet till sjöss genom offensiva operationer kan motståndarens positiva målsättningar 

ändå förhindras genom att bestrida herraväldet till sjöss med defensiva åtgärder. Corbett anser 

att det finns två defensiva metoder för att bestrida herraväldet till sjöss. ”A fleet in being” och 

mindre motanfall. För en sjömakt innebär en defensiv att hålla flottan beredd att ingripa där 

den kan behövas. Genom att påvisa för motståndaren att det finns en kraftfull styrka som kan 

skydda landets intressen kan motståndaren tvingas att avstå eller anpassa sitt agerande. 

Motanfall används när motståndet är för stort och enda sättet att påverka motståndaren är att 

försöka bestrida hans herravälde till sjöss genom att reducera hans styrkeöverlägsenhet vilket 

kan uppnås med motanfall mot delar av motståndarens styrkor.
35

  

Den andra kategorin, utövande av herravälde till sjöss, omfattar det egna landets utnyttjande 

av kommunikationerna till sjöss samtidigt som motståndarens försvåras eller förhindras. 

Sjökrigföringen börjar och slutar alltså inte med att motståndarens styrkor slås. Att utöva 

herravälde till sjöss borde rent logiskt följa efter att säkra herravälde till sjöss men så är inte 

fallet enligt Corbett. Det är återigen målsättningen med krigföringen inte sjökriget som är 

avgörande för vilken väg som skall tas. Som det tidigare har redovisats är det inte genom 

sjöstrider som avgörandet nås utan genom landstrider. De marina sjöstridskrafternas del i det 

avgörandet är därför att säkra eller stödja egna landstridskrafters förmågor eller förneka 

motståndarens. Corbett menar därför att försvar mot invasion för att på så sett hindra 

motståndarens markstridskrafter att nå ett avgörande är en metod för utövande av herravälde 

till sjöss.
36

 

                                                           
31

 Corbett, J. (1988), s. 209 och 212 
32

 Ibid s.161 
33

 Ibid s. 163 och 180-181 
34

 Ibid s. 203. 
35

 Ibid s. 209, 212 och 227 
36

 Ibid s.233-235 
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Offensiven är den effektivaste formen av krigföring då den leder till ett avgörande på ett 

direkt sätt. Nackdelar med offensiven är att styrkan avtar när kommunikationslederna blir 

längre, operationer kan komma att genomföras på för egna styrkor okänd terräng och för 

motståndaren känd terräng. Vidare ökar svårigheten att genomföra reträtt.
37

 Defensiven är den 

mest hållbara formen av krigföring då den kräver mindre resurser. Defensiven innebär inte 

passivitet utan en väntan på rätt tillfälle att slå motståndaren. Fördelarna med defensiv 

sjökrigföring är närheten till basområden, välkänd terräng och möjligheter att skapa 

förutsättningar för en motattack. Nackdelen med defensiven är huvudsak en fråga om moral.
38

 

För Corbett är upprätthållandet av kommunikationslederna det viktigaste. Att slå 

motståndaren har inget högre syfte i sig själv och Corbett redovisar tre orsaker till detta. Först 

svårigheterna med att uppnå ett tillfälle att slå motståndaren. Det kräver någon form av 

överlägsenhet geografiskt, tekniskt, taktiskt eller numerärt. För det andra så tillåter situationen 

nästan aldrig en sådan nödvändig koncentration av egna styrkor. För det tredje så finns det 

andra målsättningar att ta hänsyn till. Det viktiga är att vinna hela kriget, inte bara 

sjöstriderna. Den viktigaste uppgiften för flottan är att upprätthålla kommunikationsvägen till 

sjöss så att resurser kan utnyttjas på rätt plats vid rätt tid.
39

  

Det finns två sätt att genomföra offensiva manövrar med defensiva avsikter, motanfall och 

diversion. Motanfall är anfall mot motståndaren som exponerar sig genom offensiva 

operationer. För ett land med svagare styrka kan ett motanfall vara en framgångsrik metod att 

minska motståndarens styrka under det att den egna styrkan byggs upp eller som en avledning 

från egen styrkeuppbyggnad
40

. Diversion syftar till att förvilla motståndarens strategi, att dra 

hans uppmärksamhet bort från någonting eller få motståndaren att splittra sina styrkor. Det är 

endast när en underlägsen styrka lyckas med en att vilseleda en starkare styrka som diversion 

är berättigad.
41

 Motanfall och diversion kan ses i såväl ett taktiskt som strategiskt perspektiv. 

2.4 A. Mahans teori om offensiven 
 

Mahan är en ivrig förespråkare för offensiven både i ett strategiskt och taktiskt perspektiv. 

Kapitlet kommer att inledas med att beskriva varför Mahan anser att offensiven är att föredra 

framför defensiven i ett strategiskt perspektiv. Därefter kommer Mahans syn på offensiven att 

beskrivas i ett taktiskt perspektiv. 

2.4.1 Mahans teori om offensiven ur ett strategiskt perspektiv 

 

För att beskriva varför Mahan anser att offensiven är bättre än defensiven så måste Mahans 

syn på krigföring först kortfattat beskrivas. En utgångspunkt för krigföring är strategiska 

                                                           
37

 Corbett, J. (1988),  s. 310 
38

 Ibid s. 329 
39

 Widén J. (2012), s. 123-124 
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punkter exempelvis baser, förråd eller fördelaktiga positioner. Mellan dessa punkter går det 

strategiska linjer där förnödenheter transporteras, linjer för anfall eller reträtt. Den viktigaste 

linjen är kommunikationslinjen därför den möjliggör för de stridande förbanden att få 

förnödenheter.
42

 

Defensiven skall skydda dessa linjer och punkter. Defensiven i krigföring utgör grunden för 

offensivens förmåga men det är offensiven som kan skapa ett avgörande. Om 

kommunikationsleder hotas måste motståndaren retirera, om dessa linjer erövras, förlorar 

motståndaren. Det strategiska målet är att slå mot motståndarens strategiska linjer. Offensiven 

är därför överordnad men utesluter inte defensiven. Egna kommunikationsleder måste 

skyddas vilket kan uppnås genom försvar men genom att inta offensiven tvingas motståndaren 

att inta defensiven. Mahan gör därför följande indelning av kriget utifrån offensiven och 

defensiven. Om det finns någonting att vinna, inta offensiven, om det finns någonting att 

förlora, inta defensiven. Då motståndaren tvingas till att inta defensiven för att skydda sina 

linjer eller punkter tvingas motståndaren också till att inta ett statiskt läge samtidigt som de 

egna styrkorna kan utnyttja offensivens rörlighet.
43

  

Om målet med kriget är att ta kontroll över någonting som redan kontrolleras av motståndaren 

är kriget offensivt och därmed är också metoderna för att uppnå detta offensiva. Det innebär 

inte att moståndaren måste slås där han är som starkast. Är motståndaren angripbar i något 

annat avseende samtidigt som det är viktigt för honom så är det där anfallet skall sättas in.
44

 

Nackdelarna med defensiven är bland annat rent moraliska då det är oftast den svagare sidan 

som intar defensiven. En annan nackdel är att den medför en osäkerhet om var motståndaren 

skall genomföra sin offensiv. Att vända på detta resonemang innebär att fördelarna med 

offensiven är moraliska och att offensiven genom att den medför initiativet också tillåter till 

att följa motståndarens verksamhet.
45

 

Mahan beskriver att syftet med att upprätthålla en militär förmåga till sjöss är främst att 

tillgodose landets möjligheter att bedriva handel. För länder med en offensiv ambition utgör 

sjöstridskrafterna en annan förmåga. Detta innebär att ett land som har en handel som 

utnyttjar sjövägarna kan ha ett flotta i defensivt syfte för skydd av handel. På samma gång kan 

samma land ha en offensiv ambition med sin flotta. Ett land utan handel som är beroende av 

sjövägarna men ändå har en flotta har därför offensiva ambitioner, det vill säga landet vill 

utnyttja flottan för att erövra någonting.
46

  

  

                                                           
42

 Hattendorf, John B. (red.) (1991) Mahan on Naval Strategy, Annapolis: United states Naval Institute, s. 142 

och 144 
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 Ibid s. 288-291 och 130 
44

 Ibid s. 180 
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 Ibid s. 259 
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2.4.2 Mahans teori om offensiven ur ett taktiskt perspektiv 

 

I föregående kapitel beskrevs varför offensiven var att föredra i ett strategiskt perspektiv. Det 

hade varit alltför lätt att säga att den taktiska nivån är beroende av den strategiska. För det är 

inte nödvändigt att en defensiv strategi innebär en defensiv flotta. Mahan gjorde indelningen 

som vi redan har redovisat på den strategiska nivån, om du kan förlora någonting inta 

defensiven. När landet hotas av invasion intar landet defensiven, helt enligt Mahans teori, 

men flottans bidrag är offensiva operationer.
47

Varför är då flottan bäst lämpad för offensiva 

operationer? Offensiven är möjlig genom flottans rörlighet.
48

 

Mahan anser att om inte överlägsenhet är uppnådd så måste ett avgörande slag uppnås. I detta 

slag skall alla krafter läggas på att förstöra alla motståndarens fartyg.
49

Mahans argument för 

att slå motståndaren är motsvarande som på den strategiska nivån. Det viktiga är att slå ut 

motståndarens strategiska linjer eller punkter.
50

På den taktiska nivån utgör örlogsfartygen 

dessa punkter och linjerna mellan örlogsfartygen motsvarar linjen på den strategiska nivån.
51

 

Mahan är tydlig avseende hur han ser på offensiv kontra defensiv i ett taktiskt perspektiv. 

Sjöstridkrafterna skall leda offensiven men när det omfattar defensiven så skall 

sjöstridskrafterna endast utgöra en sekundär roll.
52

I sjökrigföring utgör kustförsvaret den 

defensiva delen och flottan den offensiva delen. Kustförsvaret skall säkerställa basområden 

och därmed skapa handlingsfrihet för flottan.
53

 För Mahan utgör baser grunden för flottans 

offensiva förmåga och behöver därför skyddas från anfall både från havet och från land.
54

En 

faktor som påverkar basens strategiska värde är dess militära styrka, offensiv eller defensiv. 

En hamns styrka eller svaghet beskriver Mahan genom att definiera dess offensiva och 

defensiva styrka. Försvaret av en hamn, bortsett från det offensiva utnyttjandet av hamnen, 

består av försvar mot anfall från sjöstridskrafter och markstridskrafter. Mahan är av 

uppfattningen att skyddet av hamnar skall genomföras av markstridskrafter då de är bättre 

rustade och övade för detta ändamål. Uthållighet är styrkan i defensiven och fördelen som kan 

uppnås med den samma är fördröjning. Genom att anfalla motståndarens kommunikationer så 

kan motståndaren också fördröjas. Mahan kallar detta för offensiv-defensiv manöver. Syftet 

med sjökrigföringen är defensivt men genomförandet är offensivt. Detta utgör den defensiva 

roll som flottan skall ta.
55

En flotta för kustförsvar som är begränsad till defensiven kan endast 

använda sin offensiva styrka när motståndaren anfaller. Den är underlägesen ett defensivt 

skydd som baseras på land på grund av begränsningar i hur mycket last ett fartyg kan bära och 
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den är lättare att slå ut genom manövrar och dess största tillgång rörlighet omintetgörs.
56

En 

sjöstyrka kan enligt Mahan på motsvarande sätt genomföra offensiv-defensiva manövrar i en 

offensiv operation. När en offensiv är avslutad och markstridskrafterna har övertagit försvaret 

så kan sjöstridskrafterna tvinga eller locka motståndarens sjöstridskrafter ifrån området för att 

på så sätt skydda operationen.
57

 

Redovisningen hittills av Mahan har bestått av att beskriva syftet och fördelarna med 

offensiven. På den taktiska nivån så är metoderna för hur offensiven skall genomföras viktiga. 

Det har tidigare nämnts några, slå motståndaren genom sjöslag, offensiv-defensiven det vill 

säga att anfalla motståndarens kommunikationer i syfte att fördröja. Andra sätt är att anfalla 

motståndarens övriga strategiska punkter, baser eller utsätta motståndaren för blockad.
58

 

2.5 Sammanfattning och framtagande av indikatorer för defensiv 

och offensiv  
 

Det är ibland svårt att se skillnaden mellan Corbett och Mahan. Det verkar till en början som 

att det är en semantisk fråga i vissa fall. Corbetts syn på att defensiven är det riktiga valet men 

endast intill dess att det ges möjlighet att bli offensiv. Mahan å sin sida menar att det är endast 

offensiven som är viktig för sjöstridskrafterna samtidigt som defensiven kan utnyttjas för att 

hitta lämpliga tillfällen för offensiv. Så långt är teoretikerna ganska överrens, de uttalar sig i 

olika ordning bara. De grundläggande skillnaderna mellan Corbett och Mahan är att Corbett 

tydligare framhåller flottans roll som en del i en helhet där helheten är viktigast. För både 

Mahan och Corbett utgör strategiska linjer väsentliga delar för bedrivandet av krig. För 

Corbett utgörs de strategiska linjerna av kommunikationsleder vilka syftar till att försörja 

kriget. För Mahan utgör de strategiska linjerna också kommunikationsleder men samtidigt är 

det motståndarens örlogsfartyg som motsvarar strategiska punkter och mellan dem går 

strategiska linjer. På detta sätt är Corbett defensiv i sin syn på sjökrigföring och Mahan 

offensiv. För Corbett kan sjöstridskrafterna genomföra såväl offensiva som defensiva metoder 

inom såväl offensiva som defensiva strategier. Mahan säger att sjöstridskrafterna kan 

användas för både offensiva och defensiva strategier men skall främst använda offensiva 

metoder.  

Defensiven enligt Corbetts tolkning går inte att analysera på en krigsmakt utan att först 

analysera den politiska målsättningen med kriget. Är det negativt eller positivt? När det 

strategiska perspektivet är klarlagt är det möjligt att analysera det militärstrategiska 

perspektivet. Corbett lyfter fram fördelar med både offensiv och defensiv samt förklarar på ett 

ingående sätt hur dessa relaterar med varandra. Corbett förespråkar defensiven för att själv 

kunna bestämma när och var ett avgörande genom en offensiv skall nås och anger motanfallet 

som kärnan i defensiven. Mahan förespråkar offensiven därför att det är endast genom att slå 

mot motståndarens strategiska punkter som ett krig kan avgöras. 
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2.5.1  Indikatorer för defensiven på strategisk nivå 

 

Följande indikatorer kommer att användas för att undersöka defensiven på den strategiska 

nivån: 

- Anta defensiven och välj själv tillfälle för offensiven. 

- Om ett land i ett strategiskt perspektiv inte har kraft för att uppträda offensivt bör det 

anta defensiven i avvaktan på att motståndaren görs svagare eller egna styrkor har 

blivit starkare. 

- Att landet inte har möjlighet att anta offensiven utan utnyttjar defensiven för att nå 

sina syften genom att upprätthålla en tillräcklig styrka för att avskräcka fienden. 

2.5.2 Indikatorer för offensiven på strategisk nivå 

 

Följande indikatorer kommer att användas för att undersöka offensiven på den strategiska 

nivån: 

- Offensiven tvingar motståndaren till defensiven. 

- Då motståndaren på grund av ett offensivt uppträdande tvingas till defensiven 

begränsas han också till statiskt försvar samtidigt som motparten utnyttjar rörlighet. 

- Den strategiska målsättningen är att slå mot motståndarens strategiska linjer.  

2.5.3 Indikatorer för defensiven på taktisk nivå 

Följande indikatorer kommer att användas för att undersöka defensiven på den taktiska nivån: 

- Låt motståndaren anfalla och därefter vid lämpligt tillfälle genomföra ett motanfall 

eller genomföra diversion, gärna i kombination med nyutvecklad teknik. 

- Upprätthålla kommunikationslederna istället för att slå motståndaren. 

- Defensiven är den mest hållbara formen för sjökrigföring. 

2.5.4 Indikatorer för offensiven på taktisk nivå 

 

Följande indikatorer kommer att användas för att undersöka offensiven på den taktiska nivån: 

- Att slå mot motståndarens strategiska punkter, sjöstridskrafter, baser eller genomföra 

blockad. 

- Sjöstridskrafterna utnyttjas i både defensiva och offensiva syften men använder 

uteslutande offensiva metoder. 

- Sjöstridskrafternas rörlighet medger offensivt agerande. 
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3. Yom Kippur kriget 
 

I detta kapitel kommer inledningsvis bakgrunden till Yom Kippur kriget att redovisas. Detta 

är en nödvändighet då Mahan i offensiven och Corbett i defensiven beskriver dessa i ett 

strategiskt och ett taktiskt perspektiv. För att beskriva det strategiska perspektivet av Yom 

Kippur så måste de bakomliggande faktorerna till kriget tydliggöras. Därefter kommer 

offensiva och defensiva kännetecken i Yom Kippur kriget att redovisas i ett strategiskt och ett 

taktiskt perspektiv. 

3.1 Bakgrund 
 

Israel har en speciell roll som världens enda judiska stat då den utgör en central roll för alla 

judar i hela världen. Israel må vara litet till ytan och till folkmängden, men har ändå sedan 

bildandet tilldragit sig världssamfundets intresse. Landet är ett resultat av judiska traditioner 

med tusenårig historia och har under hela denna tid påverkats av konflikter med sina arabiska 

grannar.
59

 Bildandet av staten Israel var ett resultat av flera års kamp. Genom en omröstning i 

FN den 27 november 1947 antogs planen för grundandet av staten Israel. Detta följdes upp 

med en deklaration om suveränitet från Israels förste premiärminister David Ben-Gurion som 

utropade staten Israel den 14 maj 1948.
60

  

Konflikten mellan judar och araber övergick till ett krig mellan länder då det första kriget 

mellan arbaländerna och Israel bryter ut. Kriget omfattade på ena sidan Israel och på andra 

sidan Egypten, Syrien, Jordanien, Irak och Libanon vilka i sin tur var understödda av flera 

andra arabiska länder. Orsaken till kriget var att de arabiska länderna ville förhindra bildandet 

av den judiska staten Israel och att området Palestina även fortsättningsvis skulle vara 

arabkontrollerat. Kriget avslutades 1949 och Israel hade då befäst sin suveränitet och utökat 

sitt territorium med cirka 30 procent. Trots att kriget avslutades med vapenvila och nya 

gränser upprättades fortsatte konflikten mellan den nya nationen Israel och dess arabiska 

grannar. Under femtiotalet ökar på nytt spänningen då mindre strider äger rum på israeliskt 

territorium mellan irreguljära och reguljära arabiska förband och enheter från Israel. 1956 

bryter kriget ut på nytt mellan Egypten och Israel och kriget avslutas med hjälp av 

Storbritannien och Frankrike.
61

 

Sexdagarskriget bröt ut 1967 mellan Israel och dess arabiska grannar Egypten, Jordanien och 

Syrien. Bakgrunderna och orsakerna till konflikten är flera. Israel uppfattade det tänkta 

bildandet av Förenade Arabrepubliken mellan Egypten och Syrien som ett hot. Syrien skulle 

på det sättet utnyttjas som en bas för fortsatta attacker mot Israel. Palestinsk gerilla 

genomförde en rad med anfall riktade mot Israel och hade till del sina baser i Syrien. Israel 

svarade med att anfalla mål i Jordanien vilket i sin tur pressade arabförbundet och Egypten till 
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ytterligare aggressioner. En av de utlösande faktorerna var att Egypten meddelade att de hade 

för avsikt att stänga Tiran-sundet. Israel ville i detta läge inte riskera att bli utsatta för blockad 

utan valde då att själva gå till anfall.
62

 

Yom Kippur kriget, Ramadan kriget eller Oktoberkriget startade i oktober 1973 med ett 

egyptiskt anfall mot israeliska ställningar på Sinahalvön. I koordinerad attack anföll även 

Syrien israeliska ställningar på Golanhöjderna. Israel som blev överraskat av attacken kunde 

inte stoppa den egyptiska offensiven utan var tvingad att genomföra en mobilisering av sina 

trupper innan landet var redo för en motoffensiv. När mobiliseringen väl var avslutad hade 

Israel kraft att genomföra sin motoffensiv och lyckades vända den arabiska offensiven till 

defensiven.
63

  

3.2 Yom Kippur krigets defensiva kännetecken ur ett strategiskt 

perspektiv 
 

Israel har sedan landet grundades haft en defensiv försvarsstrategi samtidigt som dess 

försvarsmakt, Israeli Defence Force (IDF) har haft en offensiv doktrin. Den defensiva 

försvarsstrategin grundar sig på att Israel är omgivet av motståndare vars målsättning är att 

utplåna Israel med alla till buds stående medel. Israels situation krävde därför att landet kunde 

försvara sig självt men likt många andra länder som tillkommit efter andra världskriget så 

måste Israel bygga upp denna försvarsstyrka själv utan att vara beroende av andra nationer. 

David Ben-Gurion, Israels förste premiärminister, delade in världen i block utifrån deras syn 

på Israel och förklarade:  

”We must know the truth, it is simple, elementery and cruel, where our security is concerned, 

we must rely on our selves, on our own capabillity and our strength”.
64

 

Ben-Gurion grundade detta på bland annat den press som USA och Storbritannien utsatte 

Israel för under kriget 1949 och det embargo avseende krigsmateriel som var riktat mot Israel 

under 1950-talet. Det andra stora problemet som Israel stod inför vid skapandet av sin militära 

strategi var obalansen i styrkeförhållandena. Israel stod ensamt på den ena sidan och på andra 

sidan stod arabvärlden. Israel har inte förutsättningarna för att över tiden upprätthålla en 

styrka som är överlägsen arbaländernas beroende på landets naturtillgångar, befolkning och 

landets förmåga att upprätthålla några större militära styrkor allra minst stående. Detta innebar 

att den israeliska försvarsmakten skulle bestå av en mindre del stående förband och den stora 

styrkan skulle bestå av reserver vilka snabbt skulle kunna mobiliseras. Detta medförde i sin 

tur att Israel formulerade två utgångspunkter för sin försvarsstrategi: 

1. Israel kunde inte bygga sin försvarsstrategi på hjälp av utomstående 
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2. Israel skulle inte kunna lösa konflikten med sina arabiska grannar med militära 

medel.
65

 

I praktiken innebar detta att IDF skulle vara garanten för Israels säkerhet men detta skulle 

uppnås genom en defensiv strategi. Skillnaden mellan de arabiska grannländernas och Israels 

strategiska målsättning är att arbaländerna vill utplåna staten Israel. Israels strategiska 

målsättning är att skydda staten Israel. Israel hade som tidigare inte möjligheten att 

upprätthålla en stor stående försvarsmakt utan blev i stället tvingad till att skapa en relativt 

liten, allsidig och stående militär styrka bestående av främst flygstridskrafter och rörliga 

markstridkrafter. Den stående styrkan skulle därefter kompletteras genom en reservstyrka som 

var snabbmobiliserad. Då Israel inte hade möjligheter att ha den stora styrkan mobiliserad 

över tid innebar detta att krigsplanläggningen gick ut på att förkorta kriget så mycket som 

möjligt. Alla former av utdragna eller utnötningskrig skulle bara vara till arabländernas 

fördel.
66

  

Vad var det som gjorde Yom Kippur kriget möjligt? Det var minst fyra missbedömningar i 

den israeliska strategin som gjorde Yom Kippur kriget möjligt. För det första, var en av 

hörnstenarna i Israels defensiva strategi att avskräcka motståndarna från att anfalla Israel 

genom att förflytta kriget till motståndarens territorium. Innan Yom Kippur kriget blandades 

begreppen försvar och avskräckning samman. Israel ockuperade sedan tidigare territorium 

som tillhörde de arabiska grannländerna. Denna ockupation avskräckte inte arabländerna då 

Israel de facto redan ockuperade området. Arabländerna hade med andra ord ingenting att 

förlora på Israels avskräckningstaktik. 
67

 

För det andra missbedömde Israel hur den internationella avspänningen i Mellanöstern skulle 

påverka Israels försvar. Israel missbedömde hur USAs och Sovjetunionens överenskommelse 

om ett minskat engagemang skulle påverka situationen. Israel bedömde att Sovjetunionen inte 

skulle stödja arbaländerna vid en eventuell konflikt vilket i sin tur medförde en minskad vilja 

och förmåga hos arabländerna att vilja anfalla Israel. 
68

 

För det tredje var det en feltolkning av arabländernas intention. Israel vägrade att se 

arabländernas gemensamma åtagande att lösa konflikten med företrädelsevis militära medel. 

Israel vägrade att se hotet från arabländerna, fullt övertygad om att landets 

avskräckningspolitik med att föra kriget på motståndarens territorium, IDFs styrka och 

internationell avspänning i Mellanöstern skulle medföra att arabländerna inte skulle anfalla 

Israel. Israel trodde att dess militära överlägsenhet skulle förhindra arabländerna från ett 

militärt överfall. Israels lösning på konflikten med arabländerna var endast en lösning i Israels 
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perspektiv och inte någonting som tillförde arabländerna någonting. Israel lyssnade inte på 

den kritik som arabländerna lyfte fram utan såg Israel ur Israels ögon.
69

  

För det fjärde var det normaliseringen av Israel som gjorde Yom Kippur kriget möjligt. 

Israelerna var övertygade om att kriget 1967 varken var det sista kriget som Israel skulle 

behöva utstå eller att kriget hade påverkat dem så mycket så att de inte skulle vilja kriga igen 

inom tio år. Israel lät tiden ha sin gång, befolkningen växte, Israels industri och teknik 

utvecklades, urbaniseringen hade tagit fart och Israels bruttonationalprodukt växte. 

Avskräckningsstrategin verkade fungera och hela landet invaggades i säkerhet. Landet skulle 

normaliseras efter kriget. Normaliseringen omfattade dock inte militärens roll i staten Israel. 

Ett antal nerdragningar gjordes för att tillgodose den allmänna opinionen men hanteringen av 

konflikten mellan Israel och dess arabiska grannländer skulle lösas med militära medel.
70

 

Utgången av sexdagarskriget skapade en känsla av trygghet hos det israeliska folket och dess 

politiska ledning. Den militära segern och erövrandet av nya landterritorier hade utökat 

landets strategiska djup på ett dramatiskt sätt. Tidigare var Israel beroende av en förmåga av 

att kunna anfalla en motståndare i förebyggande syfte som i till exempel fallet 

sexdagarskriget. Denna nyvunna självsäkerhet gjorde att denna förmåga eller vilja till ett 

förebyggande anfall inte längre var nödvändig. Detta varade ända fram till Yom Kippur kriget 

där Israel överraskades av sina motståndare och den politiska ledningen vägrade att låta IDF 

genomföra förbyggande anfall. I debatten som följde efter kriget restes på nytt frågan om 

förmåga att genomföra förebyggande anfall och till med några av de högsta förespråkarna för 

en defensiv hållning medgav att det var ett misstag att Israel inte hade haft denna förmåga.
71

 

3.3 Yom Kippur krigets offensiva kännetecken ur ett strategiskt 

perspektiv 
 

Israels defensiva strategi och arabländernas offensiva strategi, att utplåna staten Israel 

tvingade Israel att avskräcka sina arabiska grannar från att anfalla. För att förhindra eller 

avskräcka ett anfall bedömde Israel att endast klara och övertygande segrar vid varje militär 

konflikt var nödvändigt. Behovet av avgörande militära segrar som ett redskap för att 

avskräcka moståndaren från att anfalla underströks också av Israels offensiva utnyttjande av 

sina militära styrkor. Genom att gå på offensiven och förflytta striderna till motståndarens 

territorium kunde Israel uppnå en tillräckligt övertygande seger för att tvinga motståndaren av 

avsluta striderna eller avskräcka från fortsatta strider.
72

  

Denna avskräckningsstrategi har naturligtvis påverkat IDF. För att understödja denna 

avskräckningstaktik fick IDF två huvudmålsättningar: förhindra alla arabiska militära vinster 

och påvisa tydliga segrar i varje konfrontation med araberna. Dessa målsättningar ansåg den 
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politiska nivån vara nödvändiga för att förhindra ett arabiskt anfall mot Israel. IDF utvecklade 

dessa givna politiska målsättningar under Yom Kippur och IDFs stabschef David Elazar 

beskrev att målsättningarna med kriget var: 

1. Förhindra militära och politiska framgångar för motståndaren. 

2. Förintelse av motståndarens styrkor 

3. Kriget skall avslutas med en för Israels militär och politik bättre position. 

Dessa målsättningar accepterades av den politiska nivån och är fortfarande en av grunderna 

för Israels strategi.
73

 

En annan orsak till att IDF antog en offensiv linje i motsats till landets defensiva strategi var 

avsaknaden av möjlighet till strategisk djup i försvaret. I jämförelse med sina arabiska grannar 

är landet litet och motståndarna befinner sig aldrig långt ifrån de vitala delarna av Israel. Detta 

innebar att landet för det första inte kunde genomföra ett krig på eget territorium och för det 

andra att det inte kunde bli ett långvarigt krig då utrymmet saknades.
74

  

Viljan att flytta striderna till moståndarens territorium var en regel för IDF som aldrig 

ifrågasattes. Det mest lysande exemplet på detta fenomen är Yom Kippur kriget där Israel 

snabbt flyttade över strider till egyptiskt territorium och det var inte förrän efter det kriget 

som IDF överhuvudtaget genomförde defensiva operationer och då på redan ockuperade 

områden Golanhöjderna.
75

 

Kriget 1973 medförde ytterligare landvinningar för Israel som skapade ett större strategiskt 

djup, lättförsvarade gränser och en övertygande militär seger. Detta skapade i sin tur en häftig 

debatt nationellt och internationellt huruvida att det var rättfärdigat att fortsätta ockupera 

arabiskt territorium. Kritiker menade att detta utökade strategiska djup inte utgjorde något 

skydd för Israel utan tvärtemot skapade förutsättningar för ett nytt krig. Detta förkastades 

generellt av Israels politiska ledning och av IDF. Enligt deras mening så bekräftade kriget det 

strategiska värdet av ockuperade zoner då striderna inte hade förts på israelisk utan på 

ockuperad mark långt ifrån Israels vitala delar. Behovet av naturliga barriärer och strategiskt 

djup hade ökat beroende på utvecklingen av konventionella vapen och för att kunna vinna ett 

krig så måste motståndaren slås av markstridskrafter som i sin tur behöver 

manöverutrymme.
76

 

3.4 Yom Kippur krigets defensiva kännetecken ur ett taktiskt 

perspektiv 
 

Den israeliska ledningen var mycket väl medveten om flottans tillkortakommande efter kriget 

1967 och hade insett att en utveckling var nödvändig. Efter kriget och sänkningen av den 
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israeliska jagaren Eilat påbörjade Israel utvecklingen av en egen sjömålsrobot. Egypten 

förfogade över en sovjetiskkonstruerad sjömålsrobot, Styx vilken hade en räckvidd på 40 km 

och Israels svar på detta var sjömålsroboten Gabriel vilken hade en räckvidd på 20 km. För att 

konpensera för den kortare räckvidden utvecklade Israel tekniken på tre andra områden, 

elektronisk krigföring, manöverförmågan på fartygen samt att kunna avfyra robot under gång. 

Israel hade också påbörjat en utveckling av nya robotbåtar vilket resulterade i en prototyp av 

Mivtah-klass. Efter en tid av provverksamhet bestämde sig den israeliska flottan för att 

beställa tolv stycken robotbåtar av Saar-klass från Frankrike.
77

 

När den israeliska flottan växte, i huvudsak bestående av robotbåtar, insåg Egypten att Israels 

sjömålsrobotar innebar att den egyptiska flottan stod inför en radikal förändring avseende 

taktik. Egypten var tidigt bekymrade över att deras sjömålsrobotar, Styx, inte kunde träffa så 

små mål som de israeliska robotbåtarna utgjorde. Detta visade sig vara riktigt inte bara under 

kriget utan det hade konstaterats tidigare då egyptiska fartygsförband anföll en israelisk 

fiskebåt 1970 med fyra robotar. Inte en enda robot träffade. Vid tiden strax före krigsutbrottet 

var det små förändringar i baseringen av den egyptiska flottan men ändå tillräckligt för att 

väcka intresset hos den israeliska underrättelsetjänsten och redan den 30 september insåg 

israelerna att ett krig var nära förestående. Den israeliska flottan höjde sin beredskap men 

efter att underrättelsetjänsten vid det israeliska högkvarteret hade ansett att det var ett 

överdrivet hot så sänktes beredskapen igen. Då kriget började förfogade den egyptiska flottan 

över tolv robotbåtar av Osa-klass, tio ubåtar, cirka tjugosex motortorpedbåtar, tre jagare, två 

fregatter och ett antal minsvepare och patrullbåtar. Den syriska flottan bestod av nio 

robotbåtar, elva torpedbåtar och två minsvepare. Mot denna sjöstyrka kunde Israel sätta upp 

fjorton robotbåtar.
78

 

På kvällen den 6 oktober 1973, strax efter det att de egyptiska och syriska marktrupperna hade 

inlett sin offensiv, proklamerade Egypten en varning till neutrala fartyg att närma sig vattnen 

angränsande till Egypten eller Israel. Syrien följde upp med en motsvarande varning för 

farvattnen i östra medelhavet. Det förekom aldrig någon samordning i sjöstriderna mellan 

Egypten och Syrien mot Israel och ingen sida hade ensamt tillräcklig styrka för att ett större 

sjöslag. Sjöstriderna under kriget kom därför att handla om sjöblockad och mindre 

raidföretag. Israel och Egypten genomförde sjöstriderna på två helt olika sätt under Yom 

Kippur kriget. Egypten genomförde offensiva sjökrigsföretag genom sjöblockad riktad mot 

israelisk sjöfart och ett antal raidföretag mot israeliska kustbefästningar på Sinaihalvön. 

Egyptiska defensiva sjökrigsföretag, alltid medvetna om den farliga kombinationen av 

israeliska robotbåtar och flyg, vägrade att låta sig provoceras till utmaningar förutom då 

egyptiska hamnar och flottbaser hotades. Egyptens defensiva taktik gick ut på att undvika en 

sammandrabbning med israeliska robotbåtar utanför sitt eget kustförsvars räckvidd eller 

understöd från egna robotbåtar som låg i bakhåll längs med den egna kusten.
79

 

                                                           
77

 Herzog, C. (1975) The war of Atonement, London: Weidenfield and Nicolson Ltd, s. 261-264 
78

 Ibid s. 263-264 
79

 Dupuy, T. (1978), s. 558 och 561 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2012-06-07  

Niklas Nordgren  

SA VT 2012  

 

- 26 - 
 

Den israeliska flottan försökte inte att anfalla den avlägsna blockadstyrkan som genomförde 

sjöblockad mot Israel då det hade inneburit att Israel hade varit tvingad att dela sina styrkor 

och dessutom riskerat att möte en motståndare och samtidigt sakna flygunderstöd. Den 

egyptiska blockaden omfattade bland annat inloppet till Suezkanalen och delar av Röda havet 

där Israel saknade robotbåtar. Huvuddelen av den egyptiska blockadstyrkan i Medelhavet låg 

utanför räckvidden för den israeliska flottan. Israel riktade därför sin kraft på att möta och 

försvåra egyptisk kustbeskjutning av Sinaihalvön och söka strid med egyptiska robotbåtar när 

tillfälle gavs.
80

 

3.5 Yom Kippur krigets offensiva kännetecken ur ett taktiskt 

perspektiv 
 

Kriget 1967 hade skapat helt nya förutsättningar för Israel ur ett marint perspektiv. I och med 

de landerövringar som gjordes under kriget så fick Israel nya handelsleder till sjöss och även 

nya hamnar samt en längre kustlinje. Denna nya geografi skapade inte enbart fördelar utan 

den orsakade också vissa svårigheter. Omgivande arabiska länder såg möjligheter att 

genomföra begränsade sjökrigsföretag riktade mot Israel och dess intressen. Det kunde vara 

frågan om kustbeskjutningar, underrättelseoperationer, smuggling av vapen till irreguljära 

förband och gerilla i Israel eller ilandsättning av reguljära förband. Den israeliska flottan var 

sedan tidigare uppdelade efter vilken uppgift de hade. En lätt styrka bestående av 

motortorpedbåtar och mindre patrullbåtar var avsedda för patrullering längs med kusterna. En 

tyngre styrka för patrullering längre ut från kusten bestående av torpedbåtar, jagare och 

ubåtsjaktfartyg. Den nya situationen krävde ett djupare försvar och en taktik som gick ut på 

att uppsöka motståndaren, engagera honom i hans hemmavatten och hålla hans 

sjöstridskrafter ur balans.
81

   

Sjöstriderna inleddes då den israeliska flottan den 6 oktober misstänkte att syriska 

sjöstridskrafter skulle anfalla Haifa. Fem israeliska robotbåtar sändes norrut för att möta en 

eventuell motståndare. Strax före midnatt upptäckte den israeliska flottan en framskjuten 

syrisk torpedbåt som genomförde ett spaningsföretag utanför Latakia. Den syriska 

torpedbåten bekämpades med artillerield samtidigt som israelerna upptäckte ett nytt mål 

längre österut närmare fastlandet. De nya målen bestod av syriska robotbåtar och minsvepare. 

En robotbåt kvarstannade vid det första målet och fyra avdelades för att möta det nya hotet. 

Den syrianska styrkan siktades på 40 km och den öppnade eld på 37 km vilket nästan var 

maxavstånd för Styxroboten. Ingen av de syriska robotarna träffade och den israeliska styrkan 

fortsatte sin offensiv mot den syriska. Israelerna avfyrade sina Gabrielrobotar på maxavstånd 

20 km.
82

På mindre än en halvtimme hade israel sänkt tre syriska örlogsfartyg utanför Latakia 

utan en enda israelisk förlust i vad som var den första robotduellen i en sjöstrid.
83
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Den israeliska flottan vidhöll sin offensiva taktik. Natt efter natt närmade de sig de syriska 

och egyptiska kusterna vilket innebar att de båda länderna fick avdela stora styrkor för att 

skydda sig. Syrien avdelade till och med en hel mekaniserad brigad för skydd av den syriska 

kusten.
84

  

Den andra stora sjöstriden inträffade på natten mellan den 8 och 9 oktober då sex israeliska 

robotbåtar närmade sig den egyptiska kusten för att förhindra en överskeppning av egyptisk 

trupp från Alexandria till Port Said. Den israeliska sjöstyrkan upptäckte snart egyptiska 

örlogsfartyg vilka öppnade eld med en salva om tolv robotar på ett avstånd av 48 km. 

Israelerna förföljde motståndarna till dess de kom inom ett avstånd på 20 km då israelerna 

besvarade och öppnade eld. Tre egyptiska robotbåtar sänktes och en fjärde gick på grund.
85

 

En känsla av självsäkerhet infann sig hos den israeliska flottan som nu började angripa 

moståndarens sjöstyrkor och kustförsvar med ökat initiativ och kraft. Natten mellan den 10 

och 11 oktober anföll en robotbåtsstyrka den syriska hamnen Mint el-Beida och en 

oljeanläggning vid Banias. Vid anfallet oskadliggjordes ytterligare två syriska robotbåtar. 

Redan nästa natt fortsatte de israeliska anfallen mot syriska hamnar denna gång utsattes 

hamnen i Tartus och oljeanläggningar i närheten för attacker. Även vid detta anfall slogs två 

syriska robotbåtar ut av israelerna.
86

 

Sjöstriderna fortsatte utan minskad intensitet från Israels sida och under natten mellan den 11 

och 12 oktober då den israeliska flottan anföll och sänkte två egyptiska robotbåtar utanför 

Port Said.
87

 

Israels segrar hade sin effekt också på den syriska och egyptiska flottan. I krigets första fas 

under de tre första dygnen så anföll syriska sjöstyrkor ute till havs samtidigt som egyptiska 

styrkor anföll mål runt Sinaihalvön. I den andra fasen av kriget så utvecklade de arabiska 

flottorna en ny taktik. De egyptiska och syriska sjöstridskrafterna genomförde snabba anfall 

utifrån skyddade hamnar för att skjuta sina robotar och sedan retirera så fort som möjligt 

tillbaka till hamnar och skyddande handelsfartyg. Allteftersom den israeliska pressen ökade 

gick sjökriget in i sin tredje fas för Egypten och Syrien. De arabiska flottorna övergick till att 

avfyra sina robotar från hamnöppningarna väl skyddade av kustförsvar och mekaniserade 

förband.
88

 

Detta föranledde israelerna till att ytterligare fortsätta sin offensiva taktik. Natten mellan den 

13 och 14 oktober genomförde den israeliska flottan kustbeskjutning vid Damiette utan att 

den egyptiska flottan ingrep. På samma sätt kunde Israel åter genomföra kustbeskjutning i 

samma område bara några dagar senare utan någon reaktion från den egyptiska flottan. Under 

natten mellan den 21 och 22 oktober genomförde två israeliska robotbåtar ett anfall mot 

Aboukir utanför Alexandria. Först sänkte den israeliska flottan två radarfartyg tillhörande 
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Egypten och sedan fortsattes anfallet med en attack på en kustförsvarsanläggning. Egypten 

besvarade genom att avfyra fyra stycken landbaserade sjömålsrobotar utan att träffa något av 

de israeliska fartygen. Samtidigt som Israel ökade sina företag för att störa motståndaren så 

minskade de arabiska flottornas förmåga till att reagera. Israels utnyttjande av marina 

specialförband fick till slut den egyptiska flottan att evakuera och stänga flottbasen i 

Gardaka.
89

   

Sjöstriderna under Yom Kippur fokuserades i omvärldens ögon mycket på den egyptiska 

sjöblockaden mot Israel i och med stängandet av Bab el-Mandeb-sundet. Denna blockad 

påverkade i sin tur Israel att på motsvarande sätt stänga Sharm el-Sheikh och den del av 

Sinaihalvön som vetter mot Suezviken vilket påverkade Egyptens utrikeshandel med 20 %.
90

 

Hur påverkade Yom Kippur kriget den israeliska flottan efter kriget? Israel Tal beskriver i sin 

bok The few against many:  

”The concept of strategic depth usually refers to geographic land spaces, but the sea can also 

constitute strategic depth if there is a navy that exploits its spaces and depths. Israel´s navy 

must turn the sea into a part of its security depth. The navy´s mission must change – it must 

no longer be an auxiliary branch, but a strategic deterrence branch. Even though Israel´s naval 

power is relatively small in quantity, it must be large in quality”
91.  

Utifrån de erfarenheter som den israeliska flottan fick under kriget så påbörjade IDF att 

utarbeta ett svar på det hot som fanns i den marina miljön mot Israel och dess intressen. 1979 

presenterade IDF ett flottprogram som motsvarade bland annat tjugofyra robotbåtar baserade 

på följande aspekter där robotbåtarna skulle: 

1. Kunna baseras utanför hamnområden. 

2. Kunna genomföra snabba omgrupperingar och stanna i operationsområdet i 

veckor. 

3. Kunna uppträda flexibelt och slå mot alla hot som hotar Israel. 

4. Kunna utnyttja smygförmåga. 

5. Kunna ha en sådan beväpning att det möjliggör bekämpning av alla typer av 

mål till sjöss, i luften och långt inne i landet med en massiv och exakt effekt.  

6. Kunna förstöra ubåtar som kan avfyra missiler eller genomföra mineringar 

mot Israel. 

7. Kunna understödja markstridskrafterna genom att anfalla en invasionsstyrka 

till sjöss.
92

 

Under Yom Kippur kriget avfyrade egyptiska och syriska sjöstridskrafter femtiotvå 

sjömålsrobotar utan att sänka ett enda israeliskt örlogsfartyg. Samtidigt sänkte den israelsiska 
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flottan nitton örlogsfartyg för sina motståndare. Sjöstriderna kom inte att ha någon avgörande 

betydelse för krigets utgång men kriget gav en bild av hur sjöstrider skulle komma att 

utvecklas.
93

 

4.  Analys, svar på frågeställningarna och slutdiskussion 
 

Uppsatsen har haft som målsättning att undersöka hur aktuella äldre teorier om sjökrigföring 

är i modern sjöstrid. För att göra denna undersökning har följande frågeställning använts. 

1. Hur kännetecknas Yom Kippur kriget med Corbetts teori om defensiven som 

utgångspunkt?  

2. Hur kännetecknas Yom Kippur kriget med Mahans teori om offensiven som 

utgångspunkt?  

3. Är det någon av dessa teorier som är mer framträdande? 

För undersöka empirin så har ett antal indikatorer, sex för offensiven och sex för defensiven 

valts ut. I detta kapitel kommer dessa att redovisas och sambandet i empirin att påvisas. 

4.1 Hur kännetecknas Yom Kippur kriget med Corbetts teori om 

defensiven som utgångspunkt? 
 

Den första indikatorn för defensiven på strategisk nivå, anta defensiven och välj själv när 

offensiven skall genomföras påvisas genom: 

- Israel hade en defensiv strategi och IDF var tvingad under Yom Kippur kriget till en 

defensiv taktik i inledningen av kriget då landet attackerades. Den politiska ledningen 

vägrade att genomföra förebyggande anfall utan valde att låta motståndaren inta 

offensiven. Efter det att striderna påbörjats följdes IDFs plan om att flytta striderna till 

motståndarens territorium vilket var en offensiv handling. 

Den andra indikatorn för defensiven på strategisk nivå, om ett land i ett strategiskt perspektiv 

inte har kraft för att uppträda offensivt bör det anta defensiven i avvaktan på att motståndaren 

görs svagare eller egna styrkor har blivit starkare, kan påvisas genom: 

- Israel kunde inte över tiden upprätthålla samma militära styrka som sina arabiska 

grannländer och kunde inte lita på stöd utifrån utan var tvingad att bygga sitt försvar 

tillräckligt starkt med egna resurser samtidigt som det inte kunde vara en stående styrka 

utan ett mobiliserat försvar. Detta innebär att en offensiv endast kunde genomföras efter 

det att mobiliseringen var genomförd. 

- Att anta en defensiv strategi är naturligt då motståndarnas strategi var att upplåna staten 

Israel. Israels mål var därför att skydda landet från arabländerna strategi. 
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Den tredje indikatorn för defensiven på strategisk nivå, att landet inte har möjlighet att anta 

offensiven utan utnyttjar defensiven för att nå sina syften genom att upprätthålla en tillräcklig 

styrka för att avskräcka fienden, kan påvisas genom: 

- Israel hade antagit sedan tidigare en strategi om att avskräcka motståndaren genom att 

förflytta kriget till motståndarens territorium. Detta misslyckades dock inför Yom Kippur 

kriget då Israel blandade ihop begreppen och använde ockuperat territorium som 

avskräckning. De arabiska grannländerna hade då ingenting att förlora och 

avskräckningseffekten uteblev. Israel hade intentionen för avskräckning men utnyttjade 

taktiken fel. 

Den första indikatorn för defensiven på taktisk nivå, låt motståndaren anfalla och därefter vid 

lämpligt tillfälle genomföra ett motanfall eller diversion, gärna i kombination med 

nyutvecklad teknik, kan påvisas genom: 

- Israel valde att inte anfalla den egyptiska sjöblockaden vilket kan ses både som ett 

offensivt eller defensivt agerande. Det offensiva perspektivet redovisas senare. Ur ett 

defensivt perspektiv kan det ses som att Israel valde att inte slå mot motståndaren där han 

är som starkast och Israel kunde själv välja var och när offensiven skulle sättas in. 

Anfallet mot de övriga egyptiska och syriska sjöstridskrafterna kan ses som en diversion 

för att tvinga Egypten och Syrien att lätta på sina blockader och föra över resurser till de 

sjöstrider som Israel initierade. 

- Israel hade tidigt identifierat hotet från egyptiska sjömålsrobotar och utvecklade en egen 

sjömålsrobot som svar. Detta tillsammans med utvecklingen av robotbåtar gav Israel en 

möjlighet att svara på ett eventuellt egyptiskt anfall samtidigt som Israels sjömålskapacitet 

var tekniskt överlägsen de egyptiska motsvarigheterna. 

Den andra indikatorn för defensiven på taktisk nivå, upprätthåll kommunikationslederna 

istället för att slå motståndaren, är svårare att påvisa genom: 

- Israels valde att inte påverka den egyptiska sjöblockaden.   

Den tredje indikatorn för defensiven på taktisk nivå, att defensiven är den mest hållbara 

formen för sjökrigföring då den kräver mindre resurser, det finns en närhet till basområden 

och det är välkänd terräng, kan påvisas genom: 

- Israel valde att inte påverka sjöblockaden utan genomförde raidföretag mot egyptiska och 

syriska sjöstridskrafter. Avstånden till anfallsmålen var därför aldrig långt och Israel 

kunde agera i närheten av sina baser och kunde utnyttja flygunderstöd under sina 

sjökrigsföretag.  

- Ingen av de krigförande länderna hade kapacitet att genomföra ett regelrätt sjöslag där 

motståndaren skulle slås och ett direkt avgörande uppnås. Istället genomfördes kriget från 

båda sidor genom raidföretag. 

Kännetecknen för Julian Corbetts teori om defensiven är applicerbar på den israeliska 

strategin med Yom Kippur kriget som utgångspunkt. Israel hade en uttalat defensiv politisk 
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strategi då landets existens var hotat av sina arabiska grannländer samtidigt som Israel inte 

hade någon möjlighet att skapa en militär överlägsenhet över tiden. Israel var medvetet om att 

landet inte var tillräckligt starkt för att uppnå några mål med en offensiv strategi utan var 

tvingad till en defensiv hållning intill dess att landets styrkor var mobiliserade. Israel blev 

utsatt för en överraskande attack men landets politiska ledning vägrade initialt att anta 

offensiven utan behöll en defensiv hållning. 

På den taktiska nivån återfinns defensiva handlingar men är inte lika tydliga som på den 

strategiska nivån. I valet att inte slå mot den egyptiska blockaden utan att i stället genomföra 

anfall mot övriga egyptiska och syriska sjöstridskrafter kan tolkas som en defensiv manöver 

då Israel på det sättet kunde avleda egyptisk och syrisk uppmärksamhet från sjöblockaden. 

Det fanns inte tillräcklig kapacitet hos någon sida att genomföra ett regelrätt sjöslag för att på 

det sättet uppnå ett avgörande genom att slå motståndaren. I stället genomfördes mindre 

raidföretag med närhet till egna baser och understöd. 

4.2 Hur kännetecknas Yom Kippur kriget med Mahans teori om 

offensiven som utgångspunkt? 
 

Den första indikatorn för offensiven på strategisk nivå, offensiven tvingar motståndaren till 

defensiven, kan påvisa genom: 

- Israel hade en defensiv strategi men en offensiv doktrin eller militärstrategi. IDF skulle 

föra kriget på motståndarens territorium vilket medför att denna offensiva linje tvingar 

motståndaren till försvar av eget territorium eller med andra ord defensiven. 

Den andra indikatorn för offensiven på strategisk nivå, då motståndaren på grund av ett 

offensivt uppträdande tvingas till defensiven begränsas han också till statiskt försvar samtidigt 

som motparten utnyttjar rörlighet, kan påvisa genom: 

- Israel saknade ett strategiskt djup i sitt försvar vilket var en av orsakerna till varför kriget 

skulle föras på motståndarens territorium. Om Israel hade valt en defensiv doktrin och fört 

striderna på eget territorium så saknades det utrymme för rörlig strid. Nu valde Israel att 

flytta striderna till motståndarens territorium vilket tvingade honom till defensiven 

samtidigt som Israel kunde utnyttja manöverutrymmet för sin rörlighet. 

Den tredje indikatorn för offensiven på strategisk nivå, den strategiska målsättningen är att slå 

mot motståndarens strategiska linjer, kan påvisas genom: 

- Israel hade en avskräckningsstrategi som redovisats tidigare. Under Yom Kippur kriget 

utvecklade IDF en målsättning ur denna avskräckningsstrategi: 

1. Förhindra militära och politiska framgångar för motståndaren. 

2. Förintelse av motståndarens styrkor 

3. Kriget skall avslutas med en för Israels militär och politik bättre position. 

Enligt Mahan så utgör motståndarens styrkor en viktig del av de strategiska linjerna 

och därmed är också kopplingen till offensiven påvisad. 
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- För att förhindra ett anfall mot det egna landet förde Israel över striderna till 

motståndarens territorium. Genom att göra detta slog Israel mot motståndarens strategiska 

linjer vilket var det område varifrån anfallet skulle utgå. 

Den första indikatorn för offensiven på taktisk nivå, att slå mot motståndarens strategiska 

punkter, sjöstridskrafter, baser eller genomföra blockad, kan påvisas genom: 

- Israel valde en offensiv inriktning för sina sjöstridskrafter där sjöstridskrafter bekämpades 

genom raidföretag, baser utsattes för anfall och en blockad upprättades gentemot Egypten 

och Syrien. Valet att inte påverka den egyptiska blockade kan ses i ett offensivt perspektiv 

då Israel prioriterade att slå motståndarens sjöstridskrafter högre än att säkerställa egen 

kommunikation till sjöss vilket blockaden hindrade. Vid upprepade tillfällen och med 

ökad kraft och initiativförmåga genomfördes anfall mot syriska och egyptiska 

sjöstridskrafter. 

Den andra indikatorn för offensiven på taktisk nivå, sjöstridskrafterna utnyttjas i både 

defensiva och offensiva syften med använder uteslutande offensiva metoder, kan påvisas 

genom: 

- Israel hade en uttalad defensiv strategi men utnyttjade sina sjöstridskrafter nästan 

uteslutande för offensiva sjökrigsföretag. 

- Israels flotta utvecklades med anledning av Yom Kippur kriget där inriktning av flottan 

skulle gå från att ha varit en understödjande kraft till en strategisk kraft för avskräckning. 

Detta påvisas också i de uppgifter som flottan fick efter kriget bland annat kunna slå mot 

alla hot mot Israel och en beväpning som möjliggör bekämpning av alla typer av mål till 

sjöss, i luften och långt inne över land. 

Den tredje indikatorn för offensiven på taktisk nivå, sjöstridskrafternas rörlighet medger 

offensivt agerande, kan påvisas genom: 

- Israels sjöstridskrafter kunde anfalla egyptiska och syriska mål på motståndarens 

territorium. 

- Israels offensiva agerande tvingade motståndaren till defensiven i en sådan utsträckning 

att motståndaren knappt lämnade sina hamnområden. Defensiven påvisar därmed ett 

statiskt uppträdande samtidigt som offensiven är möjlig genom rörlighet. 

Som det tidigare redan har nämnts hade Israel en klar och tydlig defensiv politisk strategi 

samtidigt som landet hade en uttalad offensiv militärstrategi och därmed också en offensiv 

taktik. På den strategiska nivån är inte Mahans teori om offensiven tydlig men när den 

militärstrategiska nivån undersöks är offensiven framträdande. Israel kunde inte föra kriget på 

eget territorium utan var tvingat att så snart som möjligt föra över kriget på motståndarens 

territorium då landet saknar strategiskt djup. IDF valde att slå mot motståndarnas strategiska 

linjer vilket är offensiven enligt Mahan. 

På den taktiska nivån är det också offensiven som dominerar. IDF valde att slå mot 

motståndarens sjöstridskrafter och basområden istället för att säkerställa egna 
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kommunikationer vilket följer Mahans teori om offensiven. Genom att använda 

sjöstridskrafterna för defensiva syften men med uteslutande offensiva metoder och att utnyttja 

sjöstridskrafternas rörlighet för att genomföra offensiven påvisas också en enlighet med 

Mahans syn på offensiv sjökrigföring. 

4.3 Är det någon av dessa teorier som är mer framträdande. 
 

När man studerar Israel på den politiskt strategiska nivån är det defensiven som dominerar. På 

den militärstrategiska och den taktiska nivån är det offensiven som dominerar. Israel har en 

uttalad defensiv strategi, att försvara landet Israel. För att göra detta har IDF en offensiv 

doktrin eller militärstrategi. Defensiven är som sagt tydlig på den politiskt strategiska nivån 

och det återfinns spår av defensiven även på den taktiska nivån men det är offensiven som 

klart dominerar den taktiska nivån och den militärstrategiska nivån.  

4.4 Slutdiskussion 
 

Uppsatsen hade som syfte att undersöka om och hur erkända men gamla teorierna inom 

sjökrigföring fortfarande är aktuella i modern sjöstrid. För att pröva relevansen av äldre 

teorier i moderna sjökrigföring har Corbett och Mahan teorier om defensiven och offensiven 

använts. Inledningsvis genomfördes en analys om vad Corbett avsåg när han förespråkade 

defensiven och på motsvarande sätt analyserades vad Mahan menade med offensiven. 

Skillnaden mellan Corbett och Mahan i deras syn på offensiven och defensiven är inte så stora 

som det kan antas från början. Corbett förespråkar som tidigare nämnts defensiven och Mahan 

förespråkar defensiven. Båda teoretikerna utesluter inte defensiven eller offensiven på 

strategiska nivån men Mahan anser att sjöstridkrafterna uteslutande skall använda offensiva 

metoder på den taktiska nivån och Corbett anser att defensiva metoder skall användas intill 

dess att det uppstår ett fördelaktigt läge för att gå till offensiven och att detta skall göras 

begränsat. Corbett ser sjöstridskrafterna som en del i en helhet där sjöstridskrafterna skall 

bidra till ett gemensamt mål. Det är inte nödvändigtvis motståndarens sjöstridskrafter som 

skall slås. Det är säkerställandet av de väpnade styrkornas förmåga att vinna kriget som är 

avgörande och det är det som sjöstridskrafterna skall vara delaktig med. Mahan anser att 

offensiven är det enda rätta genom att slå motståndarens sjöstridskrafter. Detta stödjer Mahan 

på att kriget bygger på strategiska punkter och linjer där motståndarens sjöstridskrafter utgör 

dessa punkter och linjerna mellan fartygen utgör strategiska linjer. Genom att slå ut 

sjöstridkrafterna slås därmed också motståndarens förmåga till krig ut. 

När kännetecknen för dessa teorier, defensiven och offensiven appliceras på Yom Kippur 

kriget så återfinns det tydliga kopplingar. På den politiskt strategiska nivån är det den 

defensiva som dominerar och Israel har en uttalad defensiv strategi för landet beroende på att 

Israel aldrig över tiden kan mäta sig med den militära styrka som dess arabiska grannländer 

kan påvisa. Detta gör att Israel aldrig kan vinna någonting på en offensiv strategi utan har 

istället valt att använda defensiven. Under tidigare krig hade Israel en strategi som gick ut på 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2012-06-07  

Niklas Nordgren  

SA VT 2012  

 

- 34 - 
 

att slå motståndaren i ett förebyggande syfte för att förhindra ett anfall mot landet. Under 

Yom Kippur kriget både valde och tvingades Israel att initialt anta defensiven. Landet blev 

överraskat av den arabiska attacken och den israeliska ledningen vägrade att genomföra anfall 

i förebyggande syfte. Israel hade för avsikt att utnyttja avskräckningstaktiken i ett defensivt 

syfte men misslyckades med detta.  

På den militärstrategiska och taktiska nivån är det istället offensiven som dominerar. Israel 

har en uttalad offensiv militärstrategi med offensiv doktrin. Israel skall skyddas med offensiva 

medel. Under kriget utnyttjade Israel sina sjöstridskrafter uteslutande till offensiva 

sjökrigsföretag genom raider mot motståndarens basområden och anfall mot hans 

sjöstridskrafter. Israel genomförde anfallen, inte mot motståndarens huvudstyrka, utan mot 

mindre styrkor. Dessa anfall blev mer och mer offensiva då motståndaren valde eller 

tvingades till att anta defensiven. Genom att konsekvent anfalla motståndarens strategiska 

punkter, i detta fall hans sjöstridskrafter och basområden, fick Israel till slut herraväldet till 

sjöss och kom att dominera sjöarenan redan efter krigets inledande dagar.  

Det är därmed påvisat att kännetecknen för Corbetts teori om defensiven och Mahans teorier 

om offensiven är aktuella för sjöstriderna under Yom Kippur kriget. Defensiven 

företrädelsevis på den politiskt strategiska nivån och offensiven på den militärstrategiska och 

taktiska nivån. Undersökningens fråga om de gamla teorierna i sjökrigföring fortfarande är 

aktuella kan därför besvaras. Det är påvisat att äldre teorier om sjökrigföring är aktuella i 

moderna sjöstrider. 

Styrkan med denna underökning är att den prövar äldre teoriers hållbarhet på ett sätt som inte 

är genomfört tidigare. Den undersöker två tänkare som har uttalat motsatt uppfattning och 

använder deras teorier för att undersöka om deras tankar fortfarande är aktuella i en modern 

sjöstrid. En svaghet med uppsatsen är att den inte undersöker de övriga krigförande ländernas 

strategi och taktik ur defensiven och offensiven. Det hade gett undersökningen mer styrka om 

alla krigförande länder hade undersökts. Undersökningen kunde också ha genomförts med 

andra teorier som utgångspunkt från samma författare men samtidigt är det också 

undersökningens styrka. Studien undersöker om två teorier inom samma ämnesområde från 

två erkända men äldre tänkare fortfarande är aktuella. 

5. Förslag till fortsatt forskning 
 

Denna undersökning har avgränsat sig till att undersöka hur Mahan och Corbetts teorier om 

offensiven och defensiven var applicerbar på ett modernt sjökrig. Det har inte funnits 

utrymme att belysa detta ur samtliga deltagande länders perspektiv utan det har i denna studie 

begränsats till ett israeliskt perspektiv. Det hade därför varit intressant att genomföra 

motsvarande studie ur ett egyptiskt perspektiv. Orsaken till att valet i detta fall blir Egypten är 

att det var den motståndare som främst kunde påverka sjöstriderna under Yom Kippur samt 

att Syrien och dess försvarsmakt är sluten då staten är en diktatur så är det svårt att göra en 

motsvarande undersökning. Vid en större undersökning på D-nivå skulle det ha varit 
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intressant att göra samma undersökning utifrån samma teoretiska perspektiv men utökat 

undersökningsområdet till flera sjöstrider i olika krig. 
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