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Vad krävs för överraskning? 

En teoriprövande fallstudie på två ubåtsattacker under andra världskriget 

 

 

ABSTRACT. At the beginning of WWII, British shipping was attacked by German submarines 

repeatedly. The Germans often tried to use the element of surprise in their attacks. Some at-

tacks succeeded and others failed. But what does it take to conduct a surprise attack? 

 

The purpose of this thesis is, based on theories dealing with the element of surprise, to exam-

ine the validity of the theories in two surprise attacks at the tactical level carried out by the 

German submarine U 47 in September and October 1939. The theory is explained through five 

independent variables; unpredictability, change of pace, analysis of the opponent, deception 

and initiative. The thesis uses case study methodology with a structured, focused comparison 

approach. 

 

The results indicate that only three of the five variables appeared in both of the cases. The con-

clusion is that in order to conduct a surprise attack at the tactical level, the attack needs to be 

permeated with unpredictability, deception and initiative. 

 

Nyckelord: överraskning, oförutsägbarhet, vilseledning, initiativ, motståndaranalys, 

tempoväxling, U 47, Scapa Flow 
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1. Inledning och problemformulering 
Idag används begreppet överraskning i de svenska doktrinerna som en grundprincip för 

att lyckas med striden. Överraskning är en av de äldsta principerna inom krigföring. Re-

dan i kriget om Troja användes överraskning för att försöka erövra staden. Den trojanska 

hästen med en trupp soldater nämns i Illiaden och Odyssén skriven av Homeros samt i 

Aeneiden av Vergilius. Redan 500 år f. Kr så började Sun Zi diskutera kring det som vi idag 

benämner som krigföringens grundprinciper och då även begreppet överraskning. Sedan 

dess så har militärteoretiker lyft överraskning på allt ifrån strategisk till taktisk nivå. Carl 

von Clausewitz skrev 1812 om överraskning och dess innebörd för striden. Efter honom 

så har överraskning förfinats och diskuterats av bland andra Jomini, Mahan, Bernardhi 

och Fuller.1 Överraskning som begrepp blev etablerat inom militärteorin vid början av 

andra världskriget och har hållit sig kvar sedan dess.  

  

I närtid så har överraskning tillämpats i flertalet välkända operationer. Ett exempel på en 

väl genomförd överraskningsattack är då japanerna attackerade amerikanerna vid Pearl 

Harbor 1941. Denna attack anser många vara lyckad eftersom amerikanerna inte förstod 

vad som hände när japanerna tog initiativet och bombade en flottbas. Ett exempel på en 

misslyckad överraskning är när engelsmännen 1943 försökte sänka det tyska slagskeppet 

Tripitz genom Operation Source. Denna attack ses ofta som misslyckad då två av tre at-

tackerande miniubåtar tillfångatogs och den tredje miniubåten inte kunde fullfölja sin 

uppgift då den upptäcktes och sköts till botten.  

 

Dock är teoretikerna oense om vad som är viktigt när man skall genomföra en överrask-

ningsattack och jag vill försöka lösa det vetenskapliga problemet där jag undersöker vad 

som krävs för att genomföra en överraskningsattack på taktisk nivå. Detta är viktigt att 

undersöka för att idag utbildas flera hundra officerare varje år och i deras utbildning ingår 

taktik och därmed begreppet överraskning. Fallen har valts utefter tidigare forsknings-

läge. Tidigare forskning har inte behandlat överraskning på taktisk nivå och då undersökt 

två ubåtsattacker. Därför kommer denna uppsats att behandla detta. 

                                                        

1 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Sverige, Militärteorins grunder, Stockholm: Försvarsmakten, 2005, s.128-

129 
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1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med uppsatsen är undersöka två ubåtsattacker med utgångspunkt utifrån teorier 

om krigföringsprincipen överraskning och testa validiteten på dessa teorier. Syftet är inte 

att fastställa vilken av teorierna som är mest avgörande för operationen utan uppsatsen 

fokuserar på att testa validiteten av teorierna på taktisk nivå kopplat mot de båda attack-

erna. Avsikten är att testa teoriernas validitet på ubåtsattacken vid Scapa Flow i oktober 

1939 samt ubåtsattacken i Biscayabukten i september 1939. För att uppfylla syftet kom-

mer följande frågeställningar att besvaras: 

 

1. Vilka variabler kan urskiljas i teorier om överraskning?  

 

2. På vilket sätt användes dessa variabler vid ubåtsattacken mot slag-

skeppet Royal Oak vid Scapa Flow i oktober 1939 samt ubåtsattacken 

mot SS Bosnia i Biscayabukten i september 1939? 

 

3. Är de identifierade variablerna viktiga för genomförandet av en 

överraskningsattack på taktisk nivå?  

 

Denna undersökning är viktig, som kommer förklaras närmare i forskningsläget, för att 

den hjälper till att fylla en lucka kring begreppet överraskning med en empirisk studie. 

Den kommer att bidra till yrkesutövningen och officersprofessionen på det sätt att den 

skapar en ökad förståelse om hur man jobbar för att uppnå överraskning med hjälp av 

ubåtar då även om denna undersökning är gjord på två ubåtsattacker under andra världs-

kriget så är de två fall som är representativa för ubåtsattacker även idag.  

1.2 Avgränsningar och begränsningar 

Uppsatsen är begränsad till teorier vilka behandlar krigföringsprincipen överraskning 

kopplat till ubåtsattacken mot HMS Royal Oak vid Scapa Flow 1939 samt ubåtsattacken 

mot SS Bosnia i Biscayabukten 1939. I Scapa Flow-fallet finns en avgränsning där jag end-

ast undersökt attacken från 10 till 15 oktober. I Biscayafallet så har jag undersökt 1 till 5 

september. Denna litterära avgränsning har gjorts på grund av den stora mängd material 

som finns samt att det var då tyngdpunkten i de två attackerna låg. Jag kommer endast att 
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undersöka attackerna utifrån tyskarnas sida, då materialet jag har valt behandlar detta 

och inte motståndarens.  

 

Det finns många teoretiker som skulle kunna behandlas i denna uppsats men Clausewitz, 

Liddell Hart samt Collins har valts ut för att studeras mer djupgående. Detta för att de 

kompletterar varandra bra i deras syn på överraskning samt att de är från tre olika årt-

ionden och därför ger ett större djup och tidlöshet till uppsatsens teoridel. 

 

Eftersom uppsatsen behandlar ett brett ämne, överraskning, så har en avgränsning i tidi-

gare forskning fått göras. Endast forskning från 2005 och senare har undersökts då denna 

innefattar ett uppdaterat forskningsläge och behandlar således tankar och slutsatser från 

samma livstid som mig. Detta är intressant sett utifrån att min undersökning skall bli ak-

tuell och vara till nytta för officersprofessionen idag.  

 

Jag talar inte flytande tyska och därför finns det risk att vissa språkliga detaljer ur de tyska 

krigsdagböckerna är felöversatta. Dock bör inte detta påverka kontexten i stort då till-

räckliga kunskaper i tyska finns för att förstå helheten av det som står skrivet. Utöver 

detta har vitala stycken ur krigsdagböckerna kontrollerats med Sara Göransson som har 

en kandidatexamen i språkvetenskap med inriktning tyska från Leopold Franzens  

Universität i Österrike. 

1.3 Forskningsläge 

I denna del kommer jag att ta upp tidigare forskning inom området överraskning och då 

dela in forskningen i strategisk och taktisk överraskning. Som tidigare nämnts så kommer 

endast forskning från 2005 och senare kommer att behandlas. 

 

Marco Smedberg tar i sin bok Om sjökriget – från Svensksund till smygteknik upp krigfö-

ringens grundprinciper och kopplar dem till sjöslag genom tiderna. I samband med prin-

cipen om överraskning nämner han ubåtsattacken vid Scapa Flow och hur denna ubåt-

sattack är ett fullgott exempel på hur noggrann planering och djärvt utförande leder till 
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framgång genom att använda sig av överraskning.2 Vidare finns det omfattande brittisk 

historieforskning om händelsen vid Scapa Flow samt andra världskriget i stort ur det brit-

tiska perspektivet. Utöver detta har det inte hittats någon tidigare forskning på ubåtsat-

tackerna sett utifrån valda teorier.  

 

Vidare så har många forskat på överraskning innan men inte utgått ifrån dessa tre teo-

retiker och mot den empiri som denna uppsats kommer att behandla. Ångström och 

Widén nämner i sina böcker Contemporary Military Theory3 samt Militärteorins grunder4 

att för att kunna kontrollera validiteten av krigföringens grundprinciper krävs vidare em-

piriska studier på de ovan nämnda teoretikerna5. Detta kommer denna uppsats bidra till. 

1.3.1 Strategisk överraskning 

Krigföringens grundprinciper är omnämnda i flertalet forskningar och har använts som 

teori i diverse fallstudier. År 2012 skrev Widén och Ångström Adopting a Recipe for Suc-

cess: Modern Armed Forces and the Institutionalization of the Principles of War. I detta verk 

behandlas frågan om krigföringens grundprinciper och hur väl implementerade de är i 

västerländska doktriner som sanningar men det som återstår att lösa är då hur väl testade 

teorierna är. Widén och Ångström undersöker om principerna hjälper att besegra mot-

ståndaren eller om principerna kan förklara utkomsten av krig och därför kan fungera 

som analysverktyg för att indirekt verka för att besegra motståndaren.6 

 

Lars Wedin skrev 2009 artikeln Strategisk överraskning7 där han undersöker strategisk-

politisk överraskning. Han tar bland annat upp hur man åstadkommer överraskning och 

hur man motverkar densamma samt hur man reducerar dess konsekvenser. Wedin skri-

                                                        

2 Smedberg, Marco, Sverige,: Om sjökriget från Svensksund till smygteknik, Stockholm: Page one, 1996, s. 185 

3 Widén, Jerker & Ångström, Jan, USA, Contemporary Military Theory, New York: Routledge, 2015 

4 Widén, Ångström, 2005 

5 Widén, Ångström, 2005, s.141 samt Widén, Ångström, 2015, s.91 

6 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Adopting a Recipe for Success: Modern Armed Forces and the Institutionali-

zation of the Principles of War, Comparative Strategy, 31:3, 2012, s. 263-285 

7 Wedin, Lars, Strategisk överraskning, Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift, no. 3, 2009 
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ver i sin artikel att variablerna för överraskning är den ändrade spelplanen, mental rubb-

ning hos motståndaren, ledandet till skilda reaktioner hos motparten samt krisen som 

efterföljer en överraskning.8 Han tar inte upp vilseledning eller motståndaranalys som 

denna uppsats kommer att behandla. Wedin skriver dessutom om överraskning på stra-

tegisk nivå och inte på taktisk. 

 

Brian T. Connor diskuterar i sin artikel 9/11 – A New Pearl Harbor? Analogies, Narratives, 

and Meanings of 9/11 in Civil Society9 vad som skiljer överraskningsattacken vid Pearl 

Harbor från terrorattacken mot World Trade Center. Han tar där upp likheter och skillna-

der mellan händelserna sett utifrån ett sociologiskt perspektiv. Connor lyfter ögonen från 

det militära perspektivet och undersöker hur en överraskningsattack påverkar samhället 

i stort. Hans undersökning fokuserar på den strategiska överraskningen inte hur attack-

erna påverkade enskilda civila. 

 

Vidare skrev Colin S. Gray 2005 Transformation and Strategic Surprise10 där han diskute-

rar förändringar av överraskning över tid. Han menar att många av krigföringens grund-

principer har förändrats i och med det nya sättet att kriga och han nämner bland annat 

att det vore lämpligt att lägga till en princip: minimum regrets. Med detta menar Gray att 

chefer bör hålla fast vid sina beslut genom att inte ångra vad de bestämmer eller väljer att 

inte göra. Han nämner inte överraskning på den taktiska nivån, utan förhåller sig genom 

hela artikeln på en strategisk nivå. 

1.3.2 Taktisk överraskning 

James D. Monroe publicerade 2012 en avhandling som behandlar list och överraskning i 

amerikanska operationer och doktriner.11 Han diskuterar i sin uppsats vikten av en dokt-

rin som behandlar list och överraskning vid insats. Han tar upp Operation Desert Storm i 

sin fallstudie och diskuterar där hur viktig doktrinen var för de inblandade. 

                                                        

8 Wedin, 2009, s. 65 

9 Connor, Brian T., 9/11 – A New Pearl Harbor? Analogies, Narratives, and Meanings of 9/11 in Civil Society, 

Cultural Sociology, no. 6, 2012, s. 3-25 

10 Gray, Colin S., Transformation and Strategic Surprise, 2005, http://www.carlisle.army.mil/ssi 

11 Monroe, James D., USA, Deception: theory and practice, Montgomery: Naval Postgraduate School, 2012 
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Utöver Monroe så har även Tal Tovy skrivit om överraskning. Han fick 2009 sin artikel 

Are the Principles of War Applicable to Special Task Forces? Operation Gothic Serpent Re-

examined12 publicerad. Han behandlar där krigföringens grundprinciper och överrask-

ning. Han förklarar på vilket sätt överraskning är av vikt för specialoperationer. Han talar 

även om McRavens teorier om specialoperationer. 

 

Sett utifrån denna uppsats så är ovan nämnda forskning relevant för att detta är forskning 

inom samma område som denna uppsats kommer att behandla. Min uppsats kommer att 

fylla luckan där en samlad bild av vad överraskning är och då testa validiteten på denna 

bild mot två taktiska överraskningsattacker. Detta är som tidigare nämnt av stor vikt för 

yrkesutövningen då en ökad förståelse kan ge officersprofessionen en bättre och mer ny-

anserad bild av begreppet överraskning samt verktyg för vad som krävs för att genomföra 

en överraskningsattack. 

1.4 Definition överraskning 

Överraskning är ett återkommande begrepp och många benämner det som en av krigfö-

ringens grundprinciper. Jag har i denna uppsats valt att använda mig av den definition 

som återfinns i det amerikanska reglementet 3-0. Detta för att den förklarar tydligt vad 

överraskning innebär. Nedan följer den valda definitionen, ytterligare tre definitioner av 

överraskning samt en diskussion kring dessa. 

 

[striking] the enemy at a time or place or in a manner for which he is  

unprepared.13 

 

Jag har valt definitionen ovan för att det är en definition som är tydlig och svår att miss-

tolka. Den tolkningsmöjlighet som finns är i ordet unprepared. Med unprepared tolkar jag 

det som att det menas att motståndaren inte hade tänkt att attacken kunde ske. Jag tolkar 

                                                        

12 Tovy, Tal, Are the Principles of War Applicable to Special Task Forces? Operation Gothic Serpent Re-exam-

ined, The RUSI Journal, 154:2, 2009, s. 56-62 

13 Headquarters, USA, Department of the Army, Field Manual 3-0: Operations, Change 1, A-3 
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det inte som att det är en fråga om resurser utan mer då en fråga om hur motståndaren 

har förställt sig att du ska agera.  

 

Utöver denna definition så har ytterligare tre definitioner studerats. Marco Smedberg för-

klarar överraskning på detta sätt:  

 

De viktigaste förutsättningarna för att uppnå överraskning är att man har 

hög sekretess angående egna avsikter, att man i görligaste mån döljer egna 

styrkor och att man handlar originellt, djärvt och framförallt snabbt. Real-

istisk planläggning kan minska riskerna för att bli överraskad, men det är 

omöjligt att planera för varje möjlig händelseutveckling. En chef skall därför 

vara beredd att anpassa sina planer, antingen som en reaktion på det oför-

utsedda eller för att till det yttersta utnyttja erhållen överraskningseffekt.14   

 

Vidare återfinns definitionen på strategisk överraskning i ett franskt strategiskt lexikon 

från 1998. Nedan följer Lars Wedins översättning på denna:  

 

[S]trategisk överraskning kan användas för att knäcka en motståndare, mo-

raliskt och fysiskt, och därmed avsluta en konflikt. Den kan också användas 

för att ändra den moraliska balansen i ett krig utan att nödvändigtvis leda 

till en taktisk seger (Têt-offensiven 1968)15 

 

Slutligen menar Tal Tovy att överraskning är något som uppfylls genom vilseledning, ti-

ming samt utrönande och utnyttjande om motståndarens svaga punkter. “Surprise is 

achieved by deception, timing, and the identification and utilisation of the weak points of 

the enemy.”16 

 

                                                        

14 Smedberg, 1996, s. 184 

15 Chaliand, Gérard  & Blin, Arnaud, Frankrike, Dictionnaire de stratégie militaire des origines à nos jours, 

Paris: Perrin, 1998, s. 649; Översättning från Wedin, 2009, s.63  

16 Tovy, 2009, s. 58 
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Dessa definitioner och förklaringar anser jag inte vara fullgoda att använda i denna upp-

sats. De är tolkningsbara och de upplevs inte matcha de valda fallen i denna studie. När 

jag i denna uppsats nämner begreppet överraskning menar jag då överraskning sett uti-

från anfallarens sida och inte från motståndaren. 

1.5 Disposition 

Denna uppsats innehar sju kapitel. I första kapitlet har en inledning introducerats och en 

problemformulering, syfte samt tre frågeställningar framställts. Utöver detta så har upp-

satsens avgränsningar samt tidigare forskning inom området överraskning samt min de-

finition av begreppet behandlats.  

 

Härefter, i det andra kapitlet, redogörs för valda metoder. Det inleds med en förklaring av 

uppsatsens övergripande forskningsdesign. Detta för att förklara i stort för läsaren hur 

uppsatsen är uppbyggd och hur undersökningen kommer att gå till. Därefter förklaras hur 

jag genomfört min undersökning och vilka tekniker som använts. Detta för att läsaren ska 

ha en inblick i hur det insamlade materialet behandlades när hen läser de efterföljande 

kapitlen. Slutligen så presenteras de två valda fallen samt för- och nackdelar med materi-

alet och källkritik. 

 

Det tredje kapitlet är ett teorikapitel. Först bemöts bortvalda teoretiker och sedan förkla-

ras valda teoretikers teorier om överraskning utifrån fem oberoende variabler. Dessa fem 

variabler är signifikanta och ligger sedan till grund för analysen i uppsatsen och därför 

presenteras de grundligt. Kapitlet avslutas med en sammanfattning samt en operational-

isering av variablerna. Denna operationalisering syftar till att få ett mätbart mått att an-

vända i analysen, ett analysverktyg. 

  

Det fjärde kapitlet innehåller en beskrivning av de båda fallen som uppsatsen syftar till 

att undersöka. En kort förklaring av händelseförloppet sker för både Scapa Flow som för 

Biscayabukten. Därefter läggs analysen fram. Denna analys sker variabelvis för att tydligt 

lägga fram båda fallen och det ska bli överskådligt för läsaren. I detta kapitel visas även 
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en matris där det går att följa vad som uppfylls i de båda fallen. Slutligen behandlas resul-

tatet av undersökningen. Även här presenteras resultaten variabelvis för att det ska gå att 

följa från tidigare struktur. 

 

Femte kapitlet, det avslutande kapitlet, innehåller en diskussion om uppsatsen i stort. 

Därefter presenteras slutsatser kopplat till de tidigare ställda frågeställningarna. Slutli-

gen presenteras uppsatsens bidrag till dagens forskningsläge och även förslag på tidigare 

forskning. Uppsatsen avslutas med en redovisning av litteratur och referensförteckning. 

2. Metod 
I detta kapitel kommer uppsatsens övergripande forskningsdesign samt genomförande 

att förklaras. Därefter kommer valda tekniker som har använts under arbetets gång att 

beskrivas. Slutligen kommer det insamlade materialet avhandlas och källkritik kring 

dessa att diskuteras.  

2.1 Forskningsdesign 

I denna uppsats har en deduktiv teoriprövande fallstudie med utgångspunkt i Clausewitz, 

Liddell Hart samt Collins teorier om överraskning använts. Fallstudie är när en eller några 

få händelser studeras för att hitta ett djupare svar och förklaring på företeelsen.17 Vid fall-

studier är det av stor vikt att sätta tydliga gränser på vad som skall undersökas och tydligt 

redovisa dessa.18 Fallstudierna som teorierna kommer att prövas på i denna uppsats är 

ubåtsattacken mot Royal Oak vid Scapa Flow år 1939 samt ubåtsattacken mot SS Bosnia i 

Biscayabukten år 1939. Med deduktion menas att valda teorier prövas för att se om em-

piri kan verifiera eller falsifiera teori. Med andra ord så försöker en deduktiv studie kon-

kretisera det generella och verifiera eller falsifiera teoretiska antaganden utifrån variab-

ler.19 

                                                        

17 Esaiasson, Peter et al., Sverige, Metodpraktikan, Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2012, s. 238-239 

18 Denscombe, Martyn, Sverige, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsve-

tenskaperna, Lund: Studentlitteratur AB, 2009, s. 59ff 

19 Johannessen, Asbjørn och Tufte, Per Arne, Sverige, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Malmö: 

Liber AB, 2003, s. 35 
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Fördelarna med en fallstudie är att det tillåter författaren att använda flera olika forsk-

ningsmetoder för att på så sätt undersöka fallet noggrannare. Denscombe menar att fall-

studier kan vara att föredra vid teoriprövande forskning.20 

 

En av fallstudiens starka sidor är att den tillåter forskaren att använda en rad 

olika källor, en rad olika typer av data och en rad olika typer av forskningsme-

toder i undersökningen. Den inte bara tillåter detta, den inbjuder och upp-

muntrar faktiskt forskaren att göra det. Observationer av händelser kan kom-

bineras med insamling av dokument från officiella möten och informella inter-

vjuer med de involverade.21 

 

Nackdelarna å andra sidan är att de tydliga avgränsningar som tidigare nämnts kan vara 

svåra att definiera och döma av vilka data som ska tas med och vilka som ska uteslutas ur 

arbetet.22 En svårighet med fallstudier är att med en fallstudie så kan inte de enskilda fal-

len representera hela verkligheten. Ejvegård menar att det krävs stor försiktighet när man 

drar slutsatser och för att få en god validitet i undersökningen krävs flera undersök-

ningar.23 

2.2 Genomförande 

Denna undersökning är en teoriprövande fallstudie. Detta för att kunna använda valda 

variabler och pröva dessa mot två valda fall. Dessa fall är ubåtsattacken mot HMS Royal 

Oak vid Scapa Flow samt ubåtsattacken mot SS Bosnia vid Biscayabukten 1939. Båda at-

tackerna utfördes av den tyska ubåten U 47 hösten 1939.  Valda variabler avses att testas 

för att pröva validiteten av dessa för begreppet överraskning.24 När undersökningen av 

fallen grundas på variabler så kallas detta, enligt George och Bennett, Structured, Focused 

                                                        

20 Denscombe, 2009, s. 71 

21 Denscombe, 2009, s. 61 

22 Denscombe, 2009, s. 72 

23 Ejvegård, 2009, s. 35 samt Esaiasson, 2012, s. 63-72 

24 Esaiasson, 2012, s. 40 
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Comparison.25 Med detta menas en fokuserad undersökning där detaljer i händelseför-

loppet analyseras samt skillnader och likheter mellan fallen lyfts fram.  

 

De valda variablerna för överraskning kommer längre fram i arbetet att operationaliseras. 

Att operationalisera variablerna är nödvändigt för att få ett mätbart mått för att i ett se-

nare skede kunna analysera förekomsten i fallstudierna.26 

 

Denna uppsats behandlar tre teoretikers syn på begreppet överraskning. Dessa teoretiker 

är Clausewitz, Liddell Hart samt Collins har skrivit var sitt verk. Dessa tre kända facklitte-

rära verk har valts ut och analyserats utefter begreppet överraskning. Utöver dessa verk 

har metodlitteratur och krigsdagböcker använts för att analysera de två fallen. Nedan föl-

jer en grafisk matris över hur detta kommer att genomföras.  

27 Figur 1  

                                                        

25 George, Alexander L., Bennett, Andrew, Storbritannien, Case studies and theory development in the social 

sciences, Cambridge: MA, MIT Press, 2005, s. 67-72 

26 Teorell, Jan och Svensson, Torsten, Sverige, Att fråga och att svara, Malmö: Liber AB, 2013, s. 39-40 

27 Figur 1. Min egen modell av genomförandet 
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En farhåga som fanns vid metodarbetet är att arbetet är beroende av sitt material och på 

så sätt kan valet av material och litteratur begränsa arbetets resultat. Litteraturen kan 

visa sig otillräcklig eller dess författare vara partiska. Detta skulle kunna bidra till ett fel-

aktigt resultat där en mer källkritisk undersökning skulle påvisa en annan slutsats och 

denna undersökning kan då bli missvisande.28 Dock har denna uppsats metod valts ef-

tersom den passar bra då det är ett material som bäst lämpar sig för en kvalitativ under-

sökning. Medvetenhet om den ovan nämnda felkällas tas dock i beaktning i arbetet och 

granskningen av litteraturen och källorna är kritisk. 

 

En fördel med denna uppsats är att den utförs av en författare. George och Bennett anser 

att fallstudier bör utföras ensam då författaren får en bättre bild och har lättare att stu-

dera fallen på ett kritiskt sätt.29 Detta bör dock inte påverka intersubjektiviteten utan end-

ast sättet som just denna uppsats är analyserad på. 

2.2.1 Analysverktyg 

I denna uppsats kommer en operationalisering av de identifierade variablerna att ske i 

teorikapitlet. Denna operationalisering kommer agera som analysverktyg och variablerna 

kommer i teorikapitlet att operationaliseras med indikatorer för att skapa ett mätbart 

värde för variablerna. 

2.3 Tekniker 

2.3.1 Kvalitativ textanalys samt dokumentmetod 

Genom en kvalitativ textanalys kan man kritiskt granska innehåll och identifiera vilka 

principer samhället styrs av. Det går också att finna förhållandet mellan vissa samhällsfe-

nomen med hjälp av textanalys.30 Textanalys tillämpas när bevarade skriftliga dokument 

skall analyseras.31 För en kvalitativ studie krävs ett urval av dessa dokument. För många 

                                                        

28 Denscombe, 2009, s. 72 samt s. 399 

29 George, Bennett, 2005, s. 71 

30 Esaiasson, 2012, s. 210-212 

31 Vedung, 1998, s. 131 
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skulle inte gå att använda då kvalitén minskar med det ökande antalet.32 Syftet med en 

kvalitativ metod är att på ett systematiskt sätt underlätta analysprocessen av källmateri-

alet.33 

 

För denna uppsats används såväl dokumentmetod som textanalys. En dokumentmetod 

syftar till att urvalet av materialet är dokument som är producerade i annat syfte än för 

denna studie. Dessa används i forskningen. Detta kan bland annat vara data eller skriftliga 

dokument.34  

 

I denna uppsats har följande dokument använts: tyska krigsdagböcker från U 47 15 sept-

21 okt 1939 från German U-Boat Museum35. Utöver detta så har facklitteratur om teori 

samt handböcker om metod legat till grund för teori och metodkapitel i uppsatsen.  

2.4 Insamlat material samt källkritik 

Denna uppsats har behandlat tyska krigsdagböcker. Dessa krigsdagböcker är i grundut-

förandet på tyska och de flesta notifikationer är attesterade av befälhavaren Günter Prien 

som var fartygschef vid insatserna år 1939. Det är möjligt att krigsdagböckerna inte är 

korrekta i tid. Någon instruktion för hur krigsdagböckerna skulle fyllas i har inte hittats 

från år 1939. Detta beror rimligen på att det var en relativt ny företeelse ombord och då 

ubåtarna var nya skepp hade sådana instruktioner inte ännu hunnit skrivas. År 1941 finns 

dock en order för krigsdagbokens ifyllnad och ett antagande har gjorts att krigsdagböck-

erna fylldes i på samma premisser år 1939. Under krig skulle krigsdagböckerna föras kon-

tinuerligt och återberätta händelser, givna och mottagna order, stridsdetaljer, sänkta 

motståndare och andra väsentliga detaljer om striden.36 Ibland händer det att uppgifter 

                                                        

32 Cuadra, Sergio, Sverige, Forskningsmetodik – idéhistoriska utblickar och teoretiska perspektiv, Malmö: Li-

ber AB, 2012, s. 15-16 

33 Johannessen, Tufte, 2003, s. 105-106 

34 Vedung, Evert, Sverige, Utvärdering i politik och förvaltning, Lund: Studentlitteratur AB, 1998, s. 131 

35 German U-Boat Museum, Lange Strasse 1 27478 Cuxhaven Tyskland. Min kontaktperson har varit Peter 

Monte. E-mailadress: UBoot-Archiv-Altenbruch@web.de 

36Order för krigsdagböckernas ifyllnad, 1941,   

http://www.uboatarchive.net/BDU/BDUKTBFormat.htm 

http://www.uboatarchive.net/BDU/BDUKTBFormat.htm
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fylls i vid en senare tidpunkt eftersom man prioriterar kriget i sig före ifyllnad av krigs-

dagbok. Dessutom är det inte säkert att det är Prien själv som har skrivit noteringarna 

utan det kan likväl har varit någon annan ur besättningen varpå Prien sedan fått skriva 

under efterhand som de skrivits. Krigsdagböckerna är förda med maskinskrift därför går 

inte att tyda vem som har skrivit notiserna. Utöver detta kan det finnas sidor vilka fallit 

bort eller skrivits om i efterhand, även om detta inte är troligt. Viktigt att beakta är dock 

att detta också är den officiella historien från tyskarnas sida och detta kan ha tagits i hän-

syn när den skrevs, vem som än skrev. I notsystemet i denna uppsats avser jag använda 

förkortningen KTB U 47 (Kriegstagebuch des Unterbootes ”U 47”). 

 

Utöver krigsdagböckerna har även fartygschefen Günter Priens biografi Mein Weg nach 

Scapa Flow37 analyserats. Denna bok anses dock inte trovärdig då den är mer skönlitterär 

än facklitterär. Prien skriver att han jagats ut av flertalet krigsfartyg från Scapa Flow men 

detta var i själva verket omöjligt då de enda krigsfartyg som låg i bukten var attackerad 

och satta ur bruk av Prien själv. På grund av detta har denna bok inte tagits med vidare i 

uppsatsen. 

 

Den facklitteratur om teori som använt har varit Clausewitz Om kriget, Liddell Hart 

Thoughts on war och Collins Military Strategy – Principles, Practices, and Historical Per-

spectives. Liddell Harts och Collins egna verk och inga tolkningar har analyserats. Detta 

för att få en så tydlig och rättvisande bild av deras teorier som möjligt. Clausewitz bok har 

valts att läsas på svenska då hans teorier och språk var för svårtolkade på originalspråk. 

Detta är givetvis ett risktagande men det är en erkänd översättning och medvetenhet om 

denna begränsningar finns.  

2.4.1 Val av empiri 

Två fall har valts att undersökas i detta arbete. Den första är ubåtsattacken av tyska U 47 

mot slagskeppet HMS Royal Oak vid Scapa Flow oktober 1939 och den andra är attacken 

mot handelsfartyget SS Bosnia i Biscayabukten september samma år. Detta är två tydliga 

                                                        

37 Prien, Günter, Tyskland, Mein Weg nach Scapa Flow, Berlin:  im Deutschen Verlag, 1940 
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fall av ubåtsattacker, där överraskning tillämpats på taktisk nivå. De två fallen är repre-

sentativa fall av överraskningsattacker genomförda med ubåt. Även då de båda attack-

erna genomfördes under andra världskriget är metoden densamma idag vid ubåtsat-

tacker. U 47 har innan dessa attacker inte varit i krig, utan har god moral ombord och har 

tidigare inte drabbats av förluster av vare sig besättningsmän eller materiel. Fallen i sig 

är valda på följande grunder. 

 

U 47 vid Scapa Flow  

Denna attack är en välkänd attack, där överraskning utnyttjades i stor utsträckning. 

Marco Smedberg har erkänt attacken som ett fall av marin överraskning.38 Fallet utspelar 

sig på taktisk nivå och det finns tydlig dokumentation kring händelsen. Förstahandskällor 

har använts och dessutom finns tydliga aktioner av brittiska flottan efter händelsen vilket 

tyder på att de blev överraskade.  

Skillnaden från denna attack och den i Biscayabukten är att denna attack var planerad och 

beordrad av den tyska marinens ledning. Efter denna attack blev uppståndelsen stor och 

flera utmärkelser delades ut av Adolf Hitler. 

 

U 47 i Biscayabukten  

Denna attack var också en attack där överraskning nyttjades. Fallet utspelar sig på taktisk 

nivå och även här finns det god dokumentation i ubåtens krigsdagbok om händelsen. 

Denna attack valdes på grund av att det är samma ubåt som genomförde båda operation-

erna, samma fartygschef, fartyget är vapenlastat på samma sätt samt att attackerna ligger 

nära varandra i tid. Detta gör att förutsättningarna för attackerna är liknande. Ett argu-

ment emot detta fall är att även detta är ett lyckat fall och detta gör att uppsatsen tvingas 

förhålla sig till detta. Jag undersökte möjligheten att ta attacken mot handelsfartygen da-

garna efter attacken mot SS Bosnia, men dokumentationen kring dessa är högst bristfällig 

och därför måste studien förhålla sig till detta fall istället. 

                                                        

38 Smedberg, Sverige, 1996, s. 185 



Försvarshögskolan   Metod och självständigt arbete 

Flkd Maria Svensson  2015-06-24 

OP 12-15  Sida 21 av 45 

3. Teori 
I detta kapitel kommer först bortvalda teoretiker att motiveras och sedan kommer Clau-

sewitz, Liddell Hart samt Collins teorier om krigföringens grundprincip överraskning att 

behandlas. Principen om överraskning kommer att beskrivas genom variabler och indi-

katorer. En indikator är ett sätt att referera till ett begrepp då inget direkt mått finns till-

gängligt.39 Kapitlet avslutas med en sammanfattning av vilka variabler uppsatsen kom-

mer att använda sig av vid fallstudierna. I slutet av kapitlet så kommer de utvalda variab-

lerna att operationaliseras. 

3.1 Bortvalda teoretiker 

Diverse teoretiker har valts bort av bland annat följande anledningar: 

Antoine Henri de Jomini ansåg inte att överraskning är någon grundprincip och därför har 

dennes teorier inte valts att tas med i uppsatsen. Sun Tzus teorier är svårtolkade och dess-

utom har jag bristande insikt i österländska skrifter och riskerar därför att feltolka Sun 

Tzu. Teoretikern J. F. C. Fuller är läromästare till Liddell Hart och därför har hans teorier 

valts att inte tas med. Liddell Hart har vidareutvecklat Fullers teorier och med detta sagt 

skulle det bli upprepningar och liknande slutsatser samt variabler. 

3.2 Oförutsägbarhet 

Att vara oförutsägbar är en framgångsfaktor för överraskning. Liddell Hart menar att mot-

ståndaren måste slås på ett oförutsägbart sätt. Att slå oväntat, från en oväntad vinkel, med 

oväntad styrka eller alla tre i kombination är ytterligare en variabel. Att lyckas vara oför-

utsägbar och förvirra motståndaren är lyckosamt. Att vara oförutsägbar kan få motstån-

daren ur balans både fysiskt och mentalt. 

 

Han säger också att för att få ett avgörande resultat så måste det ske överraskning och när 

du planerar ditt slag så skall du välja den minst troliga anfallsplanen, den som motstån-

daren inte väntar sig. Att slå mot det som motståndaren tror att du ska slå mot är lönlöst.40  

 

                                                        

39 Bryman, Allan, Sverige, Samhällsvetenskapliga metoder¸ Stockholm: Liber AB, 2013, s. 650 

40 Liddell Hart, 1999, s.207 
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Carl von Clausewitz nämner i sin bok Om kriget41 att överraskning är ett begrepp som 

passar bäst in i taktiken där tid och rum är mer begränsat.42 Clausewitz påstår också att 

för att lyckas med överraskning måste du vara listig. Han förklarar också hur du ska agera 

för att vara listig och det han nämner stämmer bra överens med förklaringen av att vara 

oförutsägbar. Att motståndaren inte kan läsa ditt nästa drag utan du överraskar med dina 

handlingar.43 Han menar att endast den listige krigsherren kan vinna när han kan tänka 

och planera sin attack på så sätt att motståndaren inte hinner svara. För att vara listig så 

krävs att motståndaren inte kan förutse nästa drag utan ser det som en oväntad händelse. 

List kommer i denna uppsats att likställas med oförutsägbarhet då list kan förklaras som 

förmåga att finna oväntade utvägar.44 Clausewitz nämner listighet i sin bok Om kriget och 

detta jämställs med oförutsägbarhet. Detta uttryck stämmer väl överens med det Clau-

sewitz förklarar och är ett modernt uttryck som används i dagens doktriner.  

 

Det är troligt att ett oförutsägbart agerande kan leda till överraskning. Genom ett oförut-

sägbart agerande kan motståndaren inte veta på förhand var attacken kommer att ske och 

på så sätt inte kunna planera en motattack. Collins nämner inte oförutsägbarhet i sam-

band med begreppet överraskning i sin litteratur. Därför har inte Collins analyserats i 

denna variabel. 

3.3 Tempoväxling 

Med tempoväxling menar Clausewitz att för att vinna måste du överraska. Han skriver i 

Om krig45 att det är en framgångsfaktor att vänta in motståndaren och inte agera förrän 

du har nått överlägsenhet. Han säger att du bör ligga lågt och invänta motståndarens at-

tack istället för att agera själv.46 

 

                                                        

41 Clausewitz, Carl von, Sverige, Om kriget, Stockholm: Probus, 1991 

42 Clausewitz, 1991, s.168 

43 Clausewitz, 1991, s.172 

44 Nationalencyklopedins hemsida. http://www.ne.se/ordb%C3%B6cker/#  2015-03-31 08.31 

45 Clausewitz, 1991 

46 Clausewitz, 1991, s.354 



Försvarshögskolan   Metod och självständigt arbete 

Flkd Maria Svensson  2015-06-24 

OP 12-15  Sida 23 av 45 

… anfallets nästan enda fördel ligger i den överraskning, som kan påverka 

krigsöppningen. Det överraskande och hejdlösa är anfallets starkaste kraf-

ter och när det gäller att underkuva motståndaren kan anfallet knappast 

undvara dem.47 

 

Clausewitz säger med denna variabel att en krigsherre ska kunna invänta rätt tillfälle att 

slå även om det innebär att denne får vänta in motståndaren och sedan slå när han är i 

överlägsenhet, inte när det är bekvämt att slå: att våga vänta i ett nedre läge för att sedan 

slå med kraft när tillfälle ges. ”[D]et gäller att endast den kan överraska, som dikterar vill-

koren för den andre och det gör bara den, som handlar rätt…”48  

 

Det är troligt att tempoväxling kan leda till överraskning, för att genom att agera på ett 

sätt först och när motståndaren har visualiserat hur du agerar får det svårt när du ändrar 

dig. Att denna växling måste ske snabbt är viktigt för att rubba motståndarens förutfat-

tade meningar så mycket som möjligt för att uppnå överraskning. Tempoväxling nämns 

inte vidare av Liddell Hart eller Collins och därför fokuseras det på Clausewitz och det han 

nämner om denna variabel.  

3.4 Motståndaranalys 

År 1944 gav Liddell Hart ut Thoughts on War49. I detta verk gör han ställningstaganden 

kring principerna för krigföring. Han vidareutvecklar många av sina tankar från tidigare 

böcker. Han skriver att det går att simplifiera principerna och att det går att använda sig 

av en övergripande lag och fyra principer. Lagen menar Liddell Hart är stridsekonomi och 

principerna han nämner är säkerhet, rörlighet, koncentration och överraskning.50  

 

                                                        

47 Clausewitz, 1991, s.637 

48 Clausewitz, 1991, s.171 

49 Liddell Hart, B. H., Storbritannien, Thoughts on war, Kent: Spellmount Ltd, 1999, 

50 Liddell Hart, 1999, s.180 
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Vidare nämner han att för att kunna avgöra genom överraskning så måste du slå oväntat, 

slå från en oväntad vinkel eller slå med oväntad styrka eller eventuellt med en kombinat-

ion av alla tre.51 Han menar att en av de viktigaste variablerna är att ha en god motstån-

daranalys. Vidare säger han att man ska slå mot det som motståndaren tror är minst tro-

ligt. För att lyckas måste du känna din motståndare och kunna tänka som hen gör. Att slå 

på oväntade platser och med oväntad styrka blir direkt avgörande.  

 

Det är troligt att en god motståndaranalys är användbart vid överraskning för att endast 

genom att veta och kunna förutsätta hur motståndaren skall agera kan du agera där efter. 

Att analysera din motståndare möjliggör att du kan planera attacken där motståndaren 

minst anar det. Begreppet motståndaranalys har inte hittats i Clausewitz eller Collins verk 

och därför utgås det här från Liddell Harts definition.  

3.5 Vilseledning  

I motståndaranalysen säger Liddell Hart att motståndaren förvirras och inte vet hur en 

motattack ska ske. Detta leder fram till att vilseledning är ytterligare en framgångsfaktor 

vid överraskning. Liddell Hart nämner vilseledning flertalet gånger i samband med över-

raskning och därför har denna variabel valts att tas med för att skildra Liddell Harts syn 

på överraskning. Han skriver att vilseledning inte finns med i några manualer för kriget 

och det heller inte övas så därför måste man vilseleda motståndaren för att kunna slå och 

avgöra med överraskning. Liddell Hart menar att vilseledning var avgörande vid första 

världskriget där flertalet slag avgjordes med hjälp av vilseledande överraskning.52 

 

Utöver ovan nämnda anledningar är det troligt att vilseledning kan leda till överraskning 

på samma sätt som oförutsägbarhet. Genom att vilseleda motståndaren skapar hen sig 

förutfattade meningar om hur nästa drag kommer att se ut och på så sätt blir det enklare 

att genomföra en överraskning. Clausewitz anser att vilseledning är ett eget begrepp och 

inte vitalt för överraskning i sig. Collins nämner inte vilseledning i sina texter. 

                                                        

51 Liddell Hart, 1999, s.202 

52 Liddell Hart, 1943, s. 204-205 
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3.6 Initiativ 

John M. Collins, pensionerad arméöverste från USA, utgav år 2002 Military Strategy – Prin-

ciples, Practices, and Historical Perspectives53 där han tar upp Principles of War i ett av 

kapitlen. Collins nämner i sin bok att principerna främst skall nyttjas på strategisk nivå 

och inte på operativ eller taktisk nivå.54 Collins menar vidare att överraskning inte på nå-

got sätt garanterar vinst men att det kan vara en bidragande faktor. Han säger också att 

motståndaren inte behöver överrumplas helt utan att målet är få motståndaren att tappa 

fattningen och initiativet så pass mycket att motståndaren inte kan svara effektivt på din 

attack. 

 

Vidare skriver Collins att användandet av överraskning kan ge effekter som överskrider 

det arbete och material du har lagt på din attack.55 Collins ser överraskning som en billig 

lösning i krig. Det ger mer effekt än vad du stoppar in arbete och material. Han säger att 

det viktiga vid överraskning är att ta initiativet och hålla fast vid det eller hindra motstån-

daren från att ta detsamma. När Clausewitz diskuterar initiativ menar han att det går in i 

all krigföring och inte är specifikt för överraskning och därför har hans åsikter valts bort 

från denna variabel. Liddell Hart har inte benämnt initiativ som en variabel för överrask-

ning. 

 

Det är troligt att initiativrikt agerande kan leda till överraskning, för endast genom att ta 

initiativet i en situation kan du vara den som dikterar vilka regler som skall följas. Genom 

att behålla initiativet eller att hindra motståndaren från att ha detsamma så går planen 

för överraskning lättare att följa. 

3.7 Sammanfattning variabler 

Syftet med detta kapitel var att klargöra tre olika teoretikers syn på överraskning och ta 

ut variabler hos dessa tre. De variabler som tagits fram är initiativ, motståndaranalys, 

                                                        

53 Collins, John M., USA, Military Strategy – Principles, Practices, and Historical Perspectives, Dulles: Potomac 

Books Inc, 2002, E-bok 

54 Collins, 2002, s.81 

55 Collins, 2002, s. 83 



Försvarshögskolan   Metod och självständigt arbete 

Flkd Maria Svensson  2015-06-24 

OP 12-15  Sida 26 av 45 

vilseledning, oförutsägbarhet och tempoväxling. Dessa begrepp återkommer i Clau-

sewitz, Liddell Harts och Collins teorier.   

3.8 Operationalisering av variabler 

I denna del kommer variablerna att operationaliseras. Att operationalisera någonting in-

nebär att det formuleras klara kriterier för hur variablerna skall återges genom empiriska 

data.56 Variablerna skall inte ses som rivaliserande i denna uppsats utan de ska anses som 

oberoende av varandra. 

3.8.1 Oförutsägbarhet 

För att säga att attacken är oförutsägbar måste attacken ha minst en av följande bestånds-

delar: 

 Motståndaren har ej underrättelse på att attacken kommer ske. 

 Motståndaren har ej underrättelse på var attacken kommer ske.  

 Motståndaren har ej upptäckt attacken innan första stridskontakten. 

3.8.2 Tempoväxling 

För att mäta begreppet tempoväxling så är det min uppfattning att det lättast urskiljs ge-

nom att analysera stridsberedskapen hos besättningen. Det bör ske en markant variation 

i stridsberedskap hos besättning och befälhavare i olika skeenden i attacken för att det 

ska klassas som en attack som präglats av tempoväxling. Denna variation bör ske likväl 

uppåt som nedåt. 

3.8.3 Motståndaranalys 

Motståndaranalys innefattar en analys av motståndarens sensorer, motståndarens place-

ring av styrkor, foton eller sjökort av drabbningsplatsen samt analys av motståndarens 

möjlighet till att mottaga understöd. Med motståndaranalys menas att två eller flera av 

ovanstående beståndsdelar ingår i attacken. 

3.8.4 Vilseledning 

För att en attack ska innehålla vilseledning måste du hålla dig dold till första stridskon-

takten samt skapa förutfattade meningar hos motståndaren om din placering, din styrka 

                                                        

56 Grønmo, Sigmund, Sverige, Metoder i samhällsvetenskap, Lund: Liber AB, 2006, s. 417 
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eller ditt sätt att attackera på. Båda dessa beståndsdelar måste vara uppnådda för att vil-

seledning skall vara en variabel som ingår i attacken. 

3.8.5 Initiativ 

Att agera före motståndaren gör att det är initialt viktigt att ta initiativet. Därefter bör 

motståndaren hindras från att ta initiativet under hela attacken för att initiativ ska anses 

ske vid attacken. 

3.8.6 Visualisering av operationaliseringen 

Vidare i denna uppsats kommer matrisen nedan att fungera som verktyg för att visuali-

sera operationaliseringen av de begrepp som har valts att användas som indikatorer på 

variablerna. 
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Variabler (x måste finnas) Operation Y 

Oförutsägbarhet (en eller fler)  

1. Motståndaren har ej underrättelse på att attacken kommer ske  

2. Motståndaren har ej underrättelse på var attacken kommer ske  

3. Motståndaren har ej upptäckt attacken innan första stridskontakten  

Tempoväxling (två)  

1. Markant skillnad uppåt i stridsberedskap  

2. Markant skillnad nedåt i stridsberedskap  

Motståndaranalys (två eller fler)  

1. Sensorer  

2. Motståndarens placering av styrkor  

3. Foton/sjökort av drabbningsplatsen  

4. Motståndarens möjlighet till mottagning av understöd  

Vilseledning (två)  

1. Vara dold fram till första stridskontakten  

2. Skapa förutfattade meningar hos motståndaren  

Initiativ (två)  

1. Agera före motståndaren   

2. Hindra motståndaren att ta initiativet  

57 Figur 2 

4. Analys och resultat 
I detta kapitel kommer först händelseförloppet för de två ubåtsattackerna att förklaras. 

Därefter kommer en analys av dessa händelser ske utifrån de oberoende variabler som 

nämnts i teorikapitel. Slutligen kommer ett resultat av undersökningen att presenteras. 

4.1 Händelseförlopp 

I denna del kommer ubåtsattacken mot det brittiska slagskeppet HMS Royal Oak vid Scapa 

Flow oktober år 1939 samt ubåtsattacken mot handelsfartyget SS Bosnia i Biscayabukten 

september år 1939 att beskrivas. Först kommer händelseförloppet för Scapa Flow kort 

att beskrivas och därefter beskrivs händelseförloppet för Biscayabukten. 

                                                        

57 Figur 2. Min egen modell av uppsatsens operationalisering 
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4.1.1 Scapa Flow 

8 oktober 1939 löper den tyska ubåten U 47 ut från hamn och beger sig mot Nordsjön 

genom Kielkanalen. Dagarna därpå ligger U 47 i bottenläge och när mörkret infaller gör 

de framfart i ytläge. Den 12e ligger U 47 i bottenläge utanför Scapa Flow, Orkney men går 

på kvällen upp till ytan för att få en exakt position. Natten mellan 13-14 oktober, i starkt 

norrsken, snirklar sig ubåten in till Scapa Flow där brittiska flottan har en stor flottbas. I 

bukten beordrar fartygschefen Günter Prien att skjuta torpeder mot de fartyg som ligger 

där och lyckas med denna attack sänka det brittiska slagskeppet HMS Royal Oak. U 47 

smiter därefter snabbt ut och ligger i bottenläge utanför Scapa Flow ett tag innan de beger 

sig hemåt igen.58 

4.1.2 Biscayabukten 

19 augusti 1939 löper den tyska ubåten U 47 ut från hamn och beger sig genom Kielkana-

len ut mot Nordsjön. Den patrullerar området norr och väster om Storbritannien i sjutton 

dagar innan den finner tre brittiska handelsfartyg väster om Biscayabukten. 5 september 

går U 47 till attack mot ett av dem, det försvarslösa skeppet SS Bosnia, och lyckas sänka 

fartyget med endast ett fåtal torpeder. Ingen motattack inleds då handelsfartygen inte har 

någon förmåga till detta och U 47 går orörd ur attacken.59 

4.2 Analys 

4.2.1 Oförutsägbarhet  

I attacken mot HMS Royal Oak använde sig tyskarna av ett oförutsägbart agerande när de 

innan kriget hade hävdat att deras ubåtar inte kunde ta sig så långt från bas som till Nord-

sjön. De slog i och med detta, som Clausewitz hävdar, på ett oväntat sätt. De använder sig 

av oförutsägbarhet även på så sätt att de slår genom att välja den minst troliga anfallspla-

nen. 60 Att tyskarna skulle flygbomba var ett troligare scenario för britterna. Utöver detta 

                                                        

58 Kriegstagebuch des Unterbootes ”U 47”, Kapitänleutnant Prien, 15 sept 1939-21 okt 1939, Tyskland, Ger-

man U-Boat Museum, http://www.uboot-recherche.de/Dokumente/tabid/92/ProdID/30064/Ca-

tID/3/language/de-DE/Default.aspx 2015-04-29 11.35 

59 KTB U 4, 15 sept 1939-21 okt 1939 

60 KTB U 47, 15 sept 1939-21 okt 1939 

http://www.uboot-recherche.de/Dokumente/tabid/92/ProdID/30064/CatID/3/language/de-DE/Default.aspx
http://www.uboot-recherche.de/Dokumente/tabid/92/ProdID/30064/CatID/3/language/de-DE/Default.aspx
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så ansåg britterna Scapa Flow vara ogenomträngligt för ubåtar då de hade fyllt igen alla 

sund och små förträngningar med spärrskepp och klippblock.  

 

I attacken mot SS Bosnia var tyskarnas agerande även här präglat av oförutsägbarhet då 

världen inte visste räckvidden på de tyska ubåtarna. Dock så var handelssjöfarten väl 

medveten om att de var ett mål för attacker såväl från luften som från fartyg vilket gör 

ubåtsattacken, enligt Liddell Hart, mindre oförutsägbar. Även om det inte är det mest tro-

liga anfallssättet så är det mot ett av de mest troliga anfallsmålen och därför har attacken 

vid Biscayabukten präglats av oförutsägbarhet.61 

4.2.2 Tempoväxling 

Under attacken vid Scapa Flow inväntade Prien det rätta tillfället och gick från att ha ett 

lugnt marschtempo till att attackera med flertalet torpeder och då ha hela besättningen i 

högre beredskap.62 

 

Jag väljer att ge mig av för att: 1.) Jag kan inte genomföra undervattensat-

tacker med mitt periskop på natten. 2.) I den ljusa natten kan jag inte röra 

mig osedd i det lugna vattnet. 3.)Jag måste anta att jag sågs av den bilförare 

som stannade snett emot oss, vände om och for mot Scapa. 4.) Jag kan inte 

heller gå längre norrut, för där ligger, väl gömda för min sikt de tidigare 

identifierade jagarna… Jag lägger fartyget i bottenläge. Ljuset från Scapa har 

synts länge, tydligen fäller de fortfarande sjunkbomber.63 

 

Prien diskuterade här om de skulle dra sig tillbaka efter sänkningen av HMS Royal Oak 

eller om de skulle kvarstanna, ladda om torpedtuberna och attackera nästa fartyg. Han 

kommer fram till att det bästa är att gå ner i varv, ta sig ut från bukten och avvakta mot-

attack från britterna. Detta för att sedan kunna slå igen om det behövdes eller annars ta 

                                                        

61 Kriegstagebuch des Unterbootes ”U 47”, Kapitänleutnant Prien, 19 aug 1939-15 sept 1939, Tyskland, Ger-

man U-Boat Museum, http://www.uboot-recherche.de/Dokumente/tabid/92/ProdID/30063/Ca-

tID/3/language/de-DE/Default.aspx 2015-04-29 11.36 

62 KTB U 47, 15 sept 1939-21 okt 1939 

63 Min översättning från KTB U 47, 15 sept 1939-21 okt 1939 

http://www.uboot-recherche.de/Dokumente/tabid/92/ProdID/30063/CatID/3/language/de-DE/Default.aspx
http://www.uboot-recherche.de/Dokumente/tabid/92/ProdID/30063/CatID/3/language/de-DE/Default.aspx
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sig hem till Tyskland. Detta är ett tydligt exempel på hur U 47 växlade i tempo. Både i 

besättningen som stort och i den enskilde fartygschefens agerande.64 

 

Vi söker efter ångfartyg, styr sicksackkurs… Vi skjuter varningsskott. Miss-

lyckat… Vi skjuter ytterligare två varningsskott utan framgång. Fyra skarpa 

skott mot ångfartyget, tre träffar. Fartyget kantrar… Girar 40grader. Går 

mot 230⁰… jagarna kör över oss65  

 

Efter detta scenario följer en kamp om vilken kurs de ska styra för att inte bli upptäckta 

och vilket djup de ska hålla för att inte bli ett mål för motståndaren. I attacken i 

Biscayabukten så var inte tempoväxlingen lika påtaglig som vid Scapa Flow, men det 

skedde ändå en stor förändring ombord. Från att ha gått och sökt handelsfartyg att at-

tackera i sjutton dagar så fick besättningen nu ett mål och var tvungna att bemanna sina 

drabbningsplatser. Prien och hans besättning agerade som Clausewitz säger att man bör 

göra. De avvaktade länge och läste in sitt mål för att sedan attackera i överläge och med 

god kontroll på situationen. Det går inte att utläsa någon markant nedgång i tempo om-

bord efter attacken. Besättningen fortsatte att vara på tårna för att dagarna efter sänka 

två handelsfartyg till.66 

4.2.3 Motståndaranalys 

 

Nu har min noggranna inläsning av sjökorten betalat sig, för inpasseringen 

sker i en otrolig fart. Under tiden passerade jag spärrskeppen i norr.67 

 

Innan attacken vid Scapa Flow så analyserade Prien noggrant, vilket han nämner i krigs-

dagboken, kartor och foton på Scapa Flow och dess omnejd för att kunna snirkla sig in 

osedd. Han gör sedan denna inträngning på natten då han vet att det är svårt att urskilja 

fartyg. Han analyserar också britternas kustbevakning i bukten och konstaterar att den är 

                                                        

64 KTB U 47,15 sept 1939-21 okt 1939 

65 Min översättning från KTB U 47, 19 aug 1939-15 sept 1939 

66 KTB U 47, 19 aug 1939-15 sept 1939 

67 Min översättning från KTB U 47,15 sept 1939-21 okt 1939 
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högst bristfällig och att den inte bör innebära några problem. Utöver detta så analyserar 

han om britterna har några fasta kanoner eller motsvarande på land i närheten av de in-

trängningsområden Prien valt, vilket han kommer fram till att de inte har. De foton som 

tidigare nämnts agerade även som underlag för hur motståndaren hade placerat sina styr-

kor. Dessa foton var dock tagna innan U 47 kastade loss och detta hann förändras till dess 

att attacken skedde men det var än dock med i Priens motståndaranalys. 68 ”Därför be-

stämmer jag: inget ligger söder om Cava, därför, innan alla möjligheter till framgång är 

riskerade, måste stor framgång nås.”69 

 

Liddell Hart säger att motståndaranalys är att slå på oväntade platser och då britterna 

trodde att det inte gick att tränga in i Scapa Flow med en ubåt så blev detta en attack på 

en oväntad plats. Britterna hade sänkt spärrskepp och stenblock i sund och smala passa-

ger in till Scapa Flow.70  

  

Ångfartyg sänkt genom torpedskott… ångaren ”BOSNIA” av Storbritan-

nien…71 

 

Vid attacken av handelsfartyget SS Bosnia så fanns ingen djupare motståndaranalys. Det 

går att urskilja i krigsdagboken från tillfället är att ett konstaterande av vilken typ och 

vilken individ gjordes ombord U 47. Ingen analys av motståndarens sensorer, vapen eller 

understöd tycks ha genomförts.72 

4.2.4 Vilseledning 

Genom tyskarnas falska propaganda innan kriget som handlade om räckvidden på deras 

nya ubåtar skapades en förutfattad mening om vad de tyska ubåtarna klarade av hos brit-

terna. Denna förutfattade mening gjorde att britterna inte väntade sig en ubåtsattack när 

                                                        

68 KTB U 47, 15 sept 1939-21 okt 1939 

69 Min översättning från KTB U 47, 15 sept 1939-21 okt 1939 

70 KTB U 47, 15 sept 1939-21 okt 1939 

71 Min översättning från KTB U 47, 19 aug 1939-15 sept 1939  

72 KTB U 47, 19 aug 1939-15 sept 1939 



Försvarshögskolan   Metod och självständigt arbete 

Flkd Maria Svensson  2015-06-24 

OP 12-15  Sida 33 av 45 

de låg till ankars inne i Scapa Flow utan var troligtvis mer rädda för en flygbombning. 

Vidare upptäcktes inte U 47 under hela operationen.  

 

3.)Jag måste anta att jag sågs av den bilförare som stannade snett emot oss, 

vände om och for mor Scapa.73  

 

Prien nämner en bil som kan ha sett dem vid inträngningen men ingen aktion från brit-

terna tyder på detta.74 

 

På samma sätt som vid Scapa Flow så ledde tyskarnas propaganda till förutfattade me-

ningar hos britterna även i Biscayabukten. Detta ledde till att även den brittiska handels-

sjöfarten inte kände något hot från det tyska ubåtsvapnet. Det går att förstå det som att 

de var mer rädda för flyganfall eller minor än för torpedskjutningar från ubåtar. Utöver 

detta så lyckades U 47 hålla sig dold fram till första stridskontakten vilket resulterade i 

en vilseledande manöver från U 47.75  

4.2.5 Initiativ 

Efter att U 47 trängt in till Scapa Flow så kunde besättningen med lätthet agera innan 

motståndaren. Detta då HMS Royal Oak låg till ankars och inte anade den kommande at-

tacken. Collins menar att ta initiativ är att få motståndaren att överrumplas och att tappa 

fattningen. Genom torpedskjutningen vid Scapa Flow, som först träffade HMS Royal Oak i 

fören, så agerade inte britterna med en motattack utan troligtvis fick de fullt upp med den 

inre striden och vatteninträngningen ombord på fartyget. På så sätt kunde U 47 lätt be-

hålla initiativet och skjuta igen och på så sätt träffa oljetankar vilket fick fartyget att ex-

plodera och sedan sjunka.76 

 

Vid ubåtsattacken mot SS Bosnia så tog Prien och hans mannar initiativet genom att obe-

märkt skjuta varningsskott och sedan de sänkande torpederna. De lät ingen besvara 

                                                        

73 Min översättning från KTB U 47, 15 sept 1939-21 okt 1939 

74 KTB U 47, 15 sept 1939-21 okt 1939 

75 KTB U 47, 19 aug 1939-15 sept 1939 

76 KTB U 47, 15 sept 1939-21 okt 1939 
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denna eldgivning då de höll sig undan de sökande jagarna. Besättningen ombord SS 

Bosnia var snabbt tvungna att överge fartyget och var hela tiden steget efter då besätt-

ningen inte kunde agera utan var tvungen att reagera på attackerna från U 47. Därför var 

initiativ en dominerande faktor vid sänkning av handelsfartyget.77 

4.2.6 Sammanfattning 

För att sammanfatta analysen kring sänkningen av HMS Royal Oak så finns samtliga fem 

variabler representerade i attacken. Oförutsägbarhet, tempoväxling, motståndaranalys, 

vilseledning och initiativ var alla viktiga delar för att lyckas med överraskning under at-

tacken vid Scapa Flow. Ubåtsattacken mot SS Bosnia innehöll oförutsägbarhet, vilseled-

ning och initiativ. Attacken innehöll också delar av tempoväxling samt motståndaranalys 

men inte tillräckligt för att dessa variabler ska betraktas som uppfyllda. Se Figur 3. 

  

                                                        

77 KTB U 47, 19 aug 1939-15 sept 1939 
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Variabler (x måste finnas) Scapa Flow Biscayabukten 

Oförutsägbarhet (en eller fler)   

1. Motståndaren har ej underrättelse på att attacken  

kommer ske 

Ja Nej 

2. Motståndaren har ej underrättelse på var attacken  

kommer ske 

Ja Ja 

3. Motståndaren har ej upptäckt attacken innan första 

stridskontakten 

Ja Ja 

Tempoväxling (två)   

1. Markant skillnad uppåt i stridsberedskap Ja Ja 

2. Markant skillnad nedåt i stridsberedskap Ja Nej 

Motståndaranalys (två eller fler)   

1. Sensorer Ja Nej 

2. Motståndarens placering av styrkor Ja Ja 

3. Foton/sjökort av drabbningsplatsen Ja Nej 

4. Motståndarens möjlighet till mottagning av understöd Ja Nej 

Vilseledning (två)   

1. Vara dold fram till första stridskontakten Ja Ja 

2. Skapa förutfattade meningar hos motståndaren Ja Ja 

Initiativ (två)   

1. Agera före motståndaren  Ja Ja 

2. Hindra motståndaren att ta initiativet Ja Ja 

78 Figur 3 

4.3 Resultat  

I detta kapitel avses ett resultat av analysen ovan att framställas. Först kommer varje va-

riabel behandlas enskilt på de båda fallen och efter det kommer en sammanställning av 

vilka variabler som användes när att klarläggas. 

                                                        

78 Figur 3. Min egen modell 
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4.3.1 Oförutsägbarhet 

När oförutsägbarhet berörs så menas, som tidigare nämnts, att en eller fler kriterier upp-

fylls. Kriterierna är som följer att motståndaren inte har underrättelse på var eller att at-

tacken kommer ske samt att motståndaren inte har upptäckt attacken innan första strids-

kontakten. Under ubåtsattacken vid Scapa Flow uppfylldes alla dessa krav medan under 

attacken i Biscayabukten så upptäcktes bara två av dessa tre. I Biscayabukten var mot-

ståndaren fullt medveten om att en attack mest troligt skulle ske mot handelsfartygen. 

Detta gör än dock att oförutsägbarhet anses användas i båda fallen. 

4.3.2 Tempoväxling 

För att attacken skall ha genomsyrats av tempoväxling så, som tidigare nämnts, skall en 

markant skillnad i tempo ha skett. Denna skillnad skall vara såväl uppåt som nedåt i 

tempo. Vid Scapa Flow skedde denna tempoväxling åt båda håll men i Biscayabukten 

skedde endast en tempoväxling uppåt och därför skedde tempoväxling enbart i ett av de 

två fallen, Scapa Flow. 

4.3.3 Motståndaranalys 

En motståndaranalys skall, som tidigare nämnts, innehålla två eller flera av följande ana-

lyser. Analys av motståndarens sensorer, placering av styrkor, möjlighet till mottagning 

av understöd samt en analys av foton eller sjökort av drabbningsplatsen. Vid Scapa Flow, 

som nämnts tidigare i uppsatsen, så fanns alla dessa fyra delar med i motståndaranalysen 

medan i Biscayabukten så kunde endast en av de fyra urskiljas.  

4.3.4 Vilseledning 

Variabeln vilseledning har två kriterier, att hålla sig dold till första stridskontakt samt att 

lyckas skapa förutfattade meningar hos motståndaren. Som tidigare nämnts så uppfylldes 

båda kriterierna både vid Scapa Flow och i Biscayabukten. 

4.3.5 Initiativ 

Som tidigare nämnts så innebär initiativ att agera före sin motståndare samt att hindra 

motståndaren att ta initiativet. Både vid Scapa Flow och i Biscayabukten så agerade U 47 

först och under attackens gång hindrade U 47 fienden att ta initiativet. Detta innebär att 

initiativ föreföll i båda de undersökta fallen. 
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4.3.6 Sammanfattning resultat 

Sammanfattningsvis så är resultatet av denna uppsats att olika variabler är valida i de 

båda fallen. Vid Scapa Flow så fanns oförutsägbarhet, tempoväxling, motståndaranalys, 

vilseledning samt initiativ. Vid ubåtsattacken i Biscayabukten så uppfylldes tre av fem va-

riabler. Dessa är oförutsägbarhet, vilseledning och initiativ. De två variabler som inte upp-

fylldes fullt ut är tempoväxling och motståndaranalys. Delar av dessa två fanns med i at-

tacken men inte i tillräcklig stor utsträckning. Se matris nedan. 

 

Variabel (vad krävs) Scapa Flow Biscayabukten 

Oförutsägbarhet (1/3) JA (3/3) JA (2/3) 

Tempoväxling (2/2) JA (2/2) NEJ (1/2) 

Motståndaranalys (2/4) JA (4/4) NEJ (1/4) 

Vilseledning (2/2) JA (2/2) JA (2/2) 

Initiativ (2/2) JA (2/2) JA (2/2) 

79 Figur 4 

 

Med detta sagt så är det inte säkert att de tre variabler som är valida i de båda fallen är 

avgörande för en överraskningsattack. Dessa tre variabler kan även finnas i en överrask-

ningsattack där det sker ett misslyckande och motståndaren redan innan attacken vet om 

att du kommer. Detta undersöker inte denna uppsats men det är fullt rimligt att det 

kanske är andra variabler som inverkar än de fem som är nämnda ovan. 

5. Avslutning 
I detta avslutande kapitel kommer en diskussion kring det vetenskapliga problemet att 

föras. Därefter kommer slutsatser och uppsatsens bidrag till tidigare forskning att pre-

senteras. Vidare sker en reflektion och självkritik behandlas. Slutligen kommer förslag på 

vidare forskning att framställas. 

                                                        

79 Figur 4. Min egen modell 
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5.1 Diskussion  

Nedan följer en diskussion med utgångspunkt i uppsatsens undersökning. Diskussionen 

behandlar det vetenskapliga problemet som står till grund för denna uppsats, tillväga-

gångssätt samt val av undersökningsmaterial. 

 

Denna uppsats har tagit avstamp i ett vetenskapligt problem där jag har undersökt vali-

diteten i teorier om överraskning och utifrån detta analyserat två överraskningsattacker 

i början på andra världskriget. Iakttagelser som gjorts är att endast tre av fem variabler, 

analyserade utifrån teoretikerna, är valida i båda fallen. Det går att genomföra en över-

raskningsattack på taktisk nivå utan att ha en fullgod motståndaranalys eller genomföra 

en tempoväxling. 

 

Genom en deduktiv teoriprövande fallstudie med utgångspunkt i teorier om överraskning 

har två överraskningsattacker genomförda av ubåten U 47 undersökts. Genom att ta fram 

fem variabler av tre teoretikers syn på överraskning så har en mer överskådlig bild av vad 

överraskning är visats. De fem variablerna; oförutsägbarhet, tempoväxling, motståndar-

analys, vilseledning samt initiativ, har legat till grund för en analys av ubåtsattackerna 

mot HMS Royal Oak vid Scapa Flow samt SS Bosnia i Biscayabukten. En kvalitativ texta-

nalys har skett av ubåtens krigsdagböcker. Den största fördelen med att analysera dessa 

krigsdagböcker var att de var förstahanskällor och de var tydliga. Dock så var det svårt 

att bedöma aktualiteten i den fakta som stod där. En fördel med att analysera dessa två 

fall är att de är två representativa fall av ubåtsattacker där överraskning tillämpats.  

 

De valda variablerna är en sammanställd bild av flera teoretikers syn på begreppet över-

raskning. Fördelen med att undersöka vad flera teoretiker säger om överraskning är att 

uppsatsen för en djupare förklaring till vad som krävs för att lyckas med överraskning. 

Som presenterats i teorikapitlet så är oförutsägbarhet, tempoväxling, motståndaranalys, 

vilseledning samt initiativ de variabler som ligger till grund för fallstudien i de efterföl-

jande kapitlen. 
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5.1.1 Resultatets betydelse för yrkesutövningen 

Resultaten som denna uppsats har producerat är viktigt för Försvarsmakten och officers-

professionen på flera sätt. I media, försvarspolitiken och även Försvarsmakten så talas 

det ofta om överraskning som en grundprincip för krigföring men denna diskussion ny-

anseras sällan. Denna uppsats bidrar till en mer nyanserad bild av begreppet och på så vis 

kommer den kunna skapa en djupare diskussion med mer förståelse för begreppet över-

raskning.  

 

Då de valda fallen är två representativa fall av ubåtsattacker kan resultaten i denna under-

sökning anses vara generaliserbara på ubåtsattacker på taktisk nivå. Detta innebär att 

uppsatsens resultat kan bidra till en ökad förståelse för officerare på taktisk nivå i flottan. 

 

Uppsatsens resultat bidrar också till att fylla den kunskapslucka som Ångström och 

Widén presenterar. Den ger ytterligare empiriskt material att stå på vid diskussionen 

kring krigföringens grundprinciper. Vidare så bidrar resultatet med en förståelse för offi-

cerare på taktisk nivå om vad som krävs för att genomföra en ubåtsattack genom at an-

vända överraskning. 

 

Utöver det ovan nämnda så kan denna uppsats bidra till att Försvarsmaktens rådgivande 

roll till politiken utvecklas. Alla beslut som tas på politisk nivå påverkar på något sätt även 

den taktiska nivån. Detta gör att min uppsats kommer kunna bidra med en ökad förståelse 

om vad som krävs på den taktiska nivån för att genomföra det som bestäms högre upp. 

Genom denna undersökning kommer mer rationella beslut kunna tas då en ökad förstå-

else för den enskilda ubåten skapas. 

5.2 Slutsatser 

Nedan följer uppsatsens frågeställningar och de slutsatser som dragits:  

 

1. Vilka variabler kan urskiljas i teorier om överraskning? 

De fem samlade variabler som identifierats är oförutsägbarhet, tempoväxling, motstån-

daranalys, vilseledning samt initiativ. Dessa är tagna med utgångspunkt från tre teo-

retikernas syn på överraskning.  
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2. På vilket sätt användes dessa variabler vid ubåtsattacken mot slagskeppet 

Royal Oak vid Scapa Flow i oktober 1939 samt ubåtsattacken mot SS Bosnia i 

Biscayabukten i september 1939? 

Vid den första attacken, överraskningsattacken mot HMS Royal Oak, påvisar undersök-

ningen att samtliga variabler användes medan i den andra attacken, överraskningsatt-

tacken mot SS Bosnia, så användes endast tre variabler. De två som inte kunde identifieras 

i den andra attacken är tempoväxling och motståndaranalys. Delar av indikatorerna för 

dessa variabler gick att urskilja men inte variablerna i dess helhet. 

 

3. Är de identifierade variablerna viktiga för genomförandet av en överraskning-

sattack på taktisk nivå?  

Uppsatsens undersökning visar att endast tre av fem identifierade variabler är nödvän-

diga för att utföra en överraskningsattack på taktisk nivå. Dessa tre är oförutsägbarhet, 

vilseledning och initiativ. Detta går att utläsa i Figur 5. 

5.3 Eget bidrag till tidigare forskning 

Ångström och Widén skriver om krigföringens grundprinciper och överraskning i sina 

böcker Contemporary Military Theory80 samt Militärteorins grunder81. När de talar om va-

liditeten av grundprinciperna så anser Ångström och Widén att det krävs vidare empi-

riska studier. Med denna uppsats hoppas jag kunna bidra till denna forskning genom att 

undersöka överraskning utifrån tre olika teoretiker och på två olika överraskningsat-

tacker. Det uppsatsen kommer fram till är, att av det som teoretikerna säger om överrask-

ning, så tycks oförutsägbarhet, vilseledning och initiativ vara det mest avgörande för en 

överraskningsattack. 

5.4 Reflektioner och självkritik 

Det valda analysverktyget för uppsatsen bidrar i stor mån till resultatet för denna studie. 

Relationen mellan variablerna i denna uppsats har ansetts som oberoende från varandra 

                                                        

80 Widén, Ångström, 2015 

81 Widén, Ångström, 2005 
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men det finns en möjlighet att de inte var oberoende i de valda fallen. Om det var på detta 

sätt så kan detta innebära att en studie där variablerna analyseras utefter en annan typ 

av operationalisering där de viktas mot varandra kan ge ett annat resultat än denna stu-

die. Vidare är det också viktigt att påtala att det kan finnas ytterligare variabler som på-

verkar utfallet. Det kan vara andra saker än de som denna uppsats har behandlat som 

påverkar vad som krävs för en överraskningsattack med ubåt. En sådan variabel skulle 

kunna vara förhållandet mellan egna och motståndarens resurser. 

 

Ytterligare en förklaring av begreppet överraskning som inte tagits upp i denna uppsats 

är huruvida överraskning är något som förklaras utifrån motståndaren. Om motståndaren 

upplever en överraskning eller inte. Denna uppsats hade behövt en analys av britternas 

mottagande och reagerande på de två attackerna för att kunna täcka in denna aspekt. Jag 

har valt att utgå ifrån den attackerande sidan och inte att behandla den alternativa förkla-

ringen där britternas agerande landar under. 

5.5 Förslag på vidare forskning 

Som tidigare nämnts så är denna undersökning inte en undersökning som behandlar vad 

som är viktigt vid en lyckad överraskning gentemot en misslyckad överraskning. De tre 

variabler som denna undersökning identifierar i de båda fallen kan mycket väl även finnas 

i en misslyckad överraskningsattack. Detta innebär att det kan finnas ytterligare variabler 

som är av vikt. Det skulle till exempel kunna handla om resurser. Vilka resurser motstån-

daren har för motattack men också egna resurser att genomföra din överraskningsattack. 

Detta vore intressant att undersöka då denna uppsats inte har tagit upp detta. 

 

Utöver detta så tar inte denna uppsats hänsyn till reaktionen hos motståndaren och hur 

de agerat och tänkt. Detta skulle kunna utvecklas och undersökas vidare för att få en bre-

dare undersökning. 

 

För att skapa högre validitet av teorierna så skulle ett förslag på vidare forskning kunna 

vara att undersöka samma teori på andra empiriska fall på taktisk nivå. Ett annat förslag 

är att undersöka de andra grundprinciperna i en teoriprövande studie. Detta för att ut-

veckla det som Ångström och Widén eftersöker i sina böcker. Slutligen så skulle man 
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kunna pröva andra teoretikers syn på samma fall som denna undersökning för att se om 

man kommer fram till samma svar.  
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