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FULLSTÄNDIG TITEL: ÖVERRASKNING – TIDLÖS ELLER TOTALT OMKASTAD?  

 

ABSTRACT: 

This essay deals with the principle of surprise warfare and its development as well as the 

adaptation of military action that had to be made to surprise the opponent in the modern era. 

The concept of surprise is divided into its components in order to clarify what is required to 

implement a surprising maneuver, to understand the complex concept and form a theoretical 

framework for gathering facts in the case study. 

Development and adaption are demonstrated by a comparative case study where Pearl Harbor 

illustrates an example of historical surprise and Operation Desert Storm illustrates a modern 

surprise. The product will then be analyzed in order to detect the development and how military 

conduct is forced to adapt in order to carry out a surprising maneuver. The results shows that the 

military action of performing a surprise attack has had a major development and is now carried out 

in a different stage of the attack. 
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1. Inledning  

Denna uppsats undersöker krigföringsprincipen överraskning i syfte att förstå vad som 

karaktäriserar den historiskt och i modern tid samt hur den utvecklats.  

 
Militärteori har under en lång tid tillbaka präglat doktriner, utbildningar och inte minst 

krigföringen själv och har bidragit stort till att utveckla dessa. En stor del av 

militärteorierna fokuseras kring tillvägagångssätt eller tankar för hur man går vinnande 

ur strid då syftet med ett krig är sällan kriget själv utan att gå vinnande ur det1. Ett av de 

tydligaste exemplen på ett sådant tänkande är att man tagit fasta på krigföringens 

principer. Krigföringsprinciperna består av begreppen kraftsamling, styrkeekonomi, 

mål, överraskning, initiativ, moral, flexibilitet, samordning och enkelhet2. Dessa begrepp 

uttrycks vara tidlösa och allmängiltiga och genom applicering utav dessa kan krig 

vinnas. En omfattande debatt har skett kring krigföringsprinciperna och många är 

oeniga om dess faktiska betydelse för kriget3. Jag har i mitt arbete anslutit mig till 

debatten från den kritiska sidan i syfte att undersöka om överraskning överhuvudtaget 

kan anses vara en tidlös princip och i så fall på vilket sätt.  

 

1.1. Överraskning 
Överraskning benämns som en tidlös princip som genom år av krigföring använts för att 

utvinna högre effekt av militära operationer. För möjligheten att förklara hur brukande 

av överraskning har utvecklats kommer begreppet genom en komparativ fallstudie 

jämföras mellan två slag. Syftet är inte att analysera vilket slag som nyttjat överraskning 

till högst grad utan hur den brukats historisk kontra modernt och vilken anpassning 

som tvingats ske för att lyckas. För att förstå hur överraskning brukades historiskt har 

jag genom litteratur studerat det japanska anfallet mot Pearl Harbor. Fallet är erkänt 

som ett typexempel på ett överraskningsanfall och jag anser därför detta vara lämpligt 

                                                        
1 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins grunder, Försvarsmakten, Stockholm 2005. S119 
2 Ibid. S119 
3 Ibid. S119-121 
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för att bilda exempel för hur överraskning använts historiskt4. Genom att studera 

anfallet vid Pearl Harbor ges uppsatsen ett tydligt exempel från historien där 

överraskning varit huvudsaklig strategi, som dessutom varit lyckad och svår att 

förutsäga. Dessutom bildas goda förutsättningar för jämförelse med en modern 

operation. 

 

För möjligheten att jämföra det historiska med det moderna har därför ett typiskt 

modernt anfall studerats. Resultatet blir därigenom inte unikt enbart för det specifika 

fallet utan viss lärdom kan appliceras på andra fall i tidsepoken. Som modernt exempel 

på anfall har Operation Desert Storm behandlats då operationen innefattade omfattande 

flygföretag i tidigt skede. Operation Desert Storm är lik andra strider i sin tid då det 

rörde sig om en multinationell insats, baserad på resolutioner och bunden inom ett 

internationellt regelverk.  

 

1.2. Problemformulering 
Går det förstå hur nyttjande av krigföringsprincipen överraskning har utvecklats genom 

att förklara den i en komparativ fallstudie med ett historiskt slag och ett modernt slag? 

Hur har agerandet anpassats för att fortfarande överrumpla fienden och hur har medlen 

för att bidra till ett överraskningsmoment utvecklats genom tiden?   

1.3. Syfte och frågeställning 

Arbetet syftar till att fylla den lucka i forskningen gällande överraskningsprincipens 

värde i tiden. Uppsatsen består av en komparativ fallstudie och belyser principen 

överraskning. Jag vill genom mitt arbete förstå hur nyttjandet av krigföringsprincipen 

överraskning utvecklats genom att jämföra ett äldre slag med ett modernt. Går det 

fortfarande med dagens teknik att överraska motståndaren på samma sätt? I uppsatsen 

jämförs likheter och skillnader i hur överraskningsprincipen användes förr och hur den 

används i modern tid. Tvingas utövare anpassa sig efter tiden eller är 

överraskningsprincipen ett tidlöst verktyg som trots flera års skillnad kan brukas 

                                                        
4 Widén & Ångström(2005). S134; Smedberg, Marco, Om luftkriget: från luftballonger till systemflygplan, 
Page One, Stockholm, 1998. S196 
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likadant? 

 

Frågeställningar:  

1. Vilka indikatorer finns kring användande av överraskningsprincipen och vilka 

följder hade det i Pearl Harbor respektive Operation Desert Storm? 

 

2. Vilka likheter och skillnader finns i nyttjande av överraskningsprincipen i Pearl 

Harbor och Desert Storm? 

 

3. Vilka tydliga tecken på utveckling går att finna i litteraturen angående 

överraskning i de två slagen samt hur påverkar det vår förståelse för 

överraskning som princip 

 

1.3.1.  Material och avgränsningar 
Uppsatsen avgränsas till att enbart behandla flygstridskrafternas agerande och 

behandlar inte mark- eller sjöstridskrafter. Uppsatsen avgränsas till att inledningsvis 

behandla krigföringsprincipen överraskning i syfte att klargöra överraskningens 

innebörd, och hur en operation kan bedömas ha genomfört en överraskande manöver. 

Därefter avgränsas de båda fallen till att enbart behandla det inledande skedet i syfte att 

lägga tonvikt på den information som är av vikt för att besvara problemformulering och 

frågeställningar.  

 

1.3.2. Teori – Överraskning 

Jag har för förståelsen av begreppet överraskning brukat litteratur som beskriver 

krigföringsprincipen överraskning och dess beståndsdelar. Jag har valt att nyttja en bred 

spektra litteratur om överraskning för att säkerställa att min teori inte blir riktad, samt 

för att den litteratur som hittats inte enskilt varit tillräcklig utan litteraturerna har 

kompletterat varandra. I huvudsak nyttjas vetenskaplig litteratur som sedan 

kompletteras med doktriner med anledning av att doktriner enskilt inte kan anses vara 

vetenskaplig forskning. Syftet med litteraturvalet är att skapa en så omfattande bild som 

möjligt om krigföringsprincipen och i längsta mån möjliggöra att krigföringsprincipen 

kan redovisas i sin helhet.  
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Teorin kring överraskning begränsas till indikatorer som kan förklara hur överraskning 

nyttjas. Jag kommer att förklara fenomenets komplexa natur genom att bryta ner 

överraskningsprincipen i beståndsdelar. Dessa kommer sedan att stå som grund för 

bearbetning av empirin. 

 

1.3.3. Empiri - Pearl Harbor/Desert Storm 
För möjligheten att få en så omfattande bild som möjligt om anfallen har en bred 

litteraturstudie brukats i syfte att täcka informationsbehovet, samt att inte gå miste om 

viktiga detaljer. Detta för att skapa en sådan omfattande bild som möjligt kring vad som 

hände. Litteraturen som valts är den som bedöms bäst svara mot de frågor som ställs av 

uppsatsen samt bedöms vara objektiv och saknar personliga ställningstaganden.  

För att gynna jämförelsemöjligheten och fokusera på överraskning har fallstudien 

avgränsats till att behandla det inledande och överraskande skedet i de två berörda 

fallen. Genom denna begränsning kan jag utvinna högre fokus på problemformulering 

och frågeställningar och enbart behandla det kärnfulla för uppsatsen. Den litteratur som 

använts för att förklara de olika fallen är den som bedömts vara sakliga och i huvudsak 

fokuserat på hur underrättelseinhämtning, informationssekretess, genomförande och 

vilseledning brukats under de två fallen. Denna avgränsning har skett för att fokusera på 

besvarande av frågeställningar och problemformulering. Vinklad litteratur och 

forskning som inte varit objektiva har avgränsats eftersom endast objektiv och saklig 

fakta har sökts. 

 

1.4. Forskningsläge   
Nedan redovisas forskningsläge i form av att författaren listar vald litteratur och kort 

redovisar dess uppfattning om teorin. Sedan slutligen redovisas var författaren har tagit 

vid i forskningen. Forskningsläge redovisas i syfte att ge läsaren möjlighet att bilda en 

uppfattning om vad tidigare forskning sagt om det berörda begreppet: Överraskning.  

 

Tidigare forskning om Överraskning finns att hitta i bland annat Widén och Ångströms; 

Militärteorins grunder, Liddel Harts; Thoughts on war, Lars Ulfvings; Överraskning och 

Vilseledning och Marco Smedbergs; Om luftkriget med flera. De fyra skriver om 
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överraskning som ett sätt att genomföra en operation för att utvinna ökat resultat. 

Uppsatsen grundar sig i att författaren studerat ovan nämnd litteratur.  

 

Widén & Ångström skriver om överraskning som en tidlös krigföringsprincip samt om 

vilka effekter den kan resultera i om den nyttjas väl. Militärteorins grunder behandlar 

också de viktigaste faktorerna för att lyckas med överraskning som är 

informationssäkerhet från den egna styrkan samt goda underrättelser om fiende styrka. 

 

Lars Ulfving skriver i Överraskning och vilseledning om överraskning som en tidlös 

krigföringsprincip där fienden saknat förmåga att reagera i rätt tid, med rätt kraft eller 

inte uppfattat konsekvenserna av den attack de blir utsatta för5. Ulfving skriver även 

han likt andra att syftet och nyttan av en överraskande operation är att få fienden ur 

balans, tappa initiativ, känna panik, att utsättas för tidsbrist och genom detta inte kunna 

agera enligt sin fulla förmåga6. Ulfving talar om rätt tid, rätt plats och rätt genomförande 

för att uppnå överraskning. Även lättare kombinationer av okonventionella 

handlingssätt kan göra motståndaren oförstående och därigenom verka som 

överraskning7.  

 

Lidell, Hart skriver i sin bok Thoughts on war om taktisk användning av överraskning 

och dess effekter. Han skriver att ett krig, där fienden sedan innan inte är demoraliserad 

eller reducerad, enbart kan vinnas genom överraskning. Han skriver även likt övriga om 

vikten av att anfalla på en oförutsägbar plats, vid en oförutsägbar tid och med ett 

oförutsägbart tillvägagångssätt8. Han beskriver överraskning som ett psykologiskt spel 

där anfallande part försöker avläsa motståndaren och därigenom välja det 

tillvägagångssätt som fienden minst skulle ana9.  

 

                                                        
5 Ulfving, Lars, Överraskning och vilseledning: sovjetiska och ryska vilseledningsprinciper i krig och fred, 

Svenskt militärhistoriskt bibliotek, Stockholm, 2006. S13 
6 Ibid. S13-14 
7 Ibid. S14 
8 Liddell Hart, Basil Henry, Thoughts on war, Faber and Faber, London, 1943. S202 
9 Ibid. S202-207 
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Marco Smedberg skriver om överraskningens viktigaste förutsättningar, att ha hög 

sekretess samt att handla originellt, snabbt och djärvt. Samtidigt bör stor försiktighet 

iakttas för att själv inte bli överraskad10.  

 

Forskningsläget grundas i undersökning kring vilken forskning som behandlat 

överraskning och vilka litteraturer som bedömts vara centrala i forskningen, där de fyra 

ovan bedöms representera detta gynnsamt. Samtlig litteratur som författaren funnit 

behandlar krigföringsprincipen överraskning som ett tidlöst verktyg för att optimera en 

operation. Det är dock få som bottnar i vad överraskning innebär, vad den inneburit och 

hur den brukas. Kan det verkligen stämma att nyttjaren på samma sätt som på 40-talet 

nu även i modern tid kan tänkas överraska fienden genom samma medel. Borde inte 

fienden likväl som alla andra dra lärdomar av tidigare slag och inte låta sig luras? 

Författaren kan inte hitta någon som varit kritisk till detta och ämnar därför att svara på 

frågan huruvida överraskning verkligen är ett tidlöst begrepp i sin helhet. Eller har 

utövare tvingats anpassa innebörden av överraskning genom tiderna för att fortfarande 

utvinna effekten ur det? Jag har därför för avsikt att här ta vid forskningen och finna 

svaret på hur militära styrkor tvingats anpassa sitt agerande för att lyckas överraska 

motståndaren. Är överraskning tidlös i sin helhet eller tvingas anpassning i militärt 

agerande ske för att fortfarande nyttja överraskning. 

 

2. Metod 

2.1.  Inledning 
Då avsikten med denna uppsats är att förklara utvecklingen av ett specifikt fenomen har 

metoden fallstudie använts. Fallstudie är lämpligt som tillvägagångssätt då författaren 

på djupet vill förklara en komplex och subtil kontext i verkliga situationer11. Fallstudien 

används för att djupare förklara ett fenomen genom att behandla ett eller flera fall där 

fenomenet förekommit12. Principen bakom fallstudier är att selektivt analysera enstaka 

fall för att nå djupare insikter kring de specifika fallen kopplat till den 

                                                        
10 Smedberg(1998). S196 
11Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009. S62 
12 Ibid. S60 
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undersökningsenhet som valts13. Detta tillvägagångssätt tillåter författaren att genom 

det enskilda förklara det generella, vilken benämns vara målet med fallstudier14. 

Fördelen med en fallstudie är att fokus läggs på full förståelse för de fåtal fall som valts 

hellre än att göra en bred undersökning av flera fall, där man då inte skulle analysera 

fallen på djupet.  

 

En komparativ fallstudie är därför gynnsamt för min frågeställning då jag på djupet vill 

analysera och sedan kunna förklara hur ett fenomen utvecklats. I och med nyttjandet av 

fallstudie kan uppsatsens resultat vara unikt för de två fall som redovisas och/eller 

präglas av de fall som valts. Valet av fall har därför genomförts med detta i åtanke och 

det historiska fallet består av ett typiskt skolexempel på ett överraskningsanfall15. Det 

moderna anfallet består av ett fall där överraskning förekommer och fallet dessutom är 

typiskt för sin tid. Genom att välja sådana fall ges uppsatsen ett gott exempel på hur en 

överraskningsattack från historien kan jämföras med en modern insats typisk för den 

moderna tiden. Genom att välja ett modernt fall typiskt för dess tid finns det viss 

möjlighet att skapa ett generaliserbart resultat som även har validitet på fler slag i 

samma tidsepok.  

 

Att generalisera fallstudier kan ibland ha sina nackdelar, en av dessa är svårigheten att 

begränsa fallet och därigenom besluta vilken empiri som skall behandlas. Fallstudie har 

även andra fallgropar, exempelvis är fallstudier känsliga för kritik mot trovärdigheten 

då resultatet kommer präglas av författarens uppfattning om fallen. För att motverka 

detta krävs att författaren tydligt påvisar på vilka sätt fallet liknar eller skiljer sig från 

andra fall av samma karaktär16. Det kan i många fall vara bra att bruka flera metoder för 

att besvara sina frågeställningar17. Med anledning av rådande tidsram har denna 

uppsats begränsats till bara en metod vilket är litteraturstudier. Att begränsa uppsatsen 

till litteraturstudier kommer innebära att den information som behandlas i huvudsak är 

vetenskaplig forskning, dock kan det innebära att viss information förbises. För 

                                                        
13 Denscombe(2009). S60 
14 Ibid. S60 
15 Widén & Ångström(2005). S134; Smedberg(1998). S196 
16 Denscombe(2009). S72 
17 Ekengren, Ann-Marie & Hinnfors, Jonas, Uppsatshandbok: hur du lyckas med din uppsats, 1. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2006. S75 
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möjlighet att besvara problemformuleringen har tre stycken frågeställningar 

rubricerats, frågeställning ett besvaras i dess motsvarande fall. Frågeställning två och 

tre besvaras under analysen och slutligen besvaras problemformulering under slutsats. 

 

2.2.  Fall 
Inledningsvis behandlas Pearl Harbor och därefter Operation Desert Storm för att 

redovisa slagen i kronologisk ordning och därigenom skapa en röd tråd genom 

uppsatsen. Pearl Harbor har valts som ett av fallen då det visar hur en 

överraskningsoperation genomförts i den historiska tiden. Kring fallet finns goda 

möjligheter till litteraturstudier då redan mycket forskning skett kring fallet. Fallet 

anses av många forskare vara ett typexempel på en väl genomförd 

överraskningsattack18. Pearl Harbor bildar därför grund för denna forskning och är det 

fall där ett historiskt exempel på överraskning redovisas. Därefter behandlas fallet 

Operation Desert storm. Fallet har valts då det är en av de mest omfattande striderna i 

modern tid som dessutom var väldigt beroende av luftstridskrafter. Operation Desert 

Storm liknar i vissa avseenden Pearl Harbor i dess inledande anfall med enbart 

nyttjande av flygstridskrafter, beroendet av överraskningsprincipen, högt tempo och 

snabba resultat19. Operationen har uttrycks ha varit en brytpunkt i krigföringsutveckling 

och ett av de operationellt mest lyckade kriget i historien20. Operationen lade grund för 

vad som senare benämnts som den nya typen krig, och början på en ny era av krigföring 

med högt fokus på informationsteknologi21. Desert Storm bedöms därför passa 

forskningen väl. Operationen har även många likheter med andra slag i sin tid då det 

påbörjades genom resolutioner som resulterade i att en koalition skapades som sedan 

agerade enad styrka för anfallet. Detta är av vikt för att resultatet av uppsatsen skall 

vara valida vid tolkning av liknande fall.  

 

                                                        
18 Widén & Ångström(2005) S134; Smedberg(1998). S196 
19 Olsen(2010). S177-184; Kaldor, Mary, New and old wars: organized violence in a global era, 3., rev. and 
updated ed., Polity, Cambridge, 2012. S151 
20 Hutchison, Kevin Don, Operation Desert Shield/Desert Storm: chronology and fact book, Greenwood 

Press, Westport, Conn., 1995. Introduction; Freedman, Lawrence & Karsh, Efraim, The Gulf conflict 1990-
1991: diplomacy and war in the new world order, Faber and Faber, London, 1993. Introduction: The new 
world order 
21 Kaldor(2012). S151 
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Inledningsvis förklaras krigföringsprincipen överraskning utifrån litteraturen och genom 

detta benas ut vad som är av vikt för att lyckas med en överraskningsmanöver. Därefter, 

då begreppet överraskning konkretiserats och förklarats redovisas fallen. Efter 

redovisning av fallen följer en avslutning där problemformulering och frågeställningar 

besvaras utifrån fallstudien.  

3. Teori 

3.1 Överraskning 
Överraskning som metod kan höja vinsten av en operation och samtidigt sänka risken 

för det egna förbandet då motståndaren i ett sådant skede inte hinner reagera eller 

mobilisera innan skadan är skedd och operationen är över. Att genomföra operationer 

genom överraskningsprincipen kan ha stora fördelar och är en framstående faktor i 

konfliktsituationer, såväl i det fysiska som psykiska planet22.  

Överraskning är något av central vikt för luftburna stridsmakter. Genom att 

luftstridsmaktens farkoster präglas av höga hastigheter och långa räckvidder innebär 

också detta i många fall att flygplanen hunnit långa sträckor innan motståndare har tid 

att reagera och påbörja en motoperation. Flygplanen kan nyttja hastigheten till sin 

fördel i syfte att påverka motståndaren med ett överraskningsmoment. Genom den 

överlägsna mobiliteten utgör flygplan en ypperlig styrka för genomförande av 

överraskande operationer.  

 

3.2 Överraskning som analysverktyg 
 
Teorin som behandlas är krigföringsprincipen överraskning. Denna krigföringsprincip 

kommer sedan kristalliseras och operationaliseras utifrån litteratur för möjligheten att 

förstå dess komplexitet och kunna belysa en komparativ fallstudie. För att förstå 

användningen av överraskning krävs en nedbrytning av begreppet samt göra det 

applicerbart för de båda fall som studeras.  

 

Effekterna av att överraska sin motståndare är många, en överraskad motståndare är 

svagare än den förberedde och kommer därför inte kunna agera enligt sin fulla förmåga. 

                                                        
22 DLuftO doktrin för luftoperationer, Försvarsmakten, Stockholm, 2005. S89 
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Överraskningsmoment förstärker effekterna av insatser och kan hjälpa för att få fienden 

ur balans, tappa initiativ, känna panik, att utsättas för tidsbrist och genom detta inte 

kunna agera enligt sin fulla förmåga23. Då överraskningsmomentet är lyckat ges 

motståndaren lite eller ingen tid för planering eller taktisering av försvar eller motanfall, 

utan tvingas handla instinktivt vilket sällan är gynnsamt. Genom användning av 

krigföringsprincipen överraskning kan man därför dra stor vinning i form av innehav av 

initiativ och en momentant reducerad förmåga hos fienden24. Genom att överraska 

motståndaren kan den egna operationen genomföras med högre hastighet och/eller 

utan påverkan från fienden25.  

 

För möjlighet att genomföra en lyckad överraskningsoperation krävs tillgång till bra och 

korrekta underrättelser.26 Det krävs att operationen genomförs vid rätt tidpunkt, vid 

rätt geografisk plats och med rätt tillvägagångssätt för att uppnå bäst effekt27. Det krävs 

också hög informationssäkerhet hos det egna förbandet. Detta för att säkerställa att 

motståndaren inte får indikationer eller information rörande den operationen som 

planerat genomföras28. Underrättelser har stor inverkan på hur lyckad en 

överraskningsoperation blir. Goda underrättelser för den egna parten och frånvaro av 

underrättelser för den andra parten är nyckelfaktorer i ett överraskningsmoment.  

 
Överraskning omskrivs som en krigföringsprincip som kan få småskaliga insatser att 

bringa stor verkan och på så vis totalt gynna operationer. Förutsättningar för 

överraskning kan ökas genom att exempelvis bekämpa motståndarens lednings- och 

underrättelsesystem29. 

 

Överraskning kan även nyttjas via vilseledning i syfte att motståndaren skall fokusera på 

ett skenanfall och därför mobilisera sina styrkor felaktigt. Vilseledning måste 

genomföras på ett trovärdigt sätt och får inte vara för uppenbart eller för synbart utan 

                                                        
23Ulfving(2006) S13-14 
24 DluftO(2005). S89 
25 Ibid. S89  
26 Widén & Ångström(2005). S134 
27 Ulfving(2006). S 14; Arméreglemente. Del 2, AR Taktik, 1995 års utg., Chefen för armén i samarbete med 
Försvarsmedia, Stockholm, 1995. S45 
28 Widén & Ångström(2005). S77 
29 Arméreglemente(1995). S45 
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måste ske realistiskt. Om vilseledningen inte sker tillräckligt realistiskt kan fienden lätt 

inse att det är just en vilseledning och därför inte luras att mobiliseras mot den30. 

 

Överraskning sägs vara bland det farligaste ett land kan utsättas för. En styrka som kan 

anfalla genom överraskning uppskattas kunna uppnå kapaciteter som genomsnittligen 

dubblar förmågan31. Den militära makt som fienden har i fredstid kan till stor del 

paralyseras eller förstöras i ett inledande slag, vilket snabbt försvagar det totala 

försvaret markant32. 

3.3 Operationalisering Överraskning 
 
För att förstå begreppet överraskning bättre krävs en operationalisering, en 

nedbrytning av begreppets förklaring i litteraturen för applicering i en fallstudie. Genom 

operationalisering av teorin bildas ett ramverk som sedan appliceras på litteraturen för 

att skapa empiri och besvara frågeställningar och problemformulering. 

 

Det sammanlagda resultatet efter att ha studerat litteraturen är att överraskning anses 

bestå av fyra stycken grundpelare. Det jag funnit centralt för att lyckas överraska 

motståndaren är vilseledning, Informationssäkerhet, underrättelse, och 

tillvägagångssätt. Det vill säga att anfalla fienden på en oförutsägbar plats, vid en 

oförutsägbar tid och på oförutsägbart sätt.  

 
 

 

                                                        
30 Ulfving(2006) S25 
31Betts, Richard K., Surprise attack: lessons for defense planning, Brookings Institution, Washington, D.C., 

1982 S3-5 
32Betts(1982). S15 
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Dessa grundpelare bildar en rad tillvägagångssätt som är gynnsamma för att överraska 

fienden men de är dock inte nödvändiga att använda i symbios för att lyckas. 

Grundpelarna utgör typiska praktiker som återfinns i de flesta operationer såväl 

historiska som moderna. Då uppsatsen grundas i att förstå hur överraskning har 

förändrats är det relevant att studera begreppet utifrån dessa praktiker. De grundpelare 

som nyttjas för att bidra till överraskning nyttjas på olika sätt tillsammans eller enskilt. 

Nedan förklaras grundpelarna var för sig. 

 

Underrättelser:  

Underrättelsetjänst och underrättelser beskrivs vara ”Militär verksamhet som består i att 

skaffa sig kunskap om fienden”33 samt ”fakta som meddelas av ngn”34. Underrättelser kan 

beskrivas vara insamlad information om fiende makt. Underrättelser kan inhämtas 

genom många olika tillvägagångssätt, vanligt är spaning eller spionage för insamling. 

Oftast används underrättelser i militärt syfte att genom information och vetskap bilda 

sig en informationsöverlägsenhet kontra det motstånd man möter. 

 

Informationssekretess:  

Sekretess innebär att hålla något hemligt för att skydda exempelvis en person eller 

organisation, eller att ha tystnadsplikt35. Med andra ord innebär 

informationssekretessen att ingen information får spridas till annan part som skulle 

kunna använda informationen som underrättelser (se ovan). Informationssekretess är 

alltså det arbetet som måste ske för att förhindra motståndarens möjlighet till 

underrättelseinhämtning.  

 

Vilseledning: 

Innebär som ordet insinuerar att leda någon eller något på fel väg36. Vilseledning 

handlar om att genom olika manövrar få fienden att tro att man kommer agera på ett 

                                                        
33 Allén, Sture & Malmgren, Sven-Göran (red.), Norstedts svenska ordbok: en ordbok för alla : [70.000 ord 
och fraser], 1. uppl., Norstedts Akademiska Förlag, Stockholm, 2006 . S1234 
34 Ibid. S1234 
35 Ibid. S966 
36 Ibid. S1302 
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annat sätt än vad som är sanning. Vilseledning kan ske såväl genom att fysiskt agera på 

ett vilseledande sätt men också att psykologiskt vilseleda fienden genom att avsiktligt 

sprida felaktig information37. Det fysiska och psykiska kan givetvis användas 

tillsammans genom att utrycka en sak men mena/göra en annan.  

  

Genomförande:  

Genomförandet handlar om att agera eller anfalla på en för fienden okänd plats, okänd 

tidpunkt och okänt sätt. Här är det av vikt att informationssekretessen varit så hög att 

fienden inte kunnat bedriva en gynnsam och korrekt underrättelseinhämtning, och att 

eventuellt förstärka dess ovetskap genom vilseledning. Genomförandets förmåga att 

anfalla på okänd plats, okänd tid och okänt sätt baseras mycket på egna underrättelser, 

informationssekretess och vilseledning. Genomförandet kan dock utföras på ett 

gynnsamt sätt utan dessa, vilket är varför det också står som en enskild faktor. 

 

De fyra grundpelarna har operationaliseras till frågor som i sin tur styr 

informationsinhämtningen till de två fallen, frågorna redovisas nedan och kommer var 

och en representera varsin beståndsdel av överraskning. Överraskning har 

operationaliseras till följande frågor:  

 

 Hur skedde underrättelseinhämtning och vilken information resulterade denna i?  

 Hur främjades informationssäkerheten och/eller var operationen känd av 

attackerad part innan den trädde kraft?  

 Hur nyttjade anfallande part vilseledning? 

 Hur agerade anfallande part för att anfalla på okänd plats, okänd tid och på 

oförutsägbart sätt? 

 

Genom att söka information utifrån dessa frågor kommer de båda fallen enskilt 

representera den överraskningsmodell som brukats i sin respektive tidsepok. Detta 

kommer således innebära resultat som återspeglar en historisk överraskningsmodell 

och en modern överraskningsmodell. Dessa jämförs sedan under uppsatsens analys i 

syfte att besvara problemformuleringen. Förtydelse enligt bild nedan. 

                                                        
37 Widén & Ångström(2005). S77 
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4. Fall 1: Pearl Harbor 

4.1. Bakgrund:  

4.1.1. Sanktioner 
Japan hade tiden innan slaget vid Pearl Harbor ingått i omfattande stridigheter med 

Kina. Detta uppskattades inte av USA som därför valde att sanktionera Japan38. 

Sanktionerna skulle resultera i att Japan därefter endera tvingades lämna kina 

                                                        
38 Macintyre, Donald, The battle for the Pacific, Batsford, London, 1966. S11-13 
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alternativt expandera vidare ut i stilla havet för att säkra tillgångar så som olja. I 

hemlighet startades därför planen för ett anfall som skulle skaka USA.  

 

4.1.2 Materielutveckling 
Utökad fartygsproduktion i samråd med ny kunskap skulle innebära att Japan i tidigt 

1900-tal anpassade sina fartyg till att bära flygstridskrafter39. Detta skapade ett förlängt 

operationsområde för luftstridskrafterna vilket sedan kom att vara av högsta vikt vid 

slaget om Pearl Harbor40. 

USA hade på grund av sin materiella och industriella överlägsenhet inte räknat med 

anfall från Japan, det ansågs vara av låg sannolikhet41. USA ansåg att japanernas tekniska 

förmåga, förstörelsekraft samt hangarfartygskapacitet kopplat till Pearl Harbors 

geografiska avlägsenhet var för låg. På grund av den stora risken japanerna var tvungen 

att ta vid ett anfall mot Pearl Harbor så ansågs en sådan attack inte trolig42.  

För USA tydde allt istället på att den japanska flottan istället skulle segla mot Filipinerna, 

underrättelser menade också att den Japanska flottan knappast skulle ha möjlighet att 

anfalla Filipinerna och ett annat mål samtidigt43.  

 

4.2. Oväntat genomförande 

4.2.1. Avvikande från doktrin 
Chefen för den japanska högsjöflottan, amiral Yamamoto valde att helt frångå den 

japanska doktrinen. I doktrinen fanns att läsa att ett slag mellan USA och Japan för 

japanernas del skulle röra sig om ett utnötningskrig med u-båtar och ytfartyg. 

Hangarfartyg var aldrig på tanken och USA gavs därför inte heller möjlighet att förutspå 

detta genom att studera den japanska doktrinen44.  

 

Amiralen Yamamoto uttryckte inför krigsförklaringen att Japans framtid vilade på ett 

snabbt avslut och att Japan vid ett tidsmässigt utsträckt krig skulle gå förlorande mot 

                                                        
39 Zetterling, Niklas & Öberg, Dan, Kampen om Stilla havet: den kejserliga japanska flottans hangarfartyg, 
Norstedt, Stockholm, 2012s 17 
40 Marston, Daniel (red.), The Pacific war: from Pearl Harbor to Hiroshima, Pbk ed., Osprey, Oxford, 
2010[2005]. S31-32 
41Zetterling,  Öberg(2012). S34 
42Ibid. S78 
43 Macintyre(1966). S19 
44 Zetterling, Öberg(2012) S78 
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USA45. USA skulle då med sin överlägsna militära makt och industriella kapacitet kunna 

rusta för att eliminera de japanska styrkorna. Anfallet skulle därför komma som en 

överraskning, där USA inte skulle ges möjlighet att svara med sin fulla kraft.  

Anfallet var något som bara kunde genomföras en gång. Skulle effekterna av det första 

anfallet inte vara tillräckliga skulle det inte finnas möjlighet att genomföra ett andra 

anfall. På grund av överraskningsmomentets vikt var det upp till japanerna att bringa så 

mycket skada som möjligt vid det första och enda anfallet46.  

 

 

4.3. Underrättelser och förberedelser 

4.3.1. Tillpassning 
För möjligheten att genomföra ett snabbt och effektivt anfall mot Pearl Harbor krävdes 

goda underrättelser och träning. Genom underrättelser fick Japan vetskapen att hamnen 

på sina ställen var grund och man tvingades därför omkonstruera sina torpeder. De 

torpeder man hade var konstruerade för att agera på djupare vatten, de 

omkonstruerades därför för att kunna verka även i grundare vatten47. Utifrån dessa 

underrättelser genomfördes mängdvis med övning i såväl höghöjdsbombning som 

torpedsläpp på låga höjder hemma i Japan48.  

4.3.2. Underrättelseinhämtning 
Vidare förberedelser lades via målangivelser innan anfallet, genom underrättelser om 

fartygens positioner tilldelades varje pilot vilket fartyg de skulle slå emot och vart det 

låg positionerat. På så vis förstärktes överraskningsmomentet och man kunde bringa 

mer verkan i målet på kortare tid och lägga förutsättningar för ett lyckat första anfall49. I 

fallet av underrättelser kring antalet fartyg och dess positioner använde Japan 

inledningsvis spioner till att rapportera från Pearl Harbor. Därefter, endast timmar 

innan anfallet nyttjade man även mini-ubåtar som dolt kunde innästla hamnen och 

rapportera vilka fartyg som låg i hamn och hur50. Den amerikanska flottan hade dock 

                                                        
45 Macintyre(1966). S15 
46 Zetterling, Öberg(2012). S74 
47 Smedberg(1998). S196 
48 Macintyre(1966). S16 
49 Wohlstetter, Roberta, Pearl Harbor: warning and decision, Stanford Univ. Press, Stanford, Calif., 1962. 
S211-218; Zetterling, Öberg(2012). S74 
50 Wohlstetter(1962); Zetterling, Öberg(2012). S88-93 
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understöd av starkt luftvärn i hamn. Detta planerade de japanska styrkorna att 

motverka genom att attackera via överraskning och på så vis avsluta anfallet innan den 

amerikanska flottan med luftvärn gavs möjlighet att reagera51. 

 

4.4. Genomförande – avsegling 
De fartyg som skulle seglade från Japan hade olika framryckningshastigheter vilket 

skulle kräva att de avseglade vid olika tidpunkter för att senare sammanstråla och 

fortsätta förflyttningen tillsammans52. Detta för att säkerställa att alla fartyg nådde 

målet samtidigt för bästa överrasknings- och kraftsamlingseffekt. På grund av egna 

förband bundna i kinakriget krävdes en lyckad överraskningsattack för att generera stor 

effekt av en liten styrka53.  

4.4.1. Informationssekretess 
Japan satte stora delar av sin militära förmåga i spel och skulle kunna möta ödesdigra 

konsekvenser om de upptäckts innan de flygplan som var stationerade på 

hangarfartygen hade räckvidd att lätta mot Pearl Harbor. Upptäckt skulle innebära att 

USA skulle kunna genomföra flygföretag mot den japanska flottan innan de hade 

möjlighet att slutföra sitt mål54. Hela operationen vilade på förmågan att uppträda 

oupptäckt, misslyckande skulle innebära stora konsekvenser. 

 
Under hela seglingen rådde därför total radiotystnad55. Risken för fientlig 

radioavlyssning var för hög. Kodord förbereddes i syfte att gynna snabb kommunikation 

med låg risk att avlyssnare skulle kunna tyda informationsöverföringen56. För att inte ge 

USA möjlighet att förutspå ett anfall i och med radiotystnad fortsatte man sända 

frekvent från hemlandet för på så sätt vilseleda den amerikanska 

underrättelsetjänsten57. Från USAs sida skulle därför ingen märkvärd minskning i 

radiokommunikation kunna noteras.  

På grund av vikten av överraskning och risken för upptäckt valdes en seglingsrutt med 

omväg 320km norr om målet för att sedan på sydlig kurs attackera hamnen. Genom en 

                                                        
51 Zetterling, Öberg(2012). S72-73 
52 Ibid. S72 
53 Ibid. S53 
54 Ibid. S57 
55 Macintyre(1966). S17 
56 Zetterling, Öberg(2012)S72 
57 Macintyre(1966). S17 
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sådan rutt kunde man frångå de stora trafikrutterna. Strävan att inte bli upptäckt eller 

röja sin position blev de sista dagarna så starka att skarpa order utdelades att man vid 

upptäckt av "Tredje land" snarast skulle förhindra dessa från att sända 

radiomeddelande samt att de om tillfället krävde skulle sänkas58.  

 

För att ytterligare säkerställa att den amerikanska styrkan på Pearl Harbor inte skulle 

ges möjlighet till förberedelse, och för högsta möjliga mån av överraskning skulle 

krigsförklaringen skickas omedelbart innan anfallet. USA skulle på så vis inte ges 

möjlighet till förberedelse utan skulle möjligtvis bara hinna läsa färdigt 

krigsförklaringen innan de första bomberna skulle falla. Denna krigsförklaring 

försenades ytterligare på grund av dekrypteringsproblem och USA tillgavs därför 

krigsförklaringen så sent som efter anfallet redan var genomfört, detta blev en stor 

bidragande faktor till att Pearl Harbor kunde anfallas så fördelaktigt genom 

överraskning59. 

 

4.2 Genomförande – Anfallet 

4.3.1. Två vågor 
Anfallet kom att genomföras i två vågor, anledningen till detta var att fartygen saknade 

kapacitet att lyfta samtliga flygplan samtidigt. Den första vågen innehöll 183 flygplan, 49 

kate-flygplan bestyckade med bomber, 40 kate-flygplan bestyckade med torpeder, 50 

val-störtbombare och 43 zero-flygplan. Den andra vågen lättade så snart den första 

vågen lämnat och gett plats på startbanorna, även den innehöll en kraftsamling av 

flygplan. Andra vågen flygplan kom att innehålla totalt 167st flygplan, 54 kate, 78 val 

och 35 zero60. 

 

4.3.2. Taktisering 
När tiden var kommen för flygplanen att lämna sina hangarfartyg lättade man för att 

sedan cirkulera runt det egna fartyget, syftet var att invänta att samtliga flygplan från 

                                                        
58 Zetterling, Öberg(2012). S91 
59 Smedberg(1998). S196 
60 Wiest, Andrew A. & Mattson, Gregory Louis, The Pacific war: from Pearl Harbor to Hiroshima, 1941-45 : 
campaigns of World War II, Spellmount, Staplehurst, 2001 S42; Zetterling, Öberg(2012). S96-100. 
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den egna vågen skulle lyfta61. Detta för att säkerställa att attacken blev en överraskning 

med stor kraftsamling och inte riskera att flygplanen kom inflygandes en och en och 

därigenom bli lätta mål. För att anfallet skulle resultera i så mycket skada som möjligt 

tilldelades vissa piloter uppgiften att enbart fokusera på fartyg, andra att bomba flygfält 

och markmål i syfte att förhindra att USA kunde verka med sina flygplan och på så vis 

sätta stopp för anfallet62. Bombmålen utgjordes av örlogsfartyg, flygplan samt varv och 

bränsleförråd63. Amerikanska flygplan baserade på flygfält utgjorde lätta mål då de för 

tiden var uppställda vingspets mot vingspets för att underlätta övervakning. Även detta 

var ett tydligt tecken på att överraskningen var total, USA hade total avsaknad av 

beredskap och bombmålen stod serverade för japanerna att med lätthet spränga64. 

 

4.4. Resultat 
På grund av överraskningsmanöver var den amerikanska flottan kraftigt nedsatt i sin 

förmåga att verka. De slagskepp som låg ankrade vid Pearl Harbor var inte 

stridsberedda, detta kom att innebära att vattentäta skott på fartygen var öppna samt 

att bemanningen på viktiga skyddssystem var reducerad såväl som förmågan att 

hantera uppkomna skador65. 

 

Under loppet av knappa fyra timmar hade de japanska styrkorna genom sina två vågor 

av anfall slagit ett förödande slag mot den oförberedda amerikanska flottan66. Efter 

anfallet var slut och den japanska flottan seglat med kurs mot Japan med högsta 

hastighet kunde man notera att anfallet varit mycket lyckat. Förlusterna blev 29 egna 

flygplan med vinsterna långt högre. Totalt sänktes eller skadades arton amerikanska 

fartyg, 288 av totalt 384 amerikanska flygplan förstördes eller skadades och runt 3500 

man stupade eller skadades67. Den japanska överraskningsmanövern skapade därmed 

mycket hög effekt kontra den egna förlusten och också ett högt resultat med relativt få 

resurser. Resultatet blev att den amerikanska stillahavsflottan nu var oförmögen att 

agera utan tvingades till reparationer och återuppbyggnad under hela sex månaders 
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63 Smedberg(1998). S196 
64 Macintyre(1966). S25 
65 Ibid. S118 
66 Ibid. S24-28 
67 Smedberg(1998). S197 
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tid68. Japanerna hade därigenom lyckats förstärka sin handlingsfrihet i 

stillahavsområdet.  

 

 

5. Fall 2: Operation Desert storm:  

5.1. Bakgrund 
 
Operation Desert Storm är kodnamnet på en omfattande militäroperation som 

genomfördes under Gulfkrisen år 1990-91 på grund av att irakisk militär invaderat 

Kuwait. Operationen innebar att en koalition ledda av USA utförde krigshandlingar mot 

Irak i syfte att Irak skulle lämna sin ockupation av Kuwait.  

 

5.1.2. USA och koalitionen 
Snabbt efter ockupationen fördömde såväl FN som USA detta och USA svarade med att 

frysa de Irakiska tillgångarna. Den Irakiska ockupationen sågs som mycket hotfull mot 

USA och dess allierade eftersom stora delar av dess oljetillgångar som de var beroende 

av importerades från regionen som nu skulle ligga i osäkra händer69. 

 

Den 8e augusti 1990 delgav President George. W. Bush att USA skulle försvara 

grannlandet Saudi Arabien vid en invasion, påverka den Irakiska tillbakadragningen 

från Kuwait, skydda den amerikanska befolkningen samt främja säkerheten och 

stabiliteten i den persiska gulfen. Samma eftermiddag valde man från amerikansk sida 

att förflytta en flygdivision med jakt- och attackförmåga till Dhahran flygflottilj i Saudi 

Arabien, vad som skulle komma att vara början på en av de största operationerna i 

modern tid70.  

 

5.1.3. Underrättelseinhämtning i inledande skede   
Under augusti månad påbörjades omfattande underrättelseinhämtningar där man 

genom signalspaning, satelliter och spaningsflygplan arbetade för att kartlägga 

                                                        
68 Olsen(2010). S61 
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grupperingar för missiler, luftvärn, ledningscentraler och högkvarter71. Man kunde även 

uppta kommunikationer och annan emission inte minst från Saddam själv men också 

från militära överhuvuden, högt intressanta parter i den irakiska staten och militären72. 

De satelliter man brukade under konflikten skulle visa sig vara av större antal än man 

någonsin använt tidigare73. Förflyttningen till Saudi Arabien var inledningsvis tänkt att 

ingå i Operation Desert Shield tillika försvaret av Saudi Arabien men kom senare till att 

delta i offensiva operationer istället.  

 

5.1.4. Stöd och tyngdpunkter 

USA, som för tiden var ledande i den koalition som skapats säkerställde innan 

ingripandet att man hade stöd från FN och att de inte skulle ha invändningar mot det 

amerikanska agerandet. Som resultat godkände förenta nationernas säkerhetsråd en 

total av tolv resolutioner den 29 november 1990. Det skulle innebära att den USA-ledda 

koalitionen skulle ges tillstånd att bruka alla nödvändiga medel om Irak inte skulle 

lämna Kuwait innan den 15 januari 199174. Resolutionen innebar att Irak skulle tvingas 

att omedelbart och ovillkorligen lämna Kuwait eller möta konsekvenser75. Allt eftersom 

tiden gick fortsatte såväl Irak som koalitionen att upprusta. Irak fortsatte sätta in 

styrkor i Kuwait och koalitionen skickade mer och mer styrkor till närområdet som 

förberedelse för en eskalering av konflikten. Irak hade dock en chans att motverka 

inblandning från den USA-ledda koalitionen. Hade Irak agerat enligt koalitionens krav 

och återtagit sina styrkor från Kuwait hade de också sluppit undan den intervention som 

skulle komma. Irak valde dock istället att kontinuerligt utöka sina styrkor i Kuwait och 

utnämnde tillslut också Kuwait som sin nittonde provins76.  

 

 

                                                        
71 Ball, Desmond, The intelligence war in the gulf, Strategic and Defence Studies Centre, Research School of 
Pacific Studies, Australian National University Canberra. 1991. introduction. 
72 Ball(1991). S6 
73 Ibid. S13 
74Olsen(2010). S180 
75 Khadduri, Majid & Ghareeb, Edmund, War in the Gulf, 1990-91: the Iraq-Kuwait conflict and its 
implications, Oxford Univ. Press, New York, 1997. s170 
76 Olsen(2010). S180  
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5.2. Taktisering 

5.2.1. Underrättelser 
För möjligheten att inleda ett anfall mot Irak lades ett biljonbelopp av dollarvaluta på 

underrättelser. Underrättelser kom att vara av yttersta vikt genom hela anfallet. Inför 

anfallet lades vikten på att lokalisera och följa de irakiska trupperna. Sedan 

kontinuerligt under krigets gång spelade underrättelser stor roll för precisionsattacker 

och därigenom förbereda för en kommande markoffensiv77. Inför USA:s insats 

definierades ett antal huvudsakliga tyngdpunkter som mål för operationen. Att 

eliminera den irakiska förmågan att föra krig, att strypa den irakiska 

materielförsörjningen, att uppnå och över tiden upprätthålla luftöverlägsenhet, att 

eliminera den irakiska nukleära, biologiska och kemiska förmågan, att eliminera 

styrkorna som skyddar republiken och slutligen att främja frigörelsen av Kuwait78.  För 

möjlighet att genomföra operationen på ett gynnsamt sätt var generalen Schwarzkopf 

pådrivande i den meningen att operationen skulle inledas genom en flygoffensiv. 

Tidigare var flyget främst en förlängd arm för armén men man skulle nu istället fokusera 

på att inleda operationen med en omfattande flygoffensiv79. Flygstridskrafterna skulle 

lamslå Irak och säkerställa ett fritt luftrum i syfte att skapa säkrare omnejd för 

marktrupperna som sedan skulle komma att vidta i operationen efter den irakiska 

stridsdugligheten sänkts.  

 

Irak hade för tiden världens sjätte största flygvapen med vissa flygplan som för tiden var 

långt fram i utvecklingen. Det irakiska lufthotet innebar att koalitionen snabbt ville 

säkerställa luftherravälde innan det irakiska flygvapnet skulle hinna gå till motattack. 

Med erfarenhet av Irak-Iran kriget visste man dock att det var det markbaserade 

luftförsvaret som hade varit den viktigaste komponenten i kriget hellre än de flygplan 

man hade80.   

5.2.2. Vilseledning 
Planen för genomförande var att inledningsvis flyga vilseledningsföretag för att 

stimulera respons från de irakiska styrkorna. Syftet med dessa var att de irakiska 

styrkorna då skulle vilseledas och mobilisera sina styrkor till försvar av fel mål, 

                                                        
77 Ball(1991). Abstract.  
78 Ghareeb, Khadduri(1997). S170; Olsen(2010). S181 
79 Olsen(2010). S181 
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prioritera fel platser och fatta fel beslut, något som skulle gynna den kommande 

amerikanska flygoffensiven. Därefter när vilseledningen var genomförd skulle 

flygföretag genomföras för att skära av irakisk ledningsförmåga, eliminera styret, samt 

eliminera dess förmåga att skicka ytterligare styrkor till Kuwait. Slutligen skulle 

luftherravälde uppnås och man skulle genom detta tillåtas genomföra flertalet 

flygföretag utan större risk för det egna förbandet, USA skulle då tillåtas flyga fritt 

genom Irak och bomba de mål man ville nedkämpa81.   

5.2.3. Informationssekretess 
Inför anfallet mot de irakiska styrkorna var informationssekretessen blandad. Eftersom 

anfallet grundades i resolution fanns indikationer på ett kommande ingripande82. 

Resolutionen innehöll ett ultimatum till Irak om att återta sina styrkor från Kuwait. Irak 

hade därför vetskap om att ett hot var överhängande från koalitionen och visste att ett 

ingripande skulle kunna ske om de inte agerade enligt resolutionen. Då resolutionen var 

datumbestämt fanns anledning att tro att de irakiska styrkorna kunde ana ett 

ingripande efter datumet löpt ut, dock var hotet inte uttalat i exakta handlingar83. 

Informationssekretessen om ett kommande anfall var alltså inte fullföljd i total 

utsträckning, dock avslöjades aldrig hur anfallet skulle genomföras, vart, eller när. 

Informationssekretessen omedelbart innan första anfallet och under dess gång var så 

hög att den information som inte kunde skickas genom det egna krypterade nätet 

levererades för hand via flygkurirer för att säkerställa att ingen information skulle 

spridas84. 

5.3 Initiala slaget 

5.3.1 Underrättelser 
Med vetskap om tidigare erfarenheter samt insamlade underrättelser togs beslut att det 

var av stor vikt att tidigt slå ut det markbaserade luftvärnet och flygplanen, samt göra 

sådan skada på flygbaserna att de inte skulle kunna nyttjas85. Att slå ut de irakiska 

luftförsvaret skulle kräva omfattande planering och underrättelseinhämtning. Genom 

underrättelser kunde man innan genomförandet dra vetskap om att större del av det 
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irakiska luftvärnet var grupperat endera mot Israel i väst eller Iran i öst vilket innebar 

reducerad kraft i övriga väderstreck. Flyganfallet kom att inledas natten den 17 januari 

199186. För att lyckas med det initiala anfallet delades detta upp i tre huvudsakliga 

vågor som vardera hade egna uppgifter samt ett förberedande skede som skulle 

innebära en väg in i det Irakiska luftrummet. De tre initiala vågorna skulle komma att 

fokusera på tre olika mål. Det första skulle förlama det Irakiska försvaret och klippa de 

irakiska underhållslinjerna, det andra skulle syfta till att skapa totalt luftherravälde och 

eliminera den irakiska förmågan att underhålla och förstärka de egna styrkorna. Det 

tredje skulle fokusera på att anfalla strategiska mål som vapenlager, mål på slagfältet 

samt centra för kemisk, biologisk och nukleära vapen med mera87. 

 

5.3.2 Genomförande. Okänd tid, okänd plats, okänt tillvägagångssätt 
Innan den första vågen satts i plan behövdes en väg in i det irakiska luftrummet, det 

initiala slaget vilade på att anfalla Irak utan upptäckt. Därför sände USA inledningsvis 

vid klockan 0100-0200 i skydd av mörker, lågflygning och höga hastigheter tungt 

bestyckade AH-64 apachehelikoptrar tillsammans med MH-53 lågflygande helikoptrar 

för att slå ut de radarstationer som vakade luftrummet kring Bagdad88. Genom att flyga i 

dalar och nära marknivån kunde helikoptrarna hålla sig under radartäckningen89. 

Anfallet var mycket lyckat utan egna förluster och man hade genom denna manöver 

lyckats skapa en korridor in i landet där Irak inte hade radartäckning och därför inte 

hade möjlighet att se inkommande flygtrafik90. Korridoren var tio kilometer bred och 

skulle tillåta allierade flygplan att flyga in och ut över Irak utan att bli upptäckta91. 

Skedet kom som en överraskning för Irak och skulle bidra till att kommande flygföretag 

även dom skulle kunna inledas genom överraskning. 

 

                                                        
86 Bin, Alberto, Hill, Richard & Jones, Archer, Desert storm: a forgotten war, Praeger, Westport, Conn., 1999. 
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5.3.3 Första vågen 
En timma senare vid 0300 skulle den Första vågen inledas92. Vågen inleddes med att 30 

stycken amerikanska F-117 bombflygplan med stealthteknologi flög in i Irakiskt luftrum 

genom den korridor av radarbortfall som man sedan tidigare skapat och kunde på grund 

av korridoren samt flygplanens skrov flyga in osedda93. Målet var att eliminera den 

Irakiska kommandocentralen i syfte att förhindra att Irak skulle kunna samordna sina 

krafter till ett hållbart luftförsvar. Kort efter att flygplanen bombat förstärktes vågen 

ytterligare med Tomahawkmissiler för att vidare nedkämpa målen94. Utförandet av 

detta anfall blev inte synligt för Irak innan bomberna redan hade fallit och verkat mot 

sina mål95. Även denna våg kom att avslutas med lyckat resultat. 

 

5.3.4 Andra vågen  
Den andra vågen kom även den att baseras på en av överraskningens beståndsdelar 

nämligen vilseledning. Den andra vågen kom att bestå av en blandning av 

drönarflygplan av modellen BQM-74 samt bemannade flygplan i form av F-4G och F/A-

18S vilka var skyddade av flygplan med störningsförmåga för att inte kunna bli 

beskjutna. De drönarflygplan som användes flög längst fram och agerade vilseledande 

mål för att locka till sig eld från de Irakiska luftvärnen96. Dessa drönare är främst 

konstruerade för att även i fredstid agera mål under övningar och är därför snarlika 

förarstyrda stridsflygplan, främst på radar. Beslutet om att skicka drönare längst fram 

grundades i vetskapen att Irak skulle se dessa som vanliga bombflygplan och välja att 

öppna eld mot dem, vetskapen fanns också att de irakiska luftvärnssystemen skulle 

tvingas aktiveras och använda radar för att detektera målen. En efter en tändes de 

irakiska luftvärnen och radarstationerna med syfte att bekämpa de amerikanska 

drönarna, lika snabbt kunde den styrka med F-4G och F/A-18S som låg strax där bakom 

verka mot radar och luftvärn eftersom de samma sekund som de tändes upp också blev 

synliga och möjliga att bekämpa97. Man flög med ett stort flygföretag med drönare i 

fronten som lockbete. Genom aktiveringen hade man också avslöjat sina positioner som 
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snabbt därefter kunde bekämpas med den flygstyrka som följde tätt bakom drönarna98. 

De utslagna luftvärn och radarstationerna skulle nu innebära att även flygplan utan 

stealthteknik skulle tillåtas flyga oupptäckt över Irak. Man hade nu skapat 

förutsättningar för att kunna genomföra flyganfall med låg risk för upptäckt och därmed 

med liten egen risk och hög grad av överraskning.  

5.3.5 Den tredje vågen  
Den tredje vågen skulle innebära en kraftsamling med stor mängd flygplan för att följa 

upp den försvagning av luftförsvaret som man skapat förutsättning för. Anfallet vilade 

på att man med stor mängd flygplan skulle flyga djupt och brett och därför skulle det 

redan nedsatta Irakiska försvaret bli överbelastat och inte ha möjlighet att agera mot 

flyguppdraget. Detta skulle uppmuntra Irak att inte vidta några vidare handlingar99.  

Den tredje vågen kom att bestå av flertalet stridsflygplan, kryssningsmissiler som 

skickades från flottistfartyg samtidigt som B-52 bombflygplan bombade målen. B-52 

flygplanen hade lyft redan 11 timmar tidigare från USA för att anlända och fälla bomber 

vid rätt tillfälle100. Genom denna attack hade man nu lyckats skada huvudet på det 

Irakiska luftförsvaret och hindrat en eventuell möjlighet att mobilisera. 

 

5.3.6 Resultat 
De första tre vågorna av anfallet kom att skapa goda förutsättningar för vidare 

flygföretag. Genom de första attackerna hade koalitionen med hjälp av goda 

underrättelser och väl planerat genomförande säkerställt en väg in i Irak. Det började 

med en mindre luftkorridor som sedan skulle leda till luftherravälde där USA med 

allierade skulle regera luftrummet. Den amerikanska regeringen uppskattar att det 

första anfallet lyckades eliminera det Irakiska luftförsvaret på så kort som en timmes 

tid101. Koalitionen hade lyckas eliminera det Irakiska lufthotet innan Irak gavs möjlighet 

att reagera eller mobilisera vidare motstånd. Anfallet visade sig vara så effektivt att 

koalitionen endast några få dagar senare tilläts flyga kontinuerligt med 

lufttankningsflygplan över det irakiska territoriet på grund av den låga hotbilden man 

skapat102. Ytterligare hade flertalet flygfält med tillhörande förråd och 
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underhållsbyggnader bombats och därmed lämnats obrukbara med resultatet att Irak 

inte längre tilläts bruka sina flygplan för försvar eller motattacker. Under de första 24-

timmarna flög den allierade styrkan över 1000 uppdrag och avfyrade hela 151 stycken 

kryssningsmissiler103. 

6. Analys 
 
Nedan bearbetas och besvaras frågeställning två och tre utifrån den empiri som 

insamlats tidigare i uppsatsen. Frågeställningarna besvaras genom en kort redovisning 

av vardera fallen som därefter problematiseras och jämförs i syfte att påvisa utveckling 

av överraskningsprincipen. Inledningsvis kommer överraskningsmodellernas 

beståndsdelar behandlas och jämföras. Därefter behandlas överraskningsmodellerna i 

sin helhet för att tydliggöra vilken huvudsaklig utveckling som skett från historisk 

överraskning till modern överraskning.  

 

6.1. Underrättelser 
 

6.1.1. Pearl Harbor 
Inför anfallet skedde omfattande underrättelseinhämtning av den japanska militären. 

Underrättelseinhämtningen inleddes med spionage och övergick sedan till omfattande 

underrättelseoperationer innehållande såväl U-båtar som spionage kombinerat. 

Underrättelseoperationen försåg japanerna med goda möjligheter till utbildning och 

optimering av dess flygstridskrafter för möjligheten att säkerställa ett lyckat anfall och 

minska risk för misslyckande. Genom underrättelser kunde Japan göra upptäckter som i 

hög grad var avgörande för resultatet av anfallet, däribland Pearl Harbors grunda vatten, 

fartygens positioner, flygplatsstatus samt indikatorer på dess oförmögenhet att förutspå 

anfallet. De underrättelseoperationer som genomfördes skulle innebära en 

effektivisering av anfallet och innebära stor förödelse för den amerikanska flottan. Den 

litteraturstudie som genomförts under uppsatsen bedöms klart verifiera att de japanska 

styrkorna i hög omfattning brukade underrättelseoperationer som grund för att 

genomföra en överraskningsattack.  
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6.1.2. Desert storm 
Hela Operation Desert Storm vilade i hög utsträckning på underrättelser. Enligt 

litteraturen var underrättelseoperationen inför och under anfallet en av de mest 

omfattande som någonsin genomförts. Underrättelseoperationer genomfördes via 

signalspaning, spaningsflygplan, satelliter och kommunikationsavlyssning. Genom 

underrättelser kunde koalitionen kartlägga missilgrupperingar, luftvärn, 

ledningscentraler och högkvarter vilket skulle lägga grund för det anfall som sedan 

skulle genomföras. Omfattande underrättelseoperationer skulle också genomföras för 

att kartlägga irakiska marktrupper och skapa förutsättningar för precisionsattacker och 

flygoffensiver. Underrättelser var en stor del av den operation som genomfördes. Genom 

underrättelser kunde koalitionen markera högintressanta bombmål för att paralysera 

och förblinda de irakiska styrkorna. Genom att lokalisera tyngdpunkter kunde 

koalitionen taktisera och bilda en plan för hur luftherravälde skulle uppnås. Av den 

litteraturstudie som genomförts anses underrättelseoperationer ha varit av högsta vikt 

för det resultat som senare uppnåddes.   

 

6.1.3. Likheter och skillnader 
Underrättelseoperationerna i Pearl Harbor och Desert Storm handlade till viss del om 

samma inhämtning. I de båda fallen användes militära farkoster för 

informationsinhämtning, dock var de av helt olika karaktär. Under Pearl Harbor var de 

främsta underrättelsekällorna undervattensfarkoster och spionage vilket var det 

centrala för tiden för att kunna inhämta viktig information men samtidigt kunna agera 

dolt. Under Desert Storm finns tydliga tecken på vilka fördelar som dragits av den 

militära utveckling som blivit. Under Desert Storm nyttjades, istället för 

undervattensfarkoster, flygplan, satelliter och kommunikationsspaning. Varav de flesta 

inte skulle vara brukbara under Pearl Harbor med tanke på dåtidens materielutveckling. 

Ändringen skulle till viss del också kunna förklaras som miljöberoende då Pearl Harbor 

var omringat av hav medan Desert storm genomfördes på fastlandet. Den må hända 

största skillnaden i underrättelseinhämtning är nyttjandet av rymden som utrymme att 

basera underrättelseplattformar. Detta var relativt nytt och väldigt mycket finansiering 

skedde för att främja denna nya underrättelseinhämtning under Desert Storm. Genom 
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att använda satelliter för underrättelseinhämtning har ännu en dimension öppnats. 

Genom satellitspaning finns möjligheten att skicka underrättelser i realtid över hela 

världen och dessutom dra väldigt låga risker då krig inte ännu bedrivs i rymden. 

 

 Utvecklingen av underrättelseoperationer går främst att finna i den militära 

materielutvecklingen. I de båda anfallen brukades underrättelser i stor utsträckning 

men materielutvecklingen har tillåtit att nya optimerade resurser finns att tillgå för 

inhämtning. Som resultat av detta blir att den part som bedriver 

underrättelseinhämtning i många fall kan göra det i ett så kallat bakre läge och 

fortfarande inhämta kärnfull och viktig information samtidigt som riskerna för eget 

förband kraftigt förminskas. Med ett bakre läge menas att underrättelseinhämtaren inte 

fysiskt behöver befinna sig på den plats underrättelser hämtas utan kan befinna sig på 

en säker plats och få underrättelser skickad till sig i realtid istället. 

6.2. Vilseledning 

6.2.1. Pearl Harbor 
Under Pearl Harbor var vilseledningsmanövrar knappa. Den vilseledningen som funnits 

i litteraturen var den falska radiokommunikation som konstruerades. Den falska 

radiokommunikationen genomfördes i japanskt fastland i syfte att vilseleda den 

amerikanske underrättelsetjänsten och dölja den nedsatta radiosändningen från de 

fartyg som seglat mot Pearl Harbor. Radiosändningar ökades i det japanska fastlandet 

för att skapa sken av att de fartyg som seglat fortfarande låg i hamn i Japan. Den 

litteraturstudie som genomförts har inte funnit annan information som skulle kunna 

tyda på en ytterligare japansk vilseledningsmanöver. 

 

6.2.2. Desert storm 
Vilseledning var en stor del av den andra vågen under det initiala skedet. Drönare 

agerade då lockbete för irakiskt luftvärn och radarstationer. Koalitionen hade genom 

sina underrättelser upptäckt att det irakiska luftvärnet enbart kunde användas genom 

aktivering av radarsändare. Drönarna ledde formationen i andra vågen i syfte att 

vilseleda irakiskt luftvärn att tro att de var förarstyrda bombflygplan. Irakiskt luftvärn 

upptäckte drönarna, tände radarstationer samt luftvärnsstationer och röjde därmed 

sina grupperingar som sedan kunde bekämpas av det attackföretag som följde tätt 
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därefter. Genom vilseledning kunde koalitionen möjliggöra utökad verkan med det 

flygföretag som genomfördes och därmed skapa en korridor av radarbortfall och 

reducerat irakiskt luftförsvar.  

 

6.2.3. Likheter och skillnader 
Likheter i vilseledningsmoment är svåra att se då de genomfördes på helt skilda sätt, i 

skillnader finns desto mer. Att bedöma av dessa två fall har nyttjandet av vilseledning 

kraftigt ökat, från att under Pearl Harbor nyttjas knapphändigt till att under Desert 

Storm vara av stor tonvikt för ett flyganfall. En möjlig förklaring till det ökade nyttjandet 

av vilseledning är att det i modern tid är av mer kritisk vikt än det varit tidigare. I och 

med moderna radarstationer och utvecklade försvarsförmågor kan vilseledning vara av 

tonvikt för att lura radarstationer eller annat luftförsvar eftersom de utan vilseledning 

annars skulle vara för starka. Under Pearl Harbor kunde de japanska styrkorna flyga in 

över hamnen utan upptäckt trots att de inte nyttjade någon vilseledande manöver. 

Kanske för att hotbilden var låg men också för att den militära utvecklingen inom 

luftförsvar inte var så långt gången. Därför fanns inte möjligheter till upptäckt och 

vilseledande manövrar var således inte nödvändiga. Under Desert Storm var dock 

vilseledning av högsta vikt, Irak som för tiden hade världens sjätte största flygvapen 

skulle inte tillåta främmande land att äntra dess luftrum och inte heller skulle de kunna 

göra så oupptäckta. Den militära utvecklingen har möjligen inneburit att militära styrkor 

i modern tid tvingats använda vilseledande manövrar för att reducera det avancerade 

försvaret som många nationer idag har. De flesta nationer har idag konstant 

radarövervakning över sina luftrum och ett okänt flygplan skulle snabbt kunna 

identifieras och bekämpas, därför kan det i många fall krävas vilseledning i syfte att 

förleda det försvar man möter och få dem att fokusera på fel mål. Därigenom kan en 

anfallande part generera en säkrare väg in i fientligt luftrum.  

 

6.3. Informationssekretess 

6.3.1. Pearl Harbor 
De japanska styrkorna hade hög informationssekretess under hela förloppet, 

innefattande såväl planering som genomförande. Under planeringsfasen skedde 

utbildning och underrättelseinhämtning dolt för att inte riskera att USA skulle ges 
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möjlighet att förutspå det anfall som skulle komma. Likväl under seglingen var 

informationssekretessen hög då Japan bland annat beordrade total radiotystnad under 

hela seglingen mot Pearl Harbor. Inför seglingen utbildades personalen att använda 

kodord för kommunikation för att ytterligare säkerställa informationssekretessen. 

Genom detta kunde man säkerställa att om kommunikationen avlyssnades, skulle 

mottagaren ändå inte förstå vad som kommunicerades. Ytterligare skulle 

informationssekretessen bedömas vara av sådan vikt att alla fartyg man stötte på som 

inte ingick i den japanska flottan skulle tystas eller bekämpas med alla möjliga medel i 

syfte att förhindra att anfallet skulle avslöjas. Den Japanska informationssekretessen har 

enligt litteraturstudien varit mycket hög, och har genom flera led av säkerhetsåtgärder 

främjats i försök att säkerställa att den amerikanska styrkan inte skulle ges möjlighet att 

förutspå anfallet. 

 

6.3.2. Desert storm 
Den informationssekretess som nyttjades kan ses som aningen svår att fastställa. Inför 

anfallet godkändes ett antal resolutioner och Irak tilldelades ett ultimatum att dra 

tillbaka sina styrkor från Kuwait för att inte framtvinga ett ingripande från koalitionen. 

Det finns därav anledning att tro att informationssekretessen varit låg inför operationen. 

Detta bör kunna förklaras med att en fredfull överenskommelse eftersträvades genom 

tidigare påtryckningar och sanktioner. Irak tordes kunna förutspå att en attack skulle 

komma då de aktivt valde att ignorera de ultimatum de tilldelats. Hur ingripandet skulle 

genomföras i detalj präglades dock i högsta mån av informationssekretess, det var här 

av vikt att de irakiska styrkorna inte skulle kunna förbereda ett hållbart försvar mot de 

anfall som skulle genomföras. Koalitionen skulle ta stora risker i det anfall som 

genomfördes och informationssekretessen var därför av högsta vikt. 

 

6.3.3. Likheter och skillnader 
Informationssekretessen i de fall som studerats har få likheter men desto fler skillnader. 

Likheterna bedöms vara vikten av informationssekretess stunden närmast anfallet. 

Japan uttryckte total radiotystnad och gav tillstånd att bekämpa annan part om minsta 

misstanke fanns att de kunde bli röjda. Koalitionen i Desert Storm hade en inte lika 
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uttalad informationssekretess än om det finns att anta att operationen inte läcktes innan 

den genomfördes med tanke på den överraskning det innebar för Irak.   

Största skillnaden mellan de två fallen tycks vara den eftersträvan av en fredlig lösning 

som nyttjades under Desert Storm. Japan hade ingen avsikt att skapa fred med USA utan 

hade som huvudmål att eliminera dess stillahavsflotta, koalitionen å andra sidan hade 

viljan att komma till en fredlig lösning med Irak och därmed inte tvingas genomföra ett 

ingripande. Detta kom att innebära att Japan inte utgav några indikationer på en 

kommande attack medan koalitionen på grund av internationella regelverk tvingats 

varna och erbjuda en fredlig lösning. I historisk tid var inte folkrätt och resolutioner lika 

närvarande och utgjorde inte på samma sätt ett internationellt regelverk att förhålla sig 

till. I modern tid skulle ett brott mot dessa ge omfattande konsekvenser och därför 

tvingas ofta varningar och ultimatum skickas ut inför en insats. Krav som dessa 

förhindrar informationssekretessen enormt och därmed också möjligheten att i modern 

tid kunna överraska vår fiende. Fienden kommer i de flesta fall bli meddelade i förväg 

om att ett ingripande är nära, dock kanske aldrig hur, när och var ingripandet kommer 

påbörjas.  

 

6.4. Genomförande 

6.4.1. Pearl Harbor 
Under genomförandet av anfallet främjades överraskningsprincipen genom det 

tillvägagångssätt Japanerna valde. Japanerna valde att kraftsamla sina styrkor i syfte att 

anfalla simultant och genom detta säkerställa att anfallet skedde med hög kraft samt 

under kort och effektiv tid då överraskningen fortfarande kvarvarade. Den simultana 

attacken påbörjades så snart flygplanen lämnade sina fartyg och där cirkulerade i 

närområdet för att invänta övriga flygplan att lyfta. Redan i planeringsfasen kunde Japan 

via underrättelser ange individuella bombmål för alla bombflygplan och därigenom 

säkerställa att samtliga mål kunde bombas simultant och därmed minska tiden för de 

amerikanska styrkorna att reagera. Genom att samtliga flygplan tilldelades individuella 

mål kunde flygplatser bombas samtidigt som fartyg. Resultatet skulle bli att USA inte 

skulle tillåtas använda sina flygplan för att försvara hamnen och inte heller använda 

hamnens luftförsvar. Att anfalla på okänd plats främjades genom den seglingsrutt som 
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nyttjades. Att istället för att segla rakt mot Pearl Harbor segla 320km norr om för att 

sedan attackera på sydlig riktning.  

 

6.4.2. Desert Storm 
Genomförandedelen bestod till allra högsta grad av överraskningsmoment. I det 

inledande skedet där attackhelikoptrar utförde bombningar nyttjades terräng, 

lågflygning och hastighet för att säkerställa att styrkan ej var synliga i och med flygning 

under radartäckning och kort exponeringstid. Den första vågen skedde i högsta grad där 

fienden inte kunnat förutspå det, på oförutsägbart sätt och vid oförutsägbar tid. Iraks 

luftförsvar var för tiden av anfallet grupperat för att försvara västostligt vilket tydligt 

påvisade dess ovetskap om det anfall som skulle genomföras av koalitionen. Genom att 

flyga under radartäckning i syfte att bekämpa radarstationer skulle man säkerställa en 

väg in för nästkommande våg. Gradvis kunde man genom dessa anfall komma längre in i 

landet och genomföra strategiska bombningar utan upptäckt. En detaljerad planering 

skulle innebära att varje enskild anfallsvåg skulle säkerställa såväl den egna effekten 

som att skapa förutsättningar för att även nästa våg skulle vara lyckad. Den korridor av 

radarbortfall som skapats genom attackföretaget skulle innebära en väg in i det irakiska 

luftrummet där anfallande styrka skulle kunna uppträda utan att bli sedda och alla anfall 

som sedan skulle följa kunde genomföras genom ett oförutsägbart tillvägagångssätt.  

 

6.4.3. Likheter och skillnader 
Målindelning och liknande skedde till stor del på samma sätt, varje anfall med 

innevarande flygplan tilldelades individuella mål som skulle bekämpas. Målen utgjordes 

av tyngdpunkter som med hjälp av underrättelser kunnat vaskas fram för att sedan 

bekämpas. I båda fallen genomfördes anfallet av flertalet vågor, i Pearl Harbor på grund 

av den kapacitet som hangarfartygen hade, i Desert Storm på grund av att olika mål var 

tvungna att bekämpas i olika skeden. Hur vågorna i sig sedan agerade var dock väldigt 

olika i de två olika fallen.  

I det historiska slaget Pearl Harbor flög flygplanen tillsammans i en kraftsamling för att 

med mycket kraft under kort tid försöka bomba så många mål som möjligt sedan komma 

i säkerhet innan den amerikanska basen skulle reagera. Detta var syftet med båda de 

vågor som genomfördes. Genom att anfallet inte var väntat kunde man med lätthet 
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bomba de mål man ville innan reträtt. Under Desert Storm å andra sidan skulle flertalet 

anfallsvågor genomföras som vardera hade i syfte att förbereda för den våg som skulle 

komma efter.  

 

Det anfall som studerats under Desert Storm har efter litteraturstudien uppfattats som 

långt mer strukturerat och detaljplanerat. Under Desert storm fyllde varje anfall ett syfte 

som skulle innebära att nästa anfall kunde avancera än längre och skapa än högre 

resultat. Första anfallet som bekämpade radarstationer skulle lägga grund för nästa 

anfall och så vidare. Detta skulle gradvis bekämpa luftförsvaret och lägga grund för att 

sedan kunna flyga näst intill fritt inne i det irakiska luftrummet genom den korridor man 

skapat. Väl detaljerade planer och goda underrättelser skulle innebära överlistning av 

det irakiska försvaret. Troligtvis krävdes ett sådant välplanerat anfall för att möta den 

fiende som Irak utgjorde. Ett starkt försvar som genom resolutioner och ultimatum gavs 

möjlighet att förutspå ett anfall. 

 

Det japanska anfallet å andra sidan hade inte ett lika väl detaljerat genomförande. 

Tonvikten för det anfall som genomfördes låg istället på informationssekretess och 

underrättelser. Överraskning säkerställdes genom att tyst och oupptäckt segla hela 

vägen fram till målet. Väl framme, hos en fiende som inte alls likt Irak blivit förvarnade, 

genomfördes sedan ett anfall där så många bomber som möjligt skulle falla på så kort tid 

som möjligt.  

 

Att döma av denna fallstudie finns tydliga tecken att se vilken metodikutveckling som 

krävs för att kunna vinna ett inledande slag genom överraskning. Historiskt lades stor 

vikt i att främja överraskning innan anfallet genomfördes, att i planering och 

framryckning inte avslöja sina intentioner. Lyckades detta så skulle genomförandet själv 

inte präglas av systematisk bombning i syfte att främja överraskning i flera led utan 

enbart att göra så stor skada på så kort tid som möjligt. I modern tid finns indikationer 

som visar på motsatt agerande, där planering sker öppet och genom kommunikation i 

syfte att främja en fredlig överenskommelse genom resolutioner och internationella 

lagar. Då en fredlig överenskommelse misslyckas främjas istället överraskningen genom 

strategisk bombning och flygoperationer. Som då genom överraskning slår ut fiendens 

möjlighet att upptäcka inkommande flygtrafik. Därefter bombas mål av tyngdpunkt i 
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syfte att säkerställa snabbt övertag, initiativinnehav och luftöverlägsenhet. En långt mer 

välutvecklad genomförandeidé finns att se i det moderna fall som studerats. 

 

6.5. Tydliga tecken på utveckling och påverkan för vår förståelse  

6.5.1. Historisk överraskningsmodell 
I det historiska fallet lades fokus för att uppnå överraskning i planering och dold 

framryckning. Där lades stor energi på att säkerställa att fienden inte skulle ges några 

indikationer av ett kommande anfall. Genom hög informationssekretess, underrättelser 

och dold framryckning kunde fienden anfallas oförberedd. Anfallande styrka gavs då 

mer handlingsfrihet då den försvarande sidan inte gavs tid att mobilisera.  

Historiskt skedde arbetet för att nå överraskning långt innan anfallet trädde kraft ända 

in till själva anfallet skulle påbörjas. Väl vid anfallet vilade man på överraskningens 

effekter. Taktiken blev att släppa så mycket bomber som möjligt på kortast möjliga tid. 

Därmed skapades stor skada under det initiala kaoset för att sedan snabbt tillbakarycka 

innan någon reaktion hann träda kraft.  

 

Historiskt skedde alltså hela överraskningsmomentet i planeringsskedet. Det var här 

mest tid och energi lades för att säkerställa att fienden inte skulle ges indikationer om 

ett kommande anfall. Genom att hemlighålla planering och framryckning ställdes inte 

lika höga krav på att själva genomförandet skulle vara planerat i detalj. Det hela 

handlade om att innan slaget ha hög informationssekretess.  

 

6.5.2. Modern överraskningsmodell 
I det moderna slaget å andra sidan tvingades anfallande part, i detta fall koalitionen att 

genom resolutioner, internationella lagar samt påtryckning och ultimatum avslöja sina 

intentioner i försök att komma till en fredlig lösning. I det moderna fallet kunde 

anfallande part inte likt det historiska nyttja informationssekretess genom hela 

planeringsfasen utan tvingades konstant vara öppna och förhandla. Detta har kommit 

att innebära att överraskning i det moderna fallet tvingats utövas under själva 

genomförandet.  

I historiska fall har nyttjandet av överraskning fokuserats till den tid som varit inför 

anfallet och anfallet i sig har inte brukat överraskande manövrar. I moderna fall å andra 
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sidan har nyttjandet varit helt omvänt. Från att man historiskt har främjat hela sin 

överraskningsinsats i planering och sedan lagt låg fokus på överraskning i sitt 

genomförande, har man senare tvingats ha låg fokus på överraskning i planeringsskedet 

för att sedan först under genomförandet nyttja överraskningsprincipen.  

 

6.5.3. Utveckling 
De tydligaste tecknet på utveckling tycks finnas i det sätt militära makter idag tvingas 

anpassa sitt agerande efter internationella regler. Detta i sin tur omkastar hur 

överraskning kan nyttjas idag kontra tidigare. Samt hur den militära 

materielutvecklingen har inneburit ett långt mer komplext agerande för att uppnå 

överraskning.   

 
Utvecklingen av överraskningsprincipen kan ses som en helomvändning i det militära 

agerandet. Överraskning har genom tiden utvecklats till att nyttjas på olika sett och i 

olika skeden av anfallet. Detta kan påverka vår förståelse genom att belysa hur 

anpassning tvingats göras i moderna fall. Skulle militär makt idag nyttja den typen av 

överraskning som nyttjades historiskt skulle denna riskera att bryta mot internationella 

lagar och själv möta stora konsekvenser för sitt agerande. Förståelsen för 

överraskningsprincipen kan formuleras så att den är långt mer komplex än vad som 

kunnat förutspås tidigare. Av tidigare forskning benämns överraskning som en tidlös 

princip där ingen påtalat hur det militära agerandet anpassats för att i modern tid 

lyckats överraska fienden. En fråga som genom min forskning har belysts med resultatet 

att överraskning inte alls kan ses som tidlös. Det stämmer kanske att det alltid går att 

överraska en fiende och att principen därmed blir tidlös. Dock, för att lyckas har 

nyttjandet under senare tid utvecklas och ändrats i syfte att matcha lagar etcetera. Att 

begreppet överraskning omskrivs som tidlöst kan missleda dess utövare att tänka i 

gamla, historiska, banor och därigenom drastiskt öka risken för misslyckande. Genom 

att påvisa utvecklingen och anpassningen som krävts därefter kan risker som dessa 

motverkas. Enligt resultatet i uppsatsen finns tydliga tecken på utveckling att finna. 

Denna uppsats har bidragit med en komplettering till tidigare forskning genom att 

påvisa att överraskningsprincipen inte är tidlös i sin helhet utan i hög utsträckning 

präglats av utveckling och krav på anpassning därefter. 
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7. Slutsats 
Genom den komparativa fallstudie som genomförts anser jag att min 

problemformulering blivit besvarad. Genom studien har jag som författare kunnat 

påvisa exempel på hur nyttjande av överraskningsprincipen har utvecklats i tiden. Samt 

påvisat att överraskningsprincipen i sin helhet inte är tidlös utan att en omfattande 

anpassning i agerande har tvingats fram. Jag anser mig kunnat besvara huruvida det går 

att förstå utvecklingen såväl som frågan om militära makter tvingats anpassa sitt 

agerande. Jag anser att jag genom denna studie bidragit till förståelsen av hur nyttjande 

av krigföringsprincipen överraskning har utvecklats. Möjligtvis inte hur den utvecklats i 

alla scenarion men i övergripande kontext även om resultatet kraftigt kan präglas av de 

fall som valts. Överraskning är ett komplext begrepp och resultatet för denna uppsats 

kan i vissa fall vara unika för just de fall som studerats samt att överraskning i många 

fall är svårt att mäta.  

7.1. Resultatets betydelse för yrkesutövningen 
 
Resultatet har påvisat vilken planering och genomförandeskicklighet det krävs bakom 

att genomföra en lyckad överraskningsinsats. För att vi som blivande officerare i 

framtiden skall kunna medverka eller planera en insats kommer höga krav ställas på vår 

utbildningsståndpunkt. Det är inte längre gångbart att bara agera dolt tills anfallet 

träder kraft utan enorm detaljplanering och skicklighet kommer krävas för att 

genomförandet ska dra lyckade resultat. För oss officerare kommer detta innebära krav 

på kunskap i såväl operativ nivå som detaljnivå. Vi kommer behöva bred vetskap om hur 

överraskningens beståndsdelar kan brukas för att överrumpla fienden. I framtiden bör 

vi komma att se nära samverkan mellan taktiska officerare och specialistofficerare. 

Detta i syfte att såväl planering som genomförande skall kunna detaljplaneras och 

präglas av de bådas tillvägagångssätt. Resultatet av denna forskning påvisar vikten av 

denna samverkan, att kunna koordinera och taktisera rätt med våra flygstridskrafter.  

Som taktiska officerare kommer vi ställas inför höga krav på inhämtning och 

bearbetning av underrättelser för att sedan genom vår utbildningsståndpunkt och 

kunskap kunna taktisera därefter. 
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