
Mj	Jimmy	Johansson	 2016-01-18	 	
HSU	14-16		

Sida	1	av	53	
	

	

	
	

Självständigt	arbete	(15hp)	
	

Författare		 Program/Kurs	
Mj	Jimmy	Johansson	 HSU	14-16/HSU	9	
	 Antal	ord:	15	708	
Handledare	och	biträdare	 Beteckning	 Kurskod	
Docent	Jerker	Widén	
Doktorand	Robert	Erdeniz	

	 2HU033	

	
Överraskning	i	amfibieoperationer		

- En	djupare	innebörd	eller	bara	en	generellt	hållen	grundprincip?	

	
Sammanfattning:	 Överraskning	 är	 en	 av	 krigföringens	 etablerade	 grundprinciper	 och	har	
fascinerat	under	lika	lång	tid	det	betraktats	meningsfullt	att	förstå	krigföring.	Paradoxalt	nog	
befinns	principen	vara	såväl	förhållandevis	outforskad	som	abstrakt	och	allmänt	hållen	trots	
sin	oomtvistliga	funktion	genom	historien.	Undersökningens	syfte	är	att	med	en	teoriutveck-
lande	ansats	identifiera	vilka	framgångsfaktorer	som	bidrar	till	en	lyckad	överraskning	i	am-
fibieoperationer.	Undersökningen	har	med	en	hypotetisk-deduktiv	metod,	där	såväl	en	refe-
renshypotes	 som	 delhypoteser	 genererats,	 använts	 för	 hypotesprövning	 av	 två	 empiriska	
fall,	räderna	mot	St	Nazaire	1942	och	Makin	Island	1942.		
	
Resultatet	identifierar	efter	en	falsifikationsprincip	att	framgångsfaktorerna	vilseledning,	op-
erationssäkerhet,	 tempo	och	originalitet	har	en	giltighet	som	bidrag	till	en	 lyckad	överrask-
ning	i	amfibieoperationer.	Teoriutvecklingsmässigt	påvisar	även	resultatet	att	originalitet	är	
den	 framgångsfaktor	 som	möjliggör	 och	 är	 dimensionerande	 för	 de	 övriga	 framgångsfak-
torernas	 bidrag	 till	 en	 lyckad	 överraskning.	 Rekommendationsmässigt	 och	 i	 termer	 av	 en	
ökad	generaliserbarhet	bör	fler	empiriska	prövningar	genomföras	för	att	än	bättre	förstå	vad	
som	bidrar	till	en	lyckad	överraskning.	
	
	
Nyckelord:	 Överraskning,	 amfibieoperation,	 hypotesprövning,	 vilseledning,	 operationssä-
kerhet,	tempo,	originalitet,	St	Nazaire	och	Makin	Island.	
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1.	Inledning		
Den	7	december	1941	blev	större	delen	av	världen	överraskade.	Det	politiska	etablisse-

manget	i	USA	tillsammans	med	krigsmakten	var	i	chock.	Det	japanska	kejsardömet	var	

kanhända	i	nästan	lika	stor	chock.	Skillnaden	dem	två	emellan	var	att	den	förstnämnda	

överraskades	över	att	ha	blivit	utsatt	för	tidernas	kanske	största	överraskningsanfall	i	

flygangreppet	mot	Pearl	Harbor.	Den	andra	parten	var	sannolikt	positivt	överraskad	för	

att	det	faktiskt	lyckades.	Just	överraskning	är	en	av	krigföringens	etablerade	och	accep-

terade	grundprinciper	och	har	fascinerat	under	lika	lång	tid	det	betraktats	meningsfullt	

att	förstå	krigföring.	Från	det	enkla	överfallet	på	taktisk	nivå	till	det	plötsliga	krigsut-

brottet	på	strategisk	nivå	vittnar	om	överraskningens	inneboende	och	positiva	effekter	

för	den	anfallande	aktören.1	Den	konventionella	militära	logiken	beskriver	principen	om	

överraskningen	som	en	force	multiplier	med	att	gripa	tillfället	där	motståndaren	är	oför-

beredd	för	en	konfrontation.	Överraskning	ses	här	som	en	möjlighet	att	minimera	sina	

egna	förluster	och	samtidigt	optimera	sannolikheten	för	egen	framgång.2		

	

Statistikern	Barton	Whaley	har	studerat	hur	frekvent	förekommande	och	hur	fram-

gångsrik	överraskning	varit	empiriskt	och	där	undersökt	förekomsten	i	228	slag	i	20	

väpnade	konflikter	mellan	1914	och	1974.	Han	fann	att	93	slag	ägt	rum	på	strategisk	

nivå	varav	93	%	innehöll	element	av	överraskning.	På	den	operativa	och	den	taktiska	

nivån	konstaterades	element	av	överraskning	på	60	respektive	52	%.	Avslutningsvis	

identifierar	Whaley,	oavsett	nivå,	att	90	%	av	genomförda	överraskningsanfall	varit	

lyckosamma	i	någon	utsträckning.3	Som	motsats	till	Whaleys	positiva	och	kvantitativa	

siffror	framhåller	den	inom	krigsvetenskapen	väletablerade	Michael	I.	Handel,	bland	an-

nat	att	den	teoretiska	förståelsen	för	överraskning	nödvändigtvis	inte	behöver	leda	till	

en	mer	utvecklad	praktisk	omsättning	för	att	förutse	eller	förstå	dess	effekt.4	Detta	påvi-

																																																								
1	Morris,	Daniel	R.,	”Surprise	and	Terrorism:	A	Conceptual	Framework”,	Journal	of	Strategic	Studies,	32:1,	
(2009)	s.	2.		
2	Helfstein,	Scott,	”Backfire:	Behavioral	Decision	Making	and	the	Strategic	Risks	of	Successful	Surprise”,	
Foreign	Policy	Analysis,	vol.	8,	(2012),	s.	275.		
3	Whaley,	Barton	i	Essberger,	Richard,	M.	A.,	”Military	Surprise	and	the	Environment”,	GeoJournal,	vol.	37,	
no.	2,	(1995),	s.	216-217.	
4	Handel,	Michael	I.,	”Intelligence	and	the	problem	of	strategic	surprise”,	Journal	of	Strategic	Studies,	7:3,	
(1984),	s.	229.		
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sar,	trots	principens	uppenbara	positiva	effekter,	att	den	teoretiska	förståelsen	ges	ett	

mindre	företräde	än	det	rimligtvis	borde.		

	

Undersökningen	innehåller	två	centrala	element	där	överraskning	utgör	det	ena	och	am-

fibieoperationer	det	andra.	Karaktäristiken	för	en	amfibieoperation	kännetecknas	av	

projektionen	av	en	militär	styrka	från	havet	mot	en	försvarad	eller	oförsvarad	kust.	

Förmågan	till	framgångsrika	amfibieoperationer	har	varit	av	central	betydelse	i	krigfö-

ring	sedan	antikens	dagar	eftersom	den	strategiskt	utmärkande	naturen	utgörs	av	två	

tredjedelar	hav.	Utmaningen	med	amfibieoperationer	härleds	ofta	till	brytpunkten	mel-

lan	hav	och	land	samt	problematiken	att	skapa	anfallskraft	efter	en	landstigning	innan	

motståndaren	kan	genomföra	offensiva	motåtgärder.5	En	amfibieoperation	innehåller	

som	ovan	beskrivet	en	dualitet.	Amfibieoperationen	ska	kunna	verka	från	hav	mot	land	

och	brytpunkten	däremellan	med	exponering	gör	operationstypen	sårbar.	För	att	över-

brygga	den	känsliga	fasen	är	uppgiften	för	de	marina	stridskrafterna	att	skydda	amfi-

bieoperationen	från	motståndarens	sjöstridskrafter	att	störa	eller	påverka.	Stödet	vid-

makthålls	till	landstigning	och	konsolidering	av	terräng	är	genomförd,	förnödenhetsför-

sörjning	och	styrketillväxt	är	möjliggjord	samt	intill	dess	att	operationen	inte	är	att	be-

trakta	som	amfibisk	längre.6	

1.1	Problemformulering		

Givet	att	grundprincipen	överraskning	är	ett	lika	gammalt	fenomen	som	krigföring	självt	

så	är	forskningsområdet	oväntat	nog	relativt	outforskat	trots	överraskningens	positiva	

effekter.7	Paradoxalt	nog	upplevs	dessutom	grundprincipen	överraskning	som	teoretiskt	

abstrakt	och	allmänt	hållen,	vilket	blir	konfunderande	när	det	sannolikt	inte	finns	någon	

befälhavare	(eller	militärteoretisk	tänkare)	som	skulle	ifrågasätta	strävandet	efter	över-

raskningens	positiva	effekter	för	den	anfallande	aktören.		Överraskningens	betydelse	för	

krigföring	är	oomtvistad,	men	de	normativa	och	teoretiska	grundsatserna	för	principen	

är	alltjämt	för	generella	till	sin	karaktär	för	att	kunna	ge	ett	mer	konkret	värde	och	in-

nehåll,	vilket	utgör	ett	väsentligt	fundament	i	det	vetenskapliga	problemet.	För	att	tyd-

																																																								
5	Speller,	Ian	&	Tuck,	Christopher,	Amphibious	Warfare:	Strategy	&	Tactics	–	from	Gallipoli	to	Iraq,	2.uppl.,	
(London:	Amber	Books	Ltd,	2014),	s.	7-8.	
6	Till,	Geoffrey,	Seapower:	A	Guide	for	the	Twenty-First	Century,	3.uppl.,	(New	York:	Routledge,	2013),	s.	
190.	
7	Essberger,	”Military	Surprise	and	the	Environment”,	s.	215.		
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liggöra	och	exemplifiera	abstraktionen	i	militärteorin,	kopplat	till	amfibieoperationer,	

beskriver	Ian	Speller	överraskning	som	möjligheten	att	exploatera	överraskningsmo-

mentet	med	att	angripa	motståndaren	där	denne	minst	förväntar	sig	samt	där	minst	

förberedelser	har	vidtagits.8	Med	ett	kreativt	intellekt	hos	den	marina	befälhavaren	fri-

görs	goda	förutsättningar	att	överraska	sin	motpart	och	därtill	göra	denne	verkningslös,	

menar	sjömaktsteoretikern	Milan	Vego.9	Avslutningsvis	beskriver	marintänkaren	Geoff-

rey	Till	hur	avgörande	överraskning	och	tempo	är	för	att	reducera	exponeringen	av	en	

landstigningsstyrka	innan	den	hunnit	fått	markkontakt	och	kunnat	konsolidera,	särskilt	

om	motståndaren	är	medveten	var	landstigningen	kommer	att	genomföras.10	De	ovan	

nämnda	sjömaktsteoretiska	tankarna	exemplifierar	några	påståenden	som	kan	ge	en	

bild	av	hur	principen	konceptuellt	porträtteras.	Bristen	på	en	samlad	och	mer	djupgå-

ende	definiering	av	framgångsfaktorer	för	bidrag	till	överraskning	i	kombination	med	

amfibieoperationer	kan	urskiljas.	Å	andra	sidan	finns	rimliga	motiv	till	att	teorier	och	

tankegods	ska	hållas	generella	till	sin	karaktär,	men	det	är	först	då	teorier	och	tanke-

gods	analyseras	och	bryts	ner	till	beståndsdelar	i	ett	valt	sammanhang,	som	vi	verkligen	

kan	förstå	dem.	Detta	faktum	är	bristfälligt	för	principen	överraskning	kopplat	till	amfi-

bieoperationer.		

	

Medan	Handels	påstående	att	teoretiska	studier	nödvändigtvis	inte	behöver	leda	till	

bättre	förståelse,	återfinns	flertalet	studier	inom	andra	områden	än	explicit	det	krigsve-

tenskapliga.	Richard	Essberger	studerar	kontextuella	faktorer	inom	överraskning	som	

väder-	och	terrängförutsättningar	som	bidragande	för	principens	genererande	effekter	

medan	Daniel	R.	Morris	konceptuellt	studerar	de	bristfälliga	och	teoretiska	kopplingar-

na	mellan	överraskning	och	terrorism.11	Sammantaget	identifieras	en	krigsvetenskaplig	

brist	i	hur	vi	i	allmänhet	bättre	kan	förstå	överraskning	och	i	synnerhet	vilka	framgångs-

faktorer	som	i	teoretisk	mening	bidrar	till	överraskning	i	amfibieoperationer.		

	

Varför	är	det	relevant	att	studera	principen	överraskning	i	kombination	med	amfibieop-

erationer	och	vad	kan	den	här	undersökningen	bidra	med?	Huvudsakligen	kan	två	motiv	

																																																								
8	Speller	&	Tuck,	Amphibious	Warfare,	s.	8.	
9	Vego,	Milan,	Operational	Warfare	at	Sea:	Theory	and	Practice,	(New	York:	Routledge,	2009),	s.	287.	
10	Till,	Seapower,	s.	194-195.		
11	Essberger,	”Military	Surprise	and	the	Environment”,	s.	215	och	Morris,	”Surprise	and	Terrorism:	A	Con-
ceptual	Framework”,	s.	1.	
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identifieras;	ett	krigsvetenskapligt-	och	ett	militärpraktiskt	motiv.	Det	krigsvetenskap-

liga	motivet	härleds	till	en	förbättrad	teoretisk	förståelse	för	principen	överraskning	vil-

ket	kan	sättas	i	ett	konceptuellt	och	doktrinärt	sammanhang.	Det	konceptuella	samman-

hanget	bidrar	till	att	bättre	förstå	de	centrala	begrepp	och	faktorer	överraskning	inne-

fattar	och	betyder.	Det	doktrinära	sammanhanget	understödjer	hur	vi	bättre	kan	om-

sätta	förståelsen	av	överraskning	i	utveckling	av	doktriner	till	hur	vi	militärteoretiskt	

utbildar	kring	principen	överraskning.	I	det	militärpraktiska	motivet	kan	överraskning,	

för	ett	svenskt	vidkommande,	utgöra	ett	intressant	studium	primärt	för	den	försvarande	

aktören.	Genom	att	studera	teoretiska	grundsatser	och	empiriska	fall	kan	förståelsen	för	

teori	och	empiri	bidra	till	att	skapa	en	praktisk	nytta.	Som	ett	exempel	på	det	ger	rege-

ringen	Gotland,	genom	sin	försvarspolitiska	inriktning	2016-2020,	ett	särskilt	och	stra-

tegiskt	företräde	i	fråga	om	försvarsplanering	i	en	alltmer	negativ	omvärldsutveckling.12	

Genom	en	ökad	förförståelse	och	kunskap	om	överraskning	i	amfibieoperationer	ökar	

sannolikt	också	möjligheten	att	kunna	tillämpa	en	försvarsplanering	som	identifierar	

möjligheter	och	begränsningar,	då	i	termer	av	att	kunna	försvara	sig	mot	en	amfibieop-

eration	som	präglas	av	överraskning.	

	

Vilka	är	då	framgångsfaktorerna	som	bidrar	till	överraskning	och	hur	kan	vi	på	ett	mer	

konkret	vis	förstå	bidraget	till	överraskning	vid	amfibieoperationer?	Med	framgångsfak-

torer	menas	i	denna	undersökning	oberoende	variabler	som	bidrar	till	en	lyckad	över-

raskning	i	en	amfibieoperation	snarare	än	att	överraskning	är	receptet	för	en	lyckad	am-

fibieoperation.	Principen	överraskning	kommer	att	betraktas	som	beroende	variabel,	

vars	utfall	påverkas	av	de	oberoende	variablerna.13		

1.2	Syfte	och	frågeställningar		

Syftet	med	undersökningen	är	att	med	en	teoriutvecklande	ansats	identifiera	och	besk-

riva	vilka	framgångsfaktorer	som	bidrar	till	överraskning	vid	amfibieoperationer	samt	

hur	de	inverkar.	Framgångsfaktorer	kommer	att	identifieras	och	sedan	analyseras	uti-

från	militärteoretiska	anspråk	och	slutligen	prövas	genom	hypotesprövning	på	två	em-

piriska	fall.	Undersökningen	syftar	således	till	att	identifiera	framgångsfaktorer	som	bi-

																																																								
12	Regeringen,	Regeringens	Proposition	2014/15:109,	Försvarspolitisk	inriktning	–	Sveriges	försvar	2016-
2020,	s.	1,	8,	9,	13-14,	44,	46,	55	och	74.	
13	Johannessen	Asbjörn	&	Tufte,	Per	Arne,	Introduktion	till	samhällsvetenskaplig	metod,	(Malmö:	Liber	AB,	
2013),	s.	75,	123,	182f	och	190.		
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drar	till	överraskning	och	pröva	deras	giltighet.	Avslutningsvis	kommer	ett	försök	till	te-

oriutveckling	att	genomföras	för	hur	vi	bättre	kan	förstå	överraskning	i	amfibieoperat-

ioner.		

Undersökningens	huvudfråga:	

	

- Vilka	framgångsfaktorer	bidrar	till	överraskning	i	amfibieoperationer	och	på	vilket	

sätt	inverkar	de	på	överraskningens	utfall?		

	

För	att	nå	undersökningens	huvudfråga	adderas	följande	delfråga:	

	

- Hur	beskrivs	de	identifierade	framgångsfaktorerna	i	teoribildningen	om	överrask-

ning?		

1.3	Avgränsningar	

Undersökningen	kommer	att	beläggas	med	tre	huvudsakliga	avgränsningar;	motiv	till	

val	av	amfibieoperationer,	val	av	empiriska	fall	och	operationsnivå.	

	

Valet	att	studera	amfibieoperationer	utgörs	primärt	att	dels	härleda	den	allmänna	be-

skrivningen	av	överraskningen	till	något	specifikt	som	amfibieoperationer,	dels	för	att	

det	sjömaktsteoretiskt	inte	identifieras	en	entydig	och	djupgående	koppling	mellan	

överraskning	och	operationstypen.	En	amfibieoperation	har	fyra	underkategorier	i	fråga	

om	operationstyper;	anfall,	räd,	demonstration	eller	urdragning.	Vidare	avgränsas	amfi-

bieoperationen	till	räder	i	syfte	att	kunna	koncentrera	överraskning	till	tid,	rum	och	led-

ningsnivå.	Räden	kännetecknas	som	en	mindre	och	snabb	operation	med	ett	tydligt	

syfte.	Vanligtvis	är	syftet	att	tillfoga	skada	och	förlust	hos	motståndaren.14	Ur	ett	av-

gränsnings-	och	validitetshänseende	förefaller	räden	i	en	koncentrerad	form,	i	tid	och	

rum,	vara	ett	bättre	val	för	att	mer	detaljerat	kunna	studera	överraskning	och	dess	ef-

fekter	samt	därmed	undvika	att	bli	oprecis	i	en	stor	och	mångfacetterad	amfibieoperat-

ion	som	exempelvis	Normandie	1944.	Räden	definieras	som	begrepp	mer	specifikt	i	ka-

pitel	4	Empirisk	undersökning.		

	

																																																								
14	Speller	&	Tuck,	Amphibious	Warfare,	s.	138.		
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I	undersökningen	kommer	två	empiriska	fall	att	studeras	närmare.	De	avser	den	brit-

tiska	räden	mot	St	Nazaire	1942	och	den	amerikanska	räden	mot	Makin	Island	1942.	

Den	förstnämnda	avser	en	amfibieräd	där	överraskning	lyckades	och	det	motsatta	för	

det	andra	fallet.	Avsikten	är	att	studera	så	lika	fall	som	möjligt	i	fråga	om	kontextuella	

förutsättningar.	Bägge	räderna	genomfördes	under	andra	världskriget	av	anglosaxiska	

och	marina	förband	med	motsvarande	tekniska	förutsättningar.	Mot	bakgrund	av	det	

kan	bidraget	till	överraskningen	sannolikt	studeras	mer	koncentrerat	än	om	diverge-

rande	villkor	förevarit.	Motiv	till	val	av	fall	utvecklas	i	kapitel	2	Metod.	

	

Planeringsmässigt	kan	fallen	komma	att	studeras	på	strategisk	och/eller	operativ	nivå	

då	det	annars	kan	bli	problematiskt	att	identifiera	vissa	av	de	identifierade	framgångs-

faktorerna.	Fallen	studeras	dock	genomförandemässigt	på	taktisk	nivå	då	räden	utgör	

det	centrala	momentet.	Förekomsten	av	sjö,	luft-	och	markstridskrafter	kan	förekomma	

i	fråga	om	understödjande	stridskrafter	för	momentet.		

1.4	Tidigare	forskning	

Tidigare	forskning	avseende	principen	överraskning	kan	delas	in	i	fyra	huvudsakliga	

områden.	Det	första	området,	vilket	bör	anses	som	de	grundläggande	och	klassiska	stu-

dierna,	kännetecknas	av	dess	mer	allmängiltiga	anspråk.	Här	återfinns	bland	andra	väl-

renommerade	teoretiker	och	tänkare	som	Carl	von	Clausewitz,	Basil	Liddell-Hart	och	

Sun	Tzu	med	flera,	vilka	kommer	att	avhandlas	närmare	i	nästkommande	kapitel.		

	

Det	andra	området	kännetecknas	av	forskning	och	studier	som	placerar	överraskning	i	

ett	kontextuellt	ramverk.	Richard	Essberger	betraktar	överraskning	som	en	force	multi-

plier,	vilken	ökar	sannolikheten	för	en	lyckad	operation	samt	därtill	bidrar	till	minime-

ring	av	egna	förluster.	Essberger	menar	vidare	att	det	är	kombattanterna	som	orsakar	

överraskningen,	men	att	det	är	själva	slagfältet	som	bidrar	till	effekten	av	överraskning.	

Han	framhåller	terräng-	och	väderfaktorer	som	exemplifieras	med	branta	sluttningar,	

eld,	laviner,	dimma,	hetta,	is,	lera	och	snö	för	att	nämna	några.	Utifrån	studier	av	ett	

större	antal	lyckade	historiska	slag	visar	han	på	sammanhanget	där	befälhavaren	tagit	

såväl	terräng	som	väderfaktorer	i	hänseende	för	att	åstadkomma	överraskning.15	Scott	

Helfstein	konstaterar	att	överraskning	sällan	beforskats	utifrån	det	faktum	att	den	tak-
																																																								
15	Essberger,	”Military	Surprise	and	the	Environment”,	s.	215.	
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tiska	överraskningsframgången	undantagsvis	leder	till	de	långsiktiga	strategiska	mål-

sättningarna.	Överraskning	som	fenomen	studeras	företrädesvis	i	fråga	om	hur	stater	i	

mellanstatliga	konflikter	bryter	mot	krigets	lagar	och	inleder	väpnade	ingrepp	innan	en	

formell	krigsförklaring,	med	just	ett	överraskande	anfall.16		

	

I	det	tredje	forskningsområdet	förläggs	överraskning	i	ett	konceptuellt	ramverk.	Daniel	

R.	Morris	beskriver	hur	terroristattacker	av	naturen	är	välstuderade,	men	att	koppling	

till	det	teoretiska	fundamentet	i	överraskning	saknats.	Morris	menar	att	det	förekommit	

få	försök	till	att	integrera	kunskaper	och	erfarenheter	från	den	militära	förståelsen	av	

överraskning	och	terrorism.	Här	framställs	relationen	mellan	mekanismerna	i	överrask-

ning	och	metoderna	för	genomförandet	av	terroristattacker.17	Michael	I.	Handel	placerar	

överraskning	konceptuellt	i	termer	av	val	mellan	risk	och	utfall.	Handel	identifierar	ing-

en	rationell	koppling	mellan	graden	av	risk	å	ena	sidan	och	valet	av	strategi	å	den	andra	

sidan.	Lockelsen	att	välja	strategin	med	hög	risk	i	kontrast	till	hög	vinst	är	ständigt	när-

varande.	Att	välja	en	högriskstrategi	med	sin	överraskning	är	paradoxalt	nog	inte	

mindre	listigt,	vilket	om	inte	annat	landstigningen	i	Normandie	1944	vittnar	om.	De	alli-

erade	valde	en	plats	i	Frankrike	som	både	saknade	hamnar	och	som	låg	längre	bort	från	

utgångspunkten	än	vad	andra	presumtiva	landstigningsplatser	gjorde.18	

	

Det	fjärde	och	sista	forskningsområdet	härleds	till	det	kvantitativa	ramverket.	Barton	

Whaley	har	studerat	matematiskt	hur	ofta	och	i	vilka	fall	överraskning	förekommit	på	

slagfältet.	Ur	den	databas	som	delvis	är	introducerad	i	undersökningens	inledning	kan	

Whaley	redogöra	för	faktorers	inverkan	som	väder,	klimat	och	till	och	med	vilken	veck-

odag	som	rent	historiskt	varit	den	mest	frekventa	överraskningsdagen.	Som	kortare	ex-

empel	för	att	beskriva	forskningsområdet	kan	anges	att	av	93	studerade	överrasknings-

anfall	har	49	lyckats	mellan	klockan	22.00	och	05.59.	Ett	annat	exempel	anger	relationen	

mellan	det	naturliga	klimatet	och	överraskning.	Av	71	studerade	fall	har	49	varit	lycko-

samma	under	klart	väder	emedan	22	fall	utgått	med	positivt	utfall	under	regn,	dimma	

och	snö.19	 	

																																																								
16	Helfstein,	”Backfire”,	s.	275-276.	
17	Morris,	”Surprise	and	Terrorism”	s.	1.		
18	Handel,	”Intelligence	and	the	problem	of	strategic	surprise”,	s.	243.		
19	Whaley,	Barton,	Stratagem:	Deception	and	Surprise	(Boston:	Artech	House	Inc,	2007),	s.	85-91.		
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Med	en	kortare	introduktion	av	tidigare	forskning,	både	i	generella	och	mer	specifika	

termer,	utgående	från	kontextuella,	konceptuella,	kvantitativa	och	klassiska	perspektiv,	

så	kommer	utgångspunkten	för	teoribildning	i	denna	undersökning	härledas	till	de	klas-

siska	anspråken.	Motivet	utgår	från	det	faktum	att	de	utgör	kärnan	i	hur	överraskning	

kan	förstås	trots	dess	allmängiltighet.	Grunden	till	förståelsen	för	överraskning	här-

stammar	från	några	av	dessa	klassiska	militära	tänkare,	vilket	genomsyrar	de	flesta	av	

de	ovan	nämnda	forskares	publicerade	alster	i	fråga	om	inspiration	och	teoretiska	av-

stamp.	Med	stöd	av	Poppers	hypotesprövning	kan	de	klassiska	perspektiven,	efter	att	

framgångsfaktorerna	är	identifierade,	bidra	till	att	formulera	prövbara	hypoteser	för	

den	empiriska	prövningen.		

1.5	Disposition	 	

Undersökningen	är	indelad	i	fem	kapitel	där	det	första	kapitlet	har	gett	en	kontextuell	

inramning	med	såväl	inledning	som	kärnan	i	problemformulering,	syfte,	frågeställningar	

och	avgränsningar.	Kapitlet	avslutas	med	tidigare	forskning.		Kapitel	två	omfattar	

undersökningens	metodologiska	överväganden	och	val.	I	kapitlet	förs	en	metoddiskuss-

ion	och	avslutas	med	en	presentation	av	undersökningens	operationalisering.	Inom	ra-

men	för	kapitel	tre	identifieras	framgångsfaktorer,	vilka	sedan	beskrivs	och	analyseras	

med	stöd	av	militärteorin.	Avslutningsvis	genereras	hypoteser	för	den	empiriska	pröv-

ningen.	I	det	fjärde	kapitlet	förs	en	källkritisk	diskussion	rörande	det	valda	empiriska	

materialet	samt	att	hypoteserna	prövas	på	de	två	empiriska	fallen.	I	kapitel	fem	konklu-

deras	undersökningen	med	sammanställning	av	resultatet	från	hypotesprövningen,	svar	

på	forskningsfrågorna,	slutsatser	samt	ansats	till	teoriutveckling.	I	kapitlet	anges	slutlig-

en	förslag	på	fortsatt	forskning.		
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2.	Metod	 	 	 	

2.1	Inledning	

Metodologiskt	innefattar	undersökningen	två	huvudsakliga	tillvägagångssätt	som	till-

sammans	bidrar	till	undersökningens	analys	och	resultat.	Den	första	delen	utgörs	av	en	

hypotetiskt-deduktiv	metod	för	att	identifiera	bidragande	framgångsfaktorer	till	över-

raskning.	Därefter	och	med	stöd	av	relevant	militärteori	beskriva	och	definiera	dessa	

varpå	en	systematisk	hypotesgenerering	av	framgångsfaktorerna	kan	ske.	Avslutnings-

vis	prövas	hypoteserna	på	de	två	empiriska	fallen	St	Nazaire	och	Makin	Island.	Den	

andra	delen	utgörs	av	kvalitativ	textanalys	av	de	valda	fallen	som	tillsammans	med	hy-

potesprövningen	bidrar	till	att	förklara	vilka	framgångsfaktorer	som	bidrar	till	över-

raskning	i	amfibieoperationer.		

Undersökningen	har	en	teoriutvecklande	ansats	eftersom	det	inte	råder	en	teoretiskt	

entydig	förståelse	eller	förklaring	för	vilka	faktorer	som	är	bidragande	till	överraskning.	

Härigenom	kan	teoriutvecklingen	bidra	till	att	vidga	teoribildningen	samt	förståelsen	för	

överraskning	som	fenomen.	Vid	teoriutveckling	framförs	regelmässigt	två	typer	där	den	

första	består	i	att	hitta	faktorer	som	antingen	kan	vara	av	kompletterande	eller	konkur-

rerande	slag.	Den	andra	typen	utgörs	av	ett	utvecklande	av	kausala	mekanismer	där	för-

klaringsfaktorer	påvisar	hur	de	orsakar	ett	visst	fenomen.20	Den	här	undersökningen	

kommer	teoriutvecklingsmässigt	präglas	av	identifikation	av	kompletterande	förkla-

ringsfaktorer	och	samtidigt,	med	forskningsfrågan	i	minnet,	ur	teoretiska	fragment,	

skapa	en	mer	konkret	bild	av	vad	som	bidrar	till	överraskning.		

2.2	Karl	Popper	och	hypotesprövning	 	 	

Då	undersökningens	problemformulering	hävdar	viss	avsaknad	av	en	konkret	och	enty-

dig	teoretisk	förklaring	till	vad	som	bidrar	till	överraskning,	förefaller	en	hypotetisk-

deduktiv	metod	vara	en	lämplig	utgångspunkt	som	komplement	till	normativa	forsk-

ningsfrågor.	Metoden	möjliggör	att	utifrån	hypoteser	som	premisser	deduktivt	under-

söka	huruvida	premisserna	överensstämmer	med	verkligheten.	På	så	vis	kan	hypoteser	

falsifieras	eller	stärkas.21		Karl	Popper	menar	att	en	genererad	hypotes	inte	kan	betrak-

tas	som	sann	eftersom	det	inte	går	att	svara	på	huruvida	slutmålet	är	nått.	Däremot	kan	
																																																								
20	Esaiasson,	Peter	et	al.,	Metodpraktikan,	(Stockholm:	Elanders	Gotab,	2005),	s.	122f.	
21	Thurén,	Thorsten,	Vetenskapsteori	för	nybörjare,	(Stockholm:	Liber	AB,	2007),	s.	29-32.		
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hypoteser	efter	kritisk	prövning	betraktas	som	mer	sanna	och	därmed	ytterligare	be-

styrkta.	Popper	tillägger	att	ju	fler	test	en	hypotes	klarar,	desto	närmare	sanningen	

kommer	den.22	Vitalt	för	Poppers	kunskapsteori	är	att	forskning	inte	är	förutsättnings-

lös.	Här	uppmärksammas	förförståelse	som	i	sin	tur	leder	till	såväl	en	kritisk	som	rat-

ionell	process	för	att	lösa	uppkomna	problem.	Håkan	Holmberg	har	formulerat	Poppers	

synsätt	på	kunskapstillväxt	genom	följande	formel:	Problem	à	Tentativ	lösning	à	Test	

à	Problem	2	à	osv.23		 	

	

Valet	av	hypotesprövning	motiveras	av	fyra	skäl	och	utgår	från	dess	möjlighet	att	pröva	

de	empiriska	fallen	utifrån	framgångsfaktorer	och	de	teoretiska	anspråken.	För	det	

första	är	de	teoretiska	anspråken	inte	entydiga	eller	för	den	delen	konkreta	i	sin	inne-

börd.	För	det	andra	så	befinns	hypotesprövning	fördelaktig	i	jämförelse	med	enbart	

ställda	forskningsfrågor.	Ur	de	identifierade	framgångsfaktorerna	i	överraskning	som	

militärteorin	sedan	beskriver	kan	hypoteser	genereras.	För	det	tredje,	och	att	ge	möjlig-

het	till	teoriutveckling,	kan	de	empiriska	fallen	kritiskt	granskas	med	stöd	av	hypotes-

prövning	på	ett	mer	konkret	sätt.	För	det	fjärde	och	avslutningsvis	kan	hypotesprövning	

sannolikt	generera	en	bättre	förståelse	av	vad	som	bidrar	till	överraskning	i	amfibieop-

erationer	åstadkommas.		

2.3	Kvalitativ	textanalys	och	en	fallstudie	 	

Undersökningen	innefattar	två	metodologiska	ansatser	där	en	kvalitativ	textanalys	står	i	

centrum.	Efter	att	ha	identifierat	framgångsfaktorerna	studeras	och	analyseras	de	teore-

tiska	beskrivningarna	vilka	ger	upphov	till	hypoteserna.	Därefter	studeras	och	analyse-

ras	de	två	valda	empiriska	fallen.	Valet	av	textanalys	förefaller	var	ett	motiverat	val	då	

den	textbearbetning	av	såväl	teori	som	empiri	fordrar	i	fråga	om	identifiering	av	me-

ningsfullt	innehåll.	För	att	göra	en	undersökning	med	ansats	till	teoriutveckling,	vilken	

sedan	metodmässigt	prövas	på	empiriska	förhållanden,	fordras	relevanta	fall.		

	

En	fallstudie	lämpar	sig	då	den	understödjer	arbetet	med	att	kunna	analysera	djupare	

inom	en	bestämd	tidsperiod	och	därtill	förstå	fenomenets	komplexitet	och	särskilda	

																																																								
22	Holmberg,	Håkan,	Att	läsa	Karl	Popper,	(Lund:	Timbro	Förlag,	1983),	s.	20.		
23	Ibid.,	s.	21f.	
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kännetecken.24	Gemensamma	kännetecken	för	en	fallstudie	är	att	kunna	definiera	och	

avgränsa	vad	som	är	inom	respektive	utanför	respektive	empiriskt	fall	samt	kunna	klar-

lägga	det	väsentliga	och	säregna	med	respektive	fall.25	Fallstudien	i	kombination	med	

den	hypotetisk-deduktiva	metoden	tillhör	även	den	konventionella	synen	på	hur	en	fall-

studie	bör	förvaltas.26	Ytterligare	fördelar	med	att	använda	sig	av	en	fallstudie	är	att	

flera	olika	data,	källor	och	forskningsmetoder	kan	användas	för	att	studera	det	empi-

riska	underlaget	mer	nogsamt.27		Svårigheten	med	fallstudier	kan	å	andra	sidan	härledas	

till	problematiken	att	prövningen	av	de	empiriska	fallen	inte	kan	representera	hela	

verkligheten.	Försiktighet	bör	råda	med	identifieringen	av	slutsatser.28	Som	motsats	till	

ovanstående	framhåller	Flyvbjerg	att	formella	generaliseringar	är	övervärderade	som	

källa	för	vetenskaplig	utveckling,	medan	exemplets	kraft	är	undervärderat.29	I	denna	

undersökning	premieras	generalisering	och	intersubjektivitet	i	syfte	att	kunna	tillskriva	

framgångsfaktorerna	en	större	vetenskaplig	giltighet	i	bidraget	till	överraskning.	För	att	

uppnå	detta	formuleras	delhypoteser	med	indikatorer	som	analysverktyg	för	prövning	

av	de	empiriska	fallen.	Dessa	utvecklas	ytterligare	i	kapitel	tre	Teorier	och	tankegods	om	

principen	överraskning.		

	

I	undersökningen	kommer	olika	utfallsdesign	att	användas.	Syftet	med	att	kontrastera	St	

Nazaire,	där	överraskning	lyckades,	och	Makin	Island,	där	det	misslyckades,	är	att	un-

dersöka	om	huruvida	framgångsfaktorerna	till	överraskning	framträder	i	det	sist-

nämnda	eller	inte.	Om	det	inte	gör	det	kan	större	säkerhet	tillskrivas	slutsatserna	om	

vad	som	bidrar	till	lyckad	överraskning.30		

	

																																																								
24	Denscombe,	Martyn,	Forskningshandboken	–	för	småskaliga	forskningsobjekt	inom	samhällsvetenskapen,	
(Lund:	Studentlitteratur	AB,	2009),	s.	60-62.		
25	Johannessen	&	Tufte,	Introduktion	till	samhällsvetenskaplig	metod,	s.	56.	
26	Flyvbjerg,	Bent,	”Fem	missförstånd	om	fallstudieforskning	(Five	Misunderstandings	about	Case-Study	
Research)”,	Statsvetenskaplig	Tidskrift,	vol.	106,	no.	3,	(2003),	s.	186.	
27	Denscombe,	Forskningshandboken,	s.	61.	
28	Esaiasson	et	al.,	Metodpraktikan,	s.	61-65.	
29	Flyvbjerg,	”Fem	missförstånd	om	fallstudieforskning”,	s.	193.	
30	Esaiasson	et	al.,	Metodpraktikan,	s.	128.	
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2.4	Metoddiskussion	kring	validitet	och	reliabilitet	 	

En	påtaglig	utmaning	är	att	upprätthålla	en	hög	grad	av	validitet,	detta	främst	på	grund	

av	de	metodologiska	valen	med	hypotesprövning,	textanalys	och	empirisk	fallstudie.	

Därför	tjänar	det	påståendet	en	närmare	beskrivning	och	hur	det	ska	hanteras.			

	

Intern	validitet	är	resultatet	av	både	begrepps-	och	resultatvaliditet.	Begreppsvaliditet-

en	söker	överensstämmelse	mellan,	i	den	här	undersökningen,	de	teoretiska	beskriv-

ningarna	av	framgångsfaktorerna	och	de	genererade	hypoteserna	som	prövas	på	det	

empiriska	underlaget,	medan	resultatvaliditeten	ger	svar	på	om	huruvida	det	som	sagts	

ska	undersökas	verkligen	undersöks.	Den	externa	validiteten	handlar	i	allt	väsentligt	om	

i	vilken	utsträckning	de	resultat	undersökningen	genererat	kan	generaliseras	på	andra	

liknande	fall	som	inte	ingått	i	undersökningen.	För	att	möta	utmaningarna	med	be-

greppsvaliditeten	anammas	strategin	resonemangsvaliditet	vilket	förutom	att	vädja	till	

det	spontant	självklara	och	omedelbart	förnuftiga,	även	hänger	sig	åt	en	väl	underbyggd	

och	systematisk	argumentation.31	I	undersökningen	kommer	en	tydlig	argumentation	

föras	hur	de	genererade	delhypoteserna	skapats	efter	identifiering	av	framgångsfak-

torer	och	beskrivning	i	teoribildningen,	samt	på	vilket	sätt	de	ska	utgöra	de	forsknings-

mässiga	glasögonen	på	de	valda	fallen.	I	teorikapitlet	anges	vad	respektive	delhypotes	

eftersöker	i	det	empiriska	materialet	för	att	dels	förenkla	inhämtningen	och	bearbet-

ningen	av	informationen,	dels	för	att	underlätta	följsamheten	för	läsaren.		

	

För	att	åstadkomma	en	högre	grad	av	resultatvaliditet	fordras,	förutom	god	begreppsva-

liditet,	även	hög	reliabilitet.	Då	reliabilitet	avser	tillförlitligheten	i	en	mätning	är	strävan	

att	undvika	slumpmässiga	och	osystematiska	fel.	Här	avses	tillfällig	och	ouppmärksam	

hantering	i	datainsamling	och	den	påföljande	bearbetningen.32	För	att	skapa	förutsätt-

ningar	för	en	hög	grad	av	reliabilitet	kommer	därför	metodiken	i	val	av	data	samt	hante-

ring	och	bearbetning	av	densamma	tydliggöras	under	arbetets	gång	vid	såväl	hypotes-

generering	som	vid	hypotesprövningen	av	fallen.		

																																																								
31	Esaiasson	et	al.,	Metodpraktikan,	s.	61-65.		
32	Ibid.,	s.	67-68.	
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2.5	Undersökningens	operationalisering	

Syftet	med	undersökningens	operationalisering	är	att	förstå	hur	det	identifierade	pro-

blemet	via	forskningsfrågorna	kommer	att	användas,	genereras	och	analyseras	på	det	

empiriska	materialet	för	att	slutligen	resultera	i	valida	slutsatser.	De	centrala	delarna	i	

undersökningen	är	sedan	tidigare	beskrivna	med	en	teoriutvecklande	ansats	där	fram-

gångsfaktorer	och	teoretiskt	tankegods	om	överraskning	återfinns	i	grunden	vilken	tes-

tas	empiriskt	med	hypotesprövning.	Med	stöd	av	en	fallstudie	där	textanalys	utgör	verk-

tyget	kommer	de	två	empiriska	fallen	att	studeras	närmare.	Figur	1	nedan	åskådliggör	

undersökningens	schematiska	arbetsprocess	i	sin	helhet.	

	

Figur	1.	Bilden	visar	författarens	arbetsprocess	av	undersökningens	genomförande.	
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3.	Teorier	och	tankegods	om	principen	överraskning	

3.1	Inledning	

Kapitlet	innehåller	fyra	centrala	delar;	med	stöd	av	en	hypotetisk-deduktiv	metod	iden-

tifiera	rimliga	och	preliminära	framgångsfaktorer	som	bidrar	till	överraskning,	motiv	till	

undersökningens	valda	framgångsfaktorer,	beskrivning	av	framgångsfaktorerna	i	teore-

tisk	mening	samt	hypotesgenerering	med	understödjande	indikatorer	för	den	empiriska	

prövningen.		

	

Den	hypotetiskt-deduktiva	ansatsen	i	denna	del	utgår	ifrån	tre	huvudsakliga	utgångs-

punkter;	författarens	logik	och	erfarenhet	som	amfibieofficer	samt	militärteori.	I	den	

valda	forskningsmetoden	(falsifikationsprincip)	ställs	hypoteser,	gissningar,	som	pre-

misser	upp	för	en	deduktiv	slutledning.33	Syftet	är	att	pröva	huruvida	dessa	stämmer	

med	empiriska	förhållanden	och	genom	detta	förfarande	används	såväl	logik	som	em-

piri.34	I	föreliggande	undersökning	identifierar	jag	med	logik	och	erfarenhet	nio	rimliga	

(premisser)	och	preliminära	framgångsfaktorer	som	bidrar	till	en	lyckad	överraskning:	

	

1. Överraskning	fordrar	planering	

2. Vilseledning	av	motståndaren	ger	bättre	förutsättningar	till	överraskning	

3. Ett	högt	tempo	bidrar	till	ett	momentum	i	överraskningen	

4. Bibehållet	initiativ	berövar	motståndaren	möjlighet	att	agera,	bara	reagera	

5. Hög	operationssäkerhet	håller	motståndaren	ovetande	om	ens	förehavanden	

6. God	timing	i	överraskning	ger	förtur	till	rätt	tillfälle	och	rätt	åtgärder	

7. Överraskningens	grad	av	originalitet	påverkar	överraskningens	utfall	

8. Gott	underrättelseläge	förbättrar	utsikterna	för	en	lyckad	överraskning	

9. Tillfälligheter	kan	avgöra	om	överraskning	lyckas	eller	misslyckas	

	

Då	undersökningens	ramar	omfångsmässigt	inte	tillåter	att	samtliga	nio	preliminära	

framgångsfaktorer	analyseras	empiriskt	måste	medvetna	val	göras.	Samtliga	nio	fram-
																																																								
33	Inspirationen	är	hämtad	från	det	klassiska	exemplet	med	den	österrikiske	läkaren	Ignaz	Semmelweis	
och	hans	problematik	med	barnadödlighet	på	en	förlossningsklinik	i	Wien	under	mitten	av	1800-talet.	
Med	en	uppställning	av	tänkbara	gissningar	som	premisser	(inverkande/bidragande	faktorer)	kunde	
Semmelweis	pröva	dessa	och	efterhand	falsifiera	en	efter	en	intill	dess	dödlighetsorsak	identifierades	-	
Thurén,	Vetenskapsteori	för	nybörjare,	s.	29-31.	
34	Ibid.	
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gångsfaktorer	är	viktiga	för	överraskning	i	någon	mening,	men	slutledningens	logiska	

giltighet	påvisar	vissa	likheter	och	skillnader	som	kan	hanteras.	Vilseledning	(punkt	2	

ovan)	har	ett	trovärdigt	beroende	till	planering	(1)	då	planering	ger	förutsättningar	för	

en	bättre	genomförd	vilseledning.	Vilseledning	leder	sannolikt	till	en	mer	lyckad	över-

raskning	än	vad	bara	god	planering	gör.	Sammantaget	absorberas	planering	till	vilseled-

ning.	Vilseledning	utgör	dessutom	ett	mer	rimligt	fenomen	att	studera	och	är	troligen	

enklare	att	mäta	i	fråga	om	överraskning,	än	att	enskilt	bara	studera	och	mäta	planering.	

Ett	gott	underrättelseläge	(8)	säger	något	om	motståndaren	medan	operationssäkerhet	

(5)	är	en	intern	angelägenhet.	Då	det	är	den	anfallande	aktören	som	studeras	är	operat-

ionssäkerheten	i	förberedelser	och	genomförande	mer	central	än	vad	motståndaren	gör	

och	inte	gör.	Graden	av	operationssäkerhet	är	dessutom	delvis	dimensionerande	för	vad	

motståndaren	tar	sig	till	då	operationssäkerheten	uppvisar	brister,	varför	operationssä-

kerhet	kommer	att	studeras	vidare.		

	

Ett	högt	tempo	(3)	skapar	förutsättningar	till	att	både	ta	och	behålla	ett	initiativ	(4).	Ett	

initiativ	i	striden	är	beroende	av	tempo,	varför	initiativ	absorberas	till	tempo.	Tempo	är	

dessutom	mer	centralt	att	studera	i	fråga	om	överraskning	då	det	kan	omfatta	en	rikt-

linje	för	den	genomgripande	operationen	(i	såväl	förberedelser	som	genomförande).	

Man	kan	inte	planera	för	att	ta	ett	initiativ,	men	däremot	kan	man	planera	att	utföra	åt-

gärder	med	ett	högt	tempo	i	syfte	att	ta	och	behålla	ett	initiativ,	varför	tempo	ges	ett	fö-

reträde	i	den	här	undersökningen.	Överraskningens	och	planens	originalitet	(7)	förut-

sätter	rätt	timing	(6),	annars	vore	den	inte	originell,	varför	timing	absorberas	till	origi-

nalitet.	Överraskningens	syfte	är	att	förleda	motståndaren	att	tro	något	annat.	Att	vara	

originell	i	sitt	utförande	leder	sannolikt	tydligare	mot	en	lyckad	överraskning	än	vad	en-

skilt	en	god	timing	skulle	göra,	varför	originalitet	fortsättningsvis	kommer	att	studeras.	

Tillfälligheter	(9)	och	slump	kan	ingen	förutse,	planera	för	eller	förlita	sig	på.	Än	mindre	

ge	den	ett	företräde	som	en	väsentlig	del	i	ens	överraskning,	varför	tillfälligheter	sorte-

ras	bort.	Sammanfattningsvis	och	efter	deduktiv	slutledning	av	nio	preliminära	fram-

gångsfaktorer	består	fyra	av	dem;	vilseledning,	operationssäkerhet,	tempo	och	originali-

tet.			

	 	

När	framgångsfaktorerna	är	teoretiskt	beskrivna	och	definierade	kommer	de	att	kom-

pletteras	med	indikatorer	som	dels	bidrar	till	den	empiriska	analysen,	dels	underlättar	
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för	läsarens	förståelse	av	empiriska	undersökningen.	Indikatorerna	bidrar	även	till	ökad	

intersubjektivitet	samt	utgör	ett	presumtivt	analysverktyg	för	undersökningar	av	andra	

empiriska	fall.	Då	undersökningen	har	en	hypotesprövande	ansats	bör	en	referenshypo-

tes	formuleras.35	Referenshypotesen	är	i	denna	undersökning	en	övergripande	hypotes	

(referenspunkt/teoretiskt	startläge)	som	omhändertar	överraskning	och	de	identifie-

rade	framgångsfaktorerna	likt	en	formel	eller	ett	recept	för	att	i	teoretisk	mening	lyckas	

med	överraskning.	Utan	en	referenshypotes	blir	prövningen	av	de	enskilda	framgångs-

faktorerna	som	delhypoteser	till	del	intetsägande	om	de	studeras	isolerat.	När	de	däre-

mot	sätts	i	ett	kausalt	och	gemensamt	sammanhang	kan	variationer	och	likheter	enklare	

förstås	och	hur	dessa	framgångsfaktorer	bidrar	till	överraskning.	Avslutningsvis	kom-

mer	delhypoteser	att	formuleras	för	respektive	framgångsfaktor.	Delhypoteserna	värde-

ras	därefter	för	slutlig	hypotesprövning	på	de	två	valda	fallen	i	nästkommande	kapitel.		

	

Det	finns	sannolikt	lika	många	variationer	och	definitioner	av	principen	överraskning	

som	det	finns	individer	och	organisationer	som	studerat	den.	För	den	här	undersök-

ningen	befinns	James	Wirtz	definition	vara	den	med	mest	precision	och	som	därtill	

fångat	fenomenet	på	ett	smakfullt	sätt.	

	

”(…)	The	enabling	mechanism	of	surprise	is	a	function	of	its	capacity	to	remove	an	

active	opponent	from	the	battlefield,	thereby	altering	war’s	nature	as	a	duel.	Sur-

prise	affords	its	adopter	the	initiative,	enabling	him	to	commence	the	attack	at	a	

time	and	place	of	his	choosing	and	strike	before	the	defender	realises	that	he	is	en-

gaged	in	combat.	In	its	ideal	form,	then,	surprise	essentially	allows	the	attacking	

force	to	administer	damaging	blows	upon	an	inactive	adversary”.36		

	
Det	intressanta	och	det	meningsfulla	i	Wirtz	resonemang	är	att	han	ser	överraskning	

som	en	kapacitet	för	att	bryta	jämvikten	i	aktörernas	annars	normativa	tillstånd	sinse-

mellan.	Den	som	tillämpar	överraskning	har	fler	positiva	fördelar	i	striden	relativt	den	

andre.	Hans	helhetsgrepp	är	mångfacetterat	och	fångar	de	klart	centrala	delarna	i	över-

raskning.	Trots	den	generella	beskrivningen	kan	samtliga	fyra	framgångsfaktorer	åter-

																																																								
35	Författarens	egen	beskrivning	av	en	övergripande	huvudhypotes.	Inspirationen	är	hämtad	från	den	
kvantitativa	metodens	nollhypotes	(H0).	
36	Wirtz,	James	i	Morris,	Daniel	R.,	”Surprise	and	Terrorism:	A	Conceptual	Framework”,	s.	5.	
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finnas	i	någon	mening.	Det	som	möjligen	begränsar	resonemanget	är	att	han	beskriver	

överraskning	som	en	i	det	närmaste	mekanisk	handling	med	mekaniska	utfall,	vilket	på-

visar	att	överraskning	sannolikt	har	mer	dynamik	och	djup	än	vad	Wirtz	redogör	för.		

3.2	Framgångsfaktorer	som	bidrar	till	överraskning	

Undersökningens	arbetsprocess	har	efter	en	hypotetiskt-deduktiv	metod	identifierat	

fyra	framgångsfaktorer	som	bidrar	till	överraskning.	Nedan	kommer	dessa	mer	utförligt	

att	beskrivas	och	definieras	med	stöd	av	militärteorin.		

Vilseledning	 	

Sun	Tzu	framhåller	att	vilseledning	är	grunden	för	all	krigföring.	Han	lyfter	fram	att	ak-

tören	ska	påvisa	inaktivitet	för	att	dölja	sina	egentliga	aktiviteter.	Utifrån	sina	förutsätt-

ningar	och	syften	ska	motståndaren	vilseledas	till	att	uppfatta	det	motsatta.	Så	snart	ett	

tillfälle	ges	ska	motståndaren	bluffas	med	ett	bete	och	genom	en	störning	skapa	oreda	

och	sedan	fullfölja	en	attack.37	Carl	von	Clausewitz	pekar	på	förutsägbarheten	och	ex-

emplifierar	lättheten	att	förekomma	sin	motståndare	med	en	överraskande	marsch	för	

att	komma	i	ställning	inför	bataljen,	men	den	slutliga	effekten	blir	sällan	särskilt	stor.38	

Basil	Liddell-Hart	ser	en	ljusning	för	överraskning	i	teknikens	språng	med	användandet	

av	flygplan.	Likväl	som	flygspaning	kan	upptäcka	trupprörelser	kan	samtidigt	medvetna	

trupprörelser	genomföras	som	vilseledning.39	I	termer	av	överraskning	uttrycker	

Liddell-Hart	vikten	av	medveten	vilseledning	med	bland	annat	riktad	radiokommunikat-

ion,	skenmål	och	döljandet	av	avsikter	för	att	förvirra	motståndaren.40	Av	ovanstående	

resonemang	tydliggörs	det	hur	respektive	tidsperiod	och	normativa	syn	på	strid	präglat	

hur	man	ser	på	vilseledning.	Det	intressanta	är	den	diametrala	skillnaden	på	Sun	Tzu	

och	Clausewitz,	vilken	stärker	respektive	tidsperiods	särprägel.		

	

Waldemar	Erfurth	ser	att	döljandet	av	egna	planer	och	aktiviteter	kan	åstadkommas	

med	stöd	av	kamouflage	eller	vilseledning.	Motståndaren	är	på	så	vis	enklare	att	förleda	

då	denne	inte	känner	till	planerna	och	specifika	beslut.41	John	M.	Collins	menar	att	över-

																																																								
37	Sun	Tzu,	The	Art	of	War,	(New	York:	Oxford	University	Press,	1963),	s.	66-69,	84-85	&	96-98.	
38	Clausewitz,	Carl	von,	Om	Kriget,	(Stockholm:	Bonnier	Fakta	Bokförlag	AB,	2006),	s.	171.	
39	Liddell-Hart,	Basil,	Thoughts	on	War,	(London:	Faber	and	Faber	Ltd.,	1943),	s.	204-206.	
40	Ibid.	
41	Erfurth,	Waldemar,	Surprise,	(Harrisburg:	The	Telegraph	Press,	1951),	s.	39.	
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raskning	inte	nödvändigtvis	behöver	leda	till	framgång,	men	ökar	däremot	chanserna	

betänkligt.	Han	betonar	bidragande	faktorer	som	vilseledning,	desinformation,	originali-

tet	och	djärvhet.	Med	stöd	av	nämnda	faktorer	kan	resultatet	vida	överstiga	insatsen	ge-

nom	att	såväl	maktbalansen	förskjuts	som	att	initiativet	kan	behållas	och	utnyttjas.	För	

att	beröva	motståndaren	dennes	initiativförmåga	pekar	Collins	på	två	bidragande	orsa-

ker;	distraktion	som	ett	psykologiskt	fenomen	samt	störningar	i	form	av	fysiska	feno-

men.	Förlusten	av	den	fria	uppfattningsförmågan	tillsammans	med	förlusten	av	hand-

lingsfriheten	genererar	resultatet	att	motståndaren	blir	en	dubbel	förlorare.42			

	

Michael	I.	Handel	beskriver	och	definierar	vilseledning	som	en	avsiktlig	och	subtil	fram-

ställning	av	missledande	information	till	en	utvald	mottagare.	Eftersom	den	vilsele-

dande	aktören	presenterar	en	informationsmässigt	felaktig	projektion	av	verkligheten	

är	knepet	att	informationen	är	så	verklighetstrogen	som	möjligt	och	kontrollerbar	för	

motståndaren.	I	de	fall	motståndaren	fått	arbeta	hårt	för	att	förvärva	informationen	ten-

derar	denne	även	att	än	mer	tro	på	vilseledningen.	Handel	pekar	på	två	perspektiv	med	

fenomenet	vilseledning;	en	aktör	som	själv	använder	sig	av	vilseledning	blir	själv	mer	

uppmärksam	att	utsättas	för	vilseledning	samt	har	aktören	blivit	utsatt	för	vilseledning	

kommer	denne	att	fortsättningsvis	vara	överdrivet	försiktig.	Handel	avslutar	med	en	

tänkvärd	paradox;	ju	mer	alert	man	är	för	att	utsätta	någon	annan	för	en	vilseledande	

manöver,	desto	större	är	risken	att	själv	bli	utsatt	för	det.43		

	

Ovan	beskrivet	tydliggörs	det	att	den	gemensamma	nämnaren	är	att	förleda	motstånda-

ren	i	syfte	att	kunna	diktera	villkoren	i	favör	mot	ens	egna	målsättningar.	Av	naturliga	

skäl	blir	teknikens	inverkan	på	senare	tid	mer	central	för	att	nå	sina	intentioner.	Han-

dels	definition	av	vilseledning	är	beskrivande	och	det	meningsbärande	i	hans	resone-

mang	är	den	informationsmässigt	felaktiga	projektionen.	För	att	förstärka	Handels	defi-

nition	kunde	den	krigsvetenskapliga	och	den	mänskliga	(psykologiska)	aspekten	haft	en	

större	jämvikt	än	den	har.	Det	är	människor	som	vilseleder	människor,	visserligen	i	mo-

dern	tid	med	och	genom	tekniska	system,	med	militära	syften.	I	vilseledning	är	männi-

skan	konstanten	medan	trenden	utgörs	av	tillvägagångssättet	och	medlet.		 	

																																																								
42	Collins,	John	M.,	Military	Strategy	–	Principles,	Practices	and	Historical	Perspectives,	(Dulles:	Potomac	
Books,	Inc.,	2002),	s.	83.		
43	Handel,	”Intelligence	and	the	problem	of	strategic	surprise”,	s.	236.	
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Operationssäkerhet	

Sun	Tzu	betonar	konsten	i	att	hålla	sig	dold	och	osynlig	för	att	invänta	motståndarens	

sårbarheter.	Utmaningen	med	att	lyckas	är	tudelad	då	den	egna	förmågan	att	uppträda	

dolt	ska	vägas	mot	valet	av	tillfälle	då	motståndaren	verkligen	är	sårbar.	För	att	lyckas	

med	sin	krigföring,	där	överraskning	och	vilseledning	omfattas,	är	det	eftersträvansvärt	

att	känna	sina	egna	styrkor	och	svagheter	på	samma	vis	som	att	motståndarens	dito	är	

kända.44	Liddell-Hart	betonar	hur	ens	egna	planer	bör	omhänderta	vad	motståndaren	

minst	förväntar	sig	framför	vad	den	attackerande	parten	finner	mest	lämpligt	för	sig	

själv.45		

	
Erfurth	ger	en	beskrivande	bild	av	hur	förhållandet	mellan	just	sekretess	och	snabbhet	

påverkas	i	olika	tidsperioder.	Han	pekar	på	problematiken	att	upprätthålla	sekretessen	i	

moderna	tider	(1900-tal)	med	anledning	av	att	fler	och	fler	individer	känner	till	planer-

na	samtidigt	som	det	var	enklare	under	tidigare	krig	då	det	var	mer	centraliserat.	Som	

motsats	till	det	menar	Erfurth	att	de	moderna	krigen	inte	kan	omsättas	från	planering	

till	handling	på	samma	raska	sätt	som	var	möjligt	tidigare.	Det	här	sambandet	påverkar	

möjligheten	till	god	sekretess	påtagligt	och	har	därigenom	resulterat	i	att	strategisk	

överraskning	på	1900-talet	blivit	en	av	de	svåraste	militära	uppgifterna.46	Erfurths	re-

sonemang	är	intressant	avseende	antalet	förtrogna	individer	och	decentraliseringens	

negativa	påverkan	på	operationssäkerheten.	Det	han	inte	berör	är	tekniska	informat-

ionsbärare	som	exempelvis	sambandssystem.	Givet	att	Erfurth	verkade	under	första	

halvan	av	1900-talet	var	signalflaggornas	tid	i	huvudsak	över.	Naturligtvis	är	det	mer	

känsligt	idag	jämfört	med	igår,	men	brister	i	tekniska	system	kan	inte	underskattas.		

	

Definitionsmässigt	förefaller	den	amerikanska	institutionen	för	operationssäkerhet	Nat-

ional	OPSEC	Program	–	Interagency	OPSEC	Support	Staff,	som	den	mest	beskrivande.	Op-

erationssäkerhet	definieras	som	en	systematisk	process	i	vilken	en	aktör	kan	identifiera,	

kontrollera	och	skydda	information	om	en	operation	och	därmed	förneka	eller	mildra	en	

motståndares	förmåga	att	äventyra	eller	avbryta	operationen.	Operationssäkerhet	är	

därtill	en	process	för	att	identifiera	kritisk	information	och	därefter	analysera	och	iden-

																																																								
44	Sun	Tzu,	The	Art	of	War,	s.	84-85	&	96-98.	
45	Liddell-Hart,	Thoughts	on	War,	s.	202.	
46	Erfurth,	Surprise,	s.	39-40.	
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tifiera	(a)	vilka	åtgärder	som	kan	följas	av	en	motståndares	underrättelsesystem	samt	

(b)	fastställa	indikatorer	över	vilka	egna	aktiviteter	som	motståndarens	underrättelse-

system	kan	följa,	tolkas	samt	pusslas	för	att	härleda	kritisk	information	i	tid	för	att	vara	

till	nytta.47	Som	en	delmängd	i	definitionen	av	operationssäkerhet	kunde	graderat	till-

träde	till	den	känsliga	informationens	beaktats.	Viss	information	är	enbart	till	godo	för	

vissa	befattningshavare	i	vissa	operationer,	varför	skyddet	av	känslig	information	bör	

graderas	för	att	stärka	operationssäkerheten	och	därmed	undvika	kompromettering.	

Tempo	 	

En	styrka	Sun	Tzu	beskriver	i	överraskning	är	att	manövrera	motståndaren	till	platser	

och	områden	dit	han	i	brådrasket	måste	omgruppera	till	för	att	möta	attacken,	förbätt-

rar	utsikterna	att	lyckas.48	Vidare	gör	Clausewitz	en	iakttagelse	som	han	beskriver	som	

problemets	kärna.	Det	består	i	att	den	som	kan	diktera	villkoren	för	den	andra	är	enbart	

den	som	handlar	rätt	och	först	då	kan	överraskningen	ge	eftersträvansvärd	effekt.49	För	

överraskning	lyfter	Liddell-Hart	fram	snabbhet	och	kontinuitet	i	exploateringen	samt	att	

den	rena	turen	inte	kan	särskiljas	från	kriget.	Framgångar	kan	lika	gärna	vara	resultatet	

av	befälhavarens	klokskaper	eller	dennes	mod	som	det	kan	bero	på	motpartens	dumhet.	

Oavsett	vilket,	betonar	Liddell-Hart,	kan	det	oväntade	inte	garantera	framgång,	men	det	

kan	garantera	den	bästa	chansen	att	lyckas.50	Av	de	tre	ovan	nämnda	tänkarna	befinns	

Liddell-Hart	som	mest	precis	beträffande	tempo.	Det	som	skiljer	honom	från	de	övriga	

är	hans	resonemang	där	överraskningens	effekt	förutsätter	tempo	och	kontinuitet.	Då	

överraskning	som	fenomen	sannolikt	tappar	sin	effekt	tämligen	omgående	då	motstån-

daren	börjar	reagera,	så	är	tempo	och	kontinuitet	det	som	förlänger	överraskningens	

positiva	effekter.		

	

Erfurth	betonar,	liksom	Clausewitz,	snabbheten	i	beslut	som	en	framgångsfaktor	till	att	

möjliggöra	överraskning.	Därtill	ser	Erfurth	det	naturliga	i	att	betrakta	sekretess	och	

snabbhet	som	ett	giltigt	beroende	sinsemellan.	Då	någon	faktor	inte	kan	upprätthållas	

måste	den	andra	faktorn	ökas	för	att	korrelationen	ska	bli	jämlik	igen.	Om	sekretessen	

																																																								
47	U.S.	Interagency	OPSEC	Support	Staff,	OPSEC,	Glossary	of	Terms,	i	Michnowicz,	Robert	G.,	OPSEC	in	the	
Information	Age,	Army	War	College,	Carlisle	Barracks	PA,	March	2006,	s.	5.  
48	Sun	Tzu,	The	Art	of	War,	s.	66-69,	84-85	&	96-98.		
49	Clausewitz,	Om	kriget,	s.	171.	
50	Liddell-Hart,	Thoughts	on	War,	s.	202.	
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inte	kan	vidmakthållas	måste	snabbheten	i	beslut	och	handlande	öka,	liksom	om	snabb-

het	inte	är	praktiskt	möjligt	ska	motståndaren	hållas	fullständigt	ovetande	om	kom-

mande	operationer.	Om	balansen	mellan	snabbhet	och	sekretess	inte	kan	hållas	likvär-

dig	kan,	enligt	Erfurth,	inte	överraskning	uppnås.51	Erfurth	framför	en	tänkvärd	aspekt	

på	tempo	i	överraskning,	nämligen	dess	ömsesidiga	relation	till	operationssäkerhet.	För	

att	förstärka	Erfurth	i	hans	resonemang	kunde	tempo	syftande	till	att	ta	initiativet	beto-

nats.	Om	operationssäkerheten	inte	kan	vidmakthållas	måste	åtgärder	vidtas.	Genom	ett	

högt	tempo	i	handlandet	kan	initiativet	tas	för	att	återställa	korrelationen	faktorerna	

emellan.	Initiativet	kan	därför	ses	som	en	länk	eller	brygga	mellan	tempo	och	operat-

ionssäkerhet,	där	tempo	ger	förutsättningar	för	initiativ.		

	

En	vidare	definition	av	begreppet	tempo	är	utmanande	då	begreppet	ofta	kopplas	till	fe-

nomen	såsom	initiativ	och	manöverkrigföring.	Martin	Van	Creveld	förklarar	att	tempo	

inte	ska	likställas	med	hastighet	inom	ramen	för	manöverkrigföring.	Han	gör	även	en	

koppling	till	Boyds	OODA-loop	där	den	bärande	idén	är	att	vidta	åtgärder	innan	mot-

ståndaren	hinner	vidta	motåtgärder.	I	det	avseendet	handlar	det	om	att	agera	innan	

motparten	hinner	reagera	samt	att	reagera	innan	motparten	hinner	agera.	Van	Creveld	

beskriver	detta	som	ett	parti	schack	där	den	försvarande	sidan	tvingas	till	endast	ett	

motdrag	då	den	anfallande	sidan	istället	förfogar	över	två	drag.52	För	att	ytterligare	ge	

belägg	för	begreppet	tempo	tilläggs	William	McRaven	som	framhåller	tempo	som	en	av	

sina	sex	dominerande	principer	för	specialoperationer.	McRaven	menar	att	konceptet	

för	tempo	är	tämligen	enkelt;	ta	sig	till	anfallsmålet	så	snabbt	som	möjligt	eftersom	alla	

förseningar	kommer	att	öka	ens	sårbarhet	och	därtill	minska	förutsättningarna	att	nå	

relativ	överlägsenhet.	En	motståndare	i	försvarsställning	har	som	främsta	ambition	att	

möta	ett	angrepp	och	har	därigenom	en	vilja	att	göra	motstånd,	vilket	gör	dennes	age-

rande	till	en	konstant.53	

Originalitet	

Sun	Tzu	menar	att	det	ska	föreligga	en	strävan	att	attackera	motståndaren	där	han	inte	

är	förberedd,	vilket	beskrivs	som	en	gyllene	regel.	Då	motståndaren	inte	vet	var	attack-

																																																								
51	Erfurth,	Surprise,	s.	39.	
52	Van	Creveld,	Martin,	Air	Power	and	Maneuver	Warfare,	(Alabama:	Air	University	Press,	1994),	s.	3.		
53	McRaven,	William,	The	Theory	of	Special	Operations,	Naval	Postgraduate	School	Monterey,	CA,	June	
1994,	s.	11,	30	och	31.	
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en	kommer	att	ske	måste	han	förbereda	sig	för	flertalet	alternativ	och	geografiska	plat-

ser,	vilket	gör	honom	sårbar	överallt.54	Clausewitz	menar	att	överraskningens	psykolo-

giska	verkan	gör	att	den	bör	betraktas	som	en	självständig	princip.	Som	exempel	på	

psykologiska	effekter	framhåller	Clausewitz	att	med	den	lyckade	överraskningen	följer	

förvirring	och	missmod	hos	motståndaren.55	Liddell-Hart	summerar	vad	han	anser	som	

den	mest	centrala	principen	för	krigföring	med	att	välja	sin	motståndares	svaga	punkt	

och	attackera	med	all	upptänklig	kraft	samtidigt	som	man	skyddar	sig	från	risken	att	

själv	bli	attackerad.	För	överraskningens	vidkommande	betonas	vikten	av	att	attackera	

vid	ett	oväntat	tillfälle	eller	från	ett	oväntat	håll.56		

	

I	termer	av	originalitetens	resultat	i	överraskning	framhåller	Erfurth	den	naturliga	ris-

ken	för	motsägande	order	hos	den	förledda	motståndaren.	Då	avstånd	mellan	den	

högsta	ledningen	och	slagfältet	är	nära	bundna	till	varandra	ökar	sannolikheten	för	för-

virring,	vilket	påverkar	förbandens	moral	negativt.57	Collins	framhåller	originalitet	som	

en	faktor	där	resultatet	överträffar	ens	egna	vidtagna	aktiviteter	så	att	initiativet	kan	

behållas	och	exploateras.	Här	ser	även	Collins	en	koppling	mellan	originalitet	och	djärv-

het	som	eftersträvansvärd.	I	allt	väsentligt,	betonar	Collins,	så	är	strävan	att	få	motstån-

daren	ur	balans	och	inte	kunna	agera	på	den	attack	denne	blivit	utsatt	för.58		

	

Definitionsmässigt	framhåller	den	brittiska	armén	i	Army	Doctrine	Publication	Operat-

ions	att	originalitet	är	ett	kännetecken	för	kreativitet.	Publikationen	pekar	på	att	militära	

chefer,	oavsett	nivå,	måste	vara	kreativa	för	att	uppnå	överraskning	eller	för	att	identifi-

era	nya	lösningar	på	ett	problem.	Därför	bör	en	chef	fråga	sig	vad	dennes	motståndare	

minst	förväntar	sig	och	hur	han	sedan	med	fantasi	kan	engagera	motståndaren	på	ett	ef-

fektivt	sätt.	Eftersträvansvärt	är	att	visualisera	ett	handlingssätt	för	att	möta	ett	problem	

som	kanske	inte	prövats	tidigare.	På	så	vis	hänger	kreativitet	och	originalitet	intimt	

samman.59	J.F.C	Fuller	framställer	originalitet	som	en	av	grundpelarna	i	det	militära	le-

darskapet.	Han	definierar	originalitet	med	att	vidta	åtgärder	som	motståndaren	inte	för-

																																																								
54	Sun	Tzu,	The	Art	of	War,	s.	66-69,	84-85	&	96-98.		
55	Clausewitz,	Om	Kriget,	s.	168	och	171.	
56	Liddell-Hart,	Thoughts	on	War,	s.	202.	
57	Erfurth,	Surprise,	s.	41.	
58	Collins,	Military	Strategy,	s.	83.		
59	Ministry	of	Defence,	Army	Doctrine	Publication	Operations,	(Shrivenham:	AO	Publications,	2010),	s.	44.	
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väntar	sig,	inte	är	förberedd	på	samt	en	aktivitet	som	överraskar	och	demoraliserar	ho-

nom.	Genom	att	tränga	in	i	motståndarens	själ,	studera	honom	och	därefter	agera	på	ett	

sätt	som	gör	motståndaren	förvånad	och	förvirrad	–	det	är	militärt	ledarskap,	enligt	

Fuller.60	

	 	

Dualismen	i	originalitet	i	fråga	om	överraskning	är	tydlig.	På	ena	sidan	ställs	en	originell	

plans	omsättning	och	på	den	andra	ställs	människans	varseblivning	som	genererar	en	

reaktion	på	den	originella	planens	omsättning.	Likheterna	med	vilseledning	blir	därmed	

tydlig.	Oavsett	vilseledningens	ambition	eller	originalitetens	karaktär	blir	utfallet	digi-

talt.	Lyckat	eller	misslyckat.	Det	som	påverkar	förhållandet	i	positiv	mening	och	som	bör	

betonas	är	det	som	Fuller	anför;	genom	att	lära	känna	motståndaren	och	hur	denne	tän-

ker	så	ökar	chanserna	att	lyckas.		

3.3	Summering	av	framgångsfaktorer		

De	beskrivna	och	definierade	framgångsfaktorerna	är	oberoende	variabler	och	kan	i	re-

lation	med	principen	överraskning	(beroende	variabel)	bilda	en	referenshypotes	i	teore-

tisk	mening.	Referenshypotesen	ska	därtill	betraktas	som	en	teoretisk	referenspunkt	där	

överraskningen	förväntas	innehålla	de	nämnda	framgångsfaktorerna	i	någon	utsträck-

ning.	För	omsättning	till	den	här	undersökningen	och	principen	överraskning	ser	refe-

renshypotesen	ut	på	följande	sätt:	

	

Överraskning	=	vilseledning	+	operationssäkerhet	+	tempo	+	originalitet	

	

Framgångsfaktorerna	ska	inte	ses	mot	bakgrund	av	att	de	är	konkurrerande	eller	om	

någon	av	dem	saknas	kan	inte	överraskning	uppnås.	Snarare	kommer	variationer	och	

likheter	dem	emellan	att	skapa	förutsättningar	för	en	empiriskt	underbyggd	teoriut-

veckling	samt	ett	mer	intressant	resonemang	kopplat	till,	i	det	här	fallet,	de	två	amfibie-

operationerna.	Den	angivna	formeln	återkommer	i	det	avslutande	kapitlet	som	resultat-	

och	diskussionsunderlag	efter	hypotesprövningen.		

																																																								
60	Fuller,	J.F.C,	Generalship;	its	Diseases	and	their	Cure:	A	Study	of	the	personal	Factor	in	Command,	(Harris-
burg:	Military	Service	Publishing	Company,	1936),	s.	32	i	Ministry	of	Defence,	Army	Doctrine	Publication	
Operations,	s.	44.		
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3.4	Från	framgångsfaktorer	till	hypoteser	och	indikatorer		

Nästkommande	steg	är	att	begreppsvaliditetsmässigt	formulera	fyra	delhypoteser,	en	

för	respektive	framgångsfaktor,	samt	extraherade	indikatorer	ur	respektive	framgångs-

faktor.	Indikatorerna	bidrar	till	resultatvaliditet	i	undersökningen.	De	nedanstående	hy-

potesformuleringarna	är	avsnitt	vilka	redan	avhandlats	tidigare	i	undersökningen.		

Hypotesgenerering	–	Vilseledning	

Collins	lyfter	naturligt	fram	vilseledning	tillsammans	med	desinformation	som	ett	medel	

att	skapa	överraskning,	vilket	tyder	på	att	teknikens	inverkan	spelar	roll.	Handels	me-

ningsbärande	element	för	vilseledning	ses	vara	presentationen	av	den	informations-

mässigt	felaktiga	projektionen	av	verkligheten.	Det	överordnade	syftet	med	vilseledning	

ses	vara	att	skapa	en	osäkerhet	i	vad	som	faktiskt	sker	och	därmed	konstruera	en	oba-

lans	i	favör	för	den	attackerande	aktören.	Sun	Tzu	och	Clausewitz	resonemang	anses	

vara	för	allmängiltiga	och	rudimentära	för	att	konstruktivt	bidra	till	hypotesformule-

ringen.	Givet	beskrivning,	definition	samt	egen	problematisering	av	vilseledning	formul-

eras	följande	delhypotes	som	därtill	kommer	att	prövas	empiriskt:	

	

Delhypotes	1:		 	Vilseledning	har	en	viktig	roll	i	överraskning,	enligt	de	teoretiska	

anspråken,	och	syftar	till	att	medvetet	försätta	motståndaren	i	oba-

lans	och	osäkerhet	i	eget	agerande	genom	en	felaktigt	projicerad	

verklighet.	

	
Framgångsfaktor	 	 Indikatorer	
Vilseledning	 1.	 Åtgärder	syftande	till	att	skapa	obalans	hos	motståndaren	är	

planerade,	vidtagna	och	motståndaren	reagerar,	för	den	anfal-
lande	styrkan,	fördelaktigt.	
	

	 2.	 Tekniska	aspekter	och	hjälpmedel	bidrar	positivt	till	omsätt-
andet	att	vilseleda	motståndaren.	
	

	

Utmaningen	med	delhypotesen	förutom	att	den	är	förekommande	eller	inte	i	den	empi-

riska	prövningen,	utgörs	av	vilket	syfte	och	ambition	den	har	i	amfibieoperationen.	Hur	

central	var	den?	Indikator	1	behjälper	det	faktumet.		
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Hypotesgenerering	–	Operationssäkerhet	 	

Att	undanhålla	information	från	motståndaren	om	vilka	aktiviteter	som	ska	vidtas	när,	

var	och	hur	är	centralt.	Erfurth	framför	operationssäkerhet	som	något	problematiskt	på	

grund	av	informationsspridning	som	ett	resultat	av	en	den	moderna	decentraliseringen.	

Den	känsliga	informationen	om	operationens	planering	och	genomförande	ska	kontroll-

eras	och	skyddas	och	därmed	förneka	eller	mildra	en	motståndares	förmåga	att	även-

tyra	eller	avbryta	operationen.	Delhypotesen	för	operationssäkerhet	med	stöd	i	

ovanstående	centrala	delar	formuleras	och	kommer	att	prövas	i	undersökningen:	

	

Delhypotes	2:	 	Operationssäkerhet	är	en	central	del	i	överraskning	med	syftet	att	

undanhålla	motståndaren	kritisk	information	rörande	egna	planer,	

förberedelser	och	aktiviteter.	

	

Framgångsfaktor	 	 Indikatorer	
Operations-
säkerhet	

1.	 Planering	präglas	av	att	ett	fåtal	individer	känner	till	planen	och	
åtgärder	vidtas	för	att	skydda	informationen	från	att	kompromet-
teras.	
	

	 2.	 Motståndaren	har	inte	information	om	var	eller	när	anfallet	
kommer	att	ske	och	den	anfallande	styrkan	förblir	oupptäckt	in-
för	landstigningen.	
	

	
Operationssäkerhet	i	överraskning	torde	vara	en	självklarhet	för	att	lyckas.	För	att	un-

dersöka	delhypotesen	återfinns	två	problematiska	aspekter;	dels	tillgången	på	relevant	

empiriskt	underlag,	dels	djupet	i	detsamma	för	att	möta	såväl	delhypotesen	som	indika-

torerna.		

Hypotesgenerering	–	Tempo	

Kontinuitet	i	exploatering	är	ett	element	som	Liddell-Hart	lyfter	fram	som	dominerande	

i	överraskningstillfället.	Tempo	skulle	kunna	beskrivas	som	en	strävan	efter	att	upprätt-

hålla	ett	momentum	efter	det	att	anfallet/landstigningen	initierats.	Det	ger	sannolikt	en	

presumtiv	förtur	till	att	behålla	initiativet	samt	möjliggör	att	diktera	villkor	utefter	den	

egna	målsättningen.	Genom	ett	högt	tempo	i	ett	medvetet	agerande	försätter	motstån-

daren	i	efterhand	med	enda	alternativet	att	kortsiktigt	reagera	på	vad	som	sker.	Sun	Tzu	

och	Van	Creveld	är	inne	på	samma	linje	med	att	vara	före	sin	motståndare	i	tanke	och	
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aktivitet.	Intressant	nog	uppfattas	tempo	vara	tidlös	i	sin	innebörd	med	anledning	av	de	

tidsseparerade	anspråken	av	fenomenet.	Delhypotesen	kommer	att	prövas	i	undersök-

ningen:	

	

Delhypotes	3:	 Om	tempo	är	en	förutsättning	för	att	ta	och	behålla	initiativet	inom	

ramen	för	överraskning,	kommer	planeringens	andemening	och	det	

praktiska	genomförandet	att	präglas	av	ett	högt	tempo.		

	

Framgångsfaktor	 	 Indikatorer	
Tempo	 1.	 Planering	och	genomförande	framhåller	att	landstigning	och	ex-

ploatering	sker	med	ett	medvetet	högt	tempo.	
	

	 2.	 Initiativet	förhindras	tillfalla	motståndaren	genom	ett	högt	
tempo.	
	

	
Kopplingen	mellan	landstigning	och	exploatering	(kontinuitet)	i	indikator	1	är	helt	

centralt	för	att	ta	och	behålla	initiativet	i	indikator	2.		

Hypotesgenerering	–	Originalitet	

Originalitet	ses	som	ett	medel	för	att	nå	överraskning.	Centralt	är	att	vidta	åtgärder	som	

motståndaren	inte	förväntar	sig,	eller	för	delen,	är	förberedd	på.	Liddell-Hart	betonar	

vikten	av	att	attackera	motståndaren	från	ett	oväntat	håll,	vilket	Collins	understryker	

och	som	dessutom	adderar	djärvhet	som	en	naturlig	koppling	till	originalitet.	För	att	

understryka	originalitet	påvisas	även	den	mänskliga	kreativiteten	som	ett	attribut.	Clau-

sewitz	resonemang	om	negativa	moraliska	effekter	efter	en	utförd	överraskning	är	sna-

rare	ett	utfall	av	originalitet	framför	vad	originalitet	är	för	överraskning.	Nedan	formul-

eras	undersökningens	sista	delhypotes	som	kommer	att	prövas	i	nästa	kapitel:	

	
Delhypotes	4:	 	Hög	grad	av	originalitet	är	avgörande	för	att	överraskning	ska	

lyckas	där	såväl	planering,	genomförande	som	mänskliga	aspekter	

är	centrala.	

	

Framgångsfaktor	 	 Indikatorer	
Originalitet	 1.	 Planering	och	genomförande	utmärks	av	att	motståndaren	full-

ständigt	ska	överrumplas	som	ett	resultat	av	operationens	sär-
prägel.	
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	 2.	 Djärvhet	hos	chefer	och	soldater	kan	identifieras	som	ett	särskilt	

bidrag	till	överraskningens	utfall.	
	

	

Noterbart	för	studier	av	en	operations	originalitet	i	termer	av	framgång	är	naturligtvis	

avhängt	på	om	det	lyckades	eller	inte.	Därför	är	det	på	sin	plats	med	en	påminnelse	att	

den	här	undersökningen	studerar	huruvida	överraskningen	(där	planens	och	genomfö-

randets	originalitet	är	en	delmängd)	lyckades	eller	inte.		
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4.	Empirisk	undersökning	

4.1	Inledning	

Inledningen	kommer	att	avhandla	tre	delar;	en	kort	definition	av	amfibieräder,	en	käll-

kritisk	diskussion	samt	avslutningsvis	en	metodologisk	överblick	hur	analysen	kommer	

att	genomföras.		

	

Speller	definierar	en	amfibieräd	som	en	typ	av	anfall	vilken	innebär	en	snabb	inbrytning	

in	på	motståndarens	territorium	med	ett	utpräglat	syfte	mot	ett	tydligt	mål.	En	räd	har	

oftast	en	förberedd	urdragning	planerad.	Syftet	med	räden	är	vanligtvis	att	tillfoga	

skada,	förlust,	erövra	information,	utgöra	en	avledningsmanöver	eller	frita	egen	perso-

nal	alternativt	infånga/beslagta	individer	eller	utrustning.	Storleken	på	en	räd	kan	vari-

era	från	det	lilla	nålsticket	i	en	dold	operation	med	en	handfull	soldater	till	den	större	

landstigningen	med	brigader	eller	divisioner.	Kännetecknande	för	räden	är	att	den	

mestadels	ingår	i	en	större	operation.61		

	

Det	empiriska	materialet	består	företrädesvis	av	anglosaxiska	källor,	vilket	också	är	na-

turligt	utefter	de	valda	fallen.	En	betydande	del	av	källorna	består	av	litteratur	av	popu-

lärvetenskaplig	karaktär	varför	ansats	mot	mer	vetenskapliga	källor	gjorts.	I	de	fall	po-

pulärvetenskaplig	litteratur	studerats	har	enbart	information	medtagits	som	inte	åter-

funnits	på	annat	håll	eller	som	sekundärlitteratur	för	att	stödja	de	vetenskapliga	texter-

na.	Tidsmässigt	återfinns	litteratur	författad	i	såväl	direkt	anslutning	till	räderna	som	i	

nutid.	Användandet	av	primärkällor	såsom	ögonvittnesskildringar,	vilka	utgör	merpar-

ten	av	litteraturen,	främst	rörande	Makin	Island,	utmanar	samtids-	och	närhetskriteriet.	

Risk	för	tradering	minimeras	dock	med	primärkällans	utgåva.	För	att	källkritiskt	und-

vika	tendentiösa	utsagor	har	flera	källor	korsvist	studerats	varpå	uppenbart	subjektiva	

perspektiv	både	identifierats	och	därtill	undvikits.		

	

Metodologiskt	kommer	de	fyra	formulerade	delhypoteserna	att	prövas	mot	det	empi-

riska	materialet.	För	reliabilitet	och	läsbarhet	kommer	hypotes	för	hypotes	med	sina	in-

dikatorer	att	prövas.	Respektive	hypotesprövning	av	de	två	fallen	avslutas	med	en	kor-

																																																								
61	Speller	&	Tuck,	Amphibious	Warfare,	s.	138.		
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tare	sammanfattning	och	ett	resultat.	Dessa	analyser	kommer	sedan	att	slutgiltigt	ställas	

samman	i	undersökningens	avslutande	resultatdiskussion.		

4.2	Empirisk	prövning	av	St	Nazaire	och	Makin	Island	

Den	empiriska	prövningen	innehåller	två	huvudsakliga	delar;	en	kort	historisk	redogö-

relse	för	St	Nazaire	1942	och	Makin	Island	1942	samt	hypotesprövning	av	de	fyra	fram-

gångsfaktorerna	vilseledning,	operationssäkerhet,	tempo	och	originalitet.	

	

Som	ett	exempel	på	ett	empiriskt	fall	med	en	lyckad	överraskning	används	räden	mot	St	

Nazaire	den	27-28	mars	1942,	även	kallad	Operation	Chariot.	Operationen	var	en	

mindre	brittisk	operation	riktad	mot	det	tyskockuperade	hamnområdet	i	den	lilla	

franska	kuststaden	St	Nazaire.	Hamnen	var	den	enda	i	sitt	slag	längs	Atlantkusten	som	

kunde	reparera	och	underhålla	örlogsfartyg	av	fartygsklasser	motsvarande	Bismarck	

och	Tirpitz.	När	Bismarck	sänktes	av	Royal	Navy	i	februari	1941	var	hon	på	väg	mot	St	

Nazaire	för	underhåll	och	från	mitten	av	1941	närmade	sig	dessutom	Tirpitz	operativ	

status,	varför	hamnområdet	i	St	Nazaire	gavs	prioritet	för	allierad	påverkan.	Intresset	

ökade	därmed	för	hur	de	allierade	kunde	komma	åt	Tirpitz.	Ett	alternativt	och	indirekt	

sätt	var	att	påverka	det	för	tyskarna	känsliga	hamnområdet.	Med	19	fartyg	i	varierande	

storlek	tillsammans	med	300	commandos	inleddes	den	vågade	räden	den	27	mars	1942.	

Planen	var	att	använda	den	uttjänta	brittiska	jagaren	HMS	Campbeltown	fylld	med	

sprängmedel	och	ramma	den	kanaliserande	hamninstallationen	i	syfte	att	göra	den	

obrukbar	på	obestämd	tid.	Kommandosoldaterna	medföljde	för	att	sabotera	maskineriet	

till	den	viktiga	torrdockan.	Operationen	som	helhet	lyckades	och	sågs	som	en	enastå-

ende	framgång	trots	flottstyrkans	och	kommandosoldaternas	55	respektive	80	procen-

tiga	förluster.		Framgången	kopplat	till	den	nådda	målsättningen	i	relation	till	den	vå-

gade	och	begränsade	attacken	samt	förlusterna,	ansågs	inte	vara	oproportionerlig	eller	

för	tiden	kontroversiell.62			

	

Som	ett	exempel	på	ett	empiriskt	fall	med	en	misslyckad	överraskning	används	räden	

mot	Makin	Island	den	17-18	augusti	1942.	Operationen	var	en	amerikansk	operation	

riktad	mot	Makin	Island	som	vid	tillfället	försvarades	av	en	mindre	japansk	garnison.	

																																																								
62	Prince,	Stephen	i	Lovering,	Tristan,	Amphibious	Assault:	Manoeuvre	from	the	Sea,	(Suffolk:	Seafarer	
Books,	2007),	s.	125-130.		
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Den	10	december	1941	hade	den	japanska	flottan	ockuperat	Makin	Island	för	att	upp-

rätta	en	bas	för	sjöflygplan.63	Uppgiften	för	den	nyligen	upprättade	enheten	2nd	Raider	

Battalion,	under	ledning	av	överstelöjtnant	Evans	Carlson,	var	att	nedkämpa	fientlig	

personal,	förstöra	installationer,	inhämta	information	och	dokumentation,	ta	fångar	och	

framför	allt	att	avleda	den	japanska	uppmärksamheten	från	Guadalcanal.	Den	ameri-

kanska	marinkåren	hade	landstigit	på	Guadalcanal	10	dagar	tidigare,	den	7	augusti.64	

Räden	mot	Makin	Island	var	planerad	att	påbörjas	klockan	05.00	den	17	augusti	och	av-

slutas	klockan	19.30	samma	dag	med	drygt	12	timmars	dagsljus	att	fullgöra	uppgiften.	

Först	40	timmar	senare	var	uppgiften	utförd	efter	betydande	dramatik.65		

	

Förutom	att	avleda	den	japanska	uppmärksamheten	var	amfibieräden	mot	Makin	Island	

även	ämnad	att	stärka	moralen	hos	befolkningen	i	USA	och	hos	de	egna	förbanden.	Ne-

derlaget	efter	Pearl	Harbor	7	december	1941	var	fortfarande	färskt	i	minnet.66	Operat-

ionen	initierades	från	Pearl	Harbor,	1738	sjömil	(3219	km)	från	Makin	Island,	med	de	

två	ubåtarna	USS	Nautilus	och	USS	Argonaut	tillsammans	med	222	marinsoldater.	Pla-

nen	var	att	landstiga	med	gummibåtar	för	en	nattlig	räd	mot	Makin	Island	och	den	ja-

panska	garnisonen.	Trots	att	överraskningen	misslyckades	kapitalt	går	meningarna	isär	

huruvida	operationen	som	helhet	lyckades	eller	misslyckades.	Vissa	hävdar	att	det	är	

den	mest	vågade	amfibieoperationen	under	kriget	medan	andra	framhåller	en	smärre	

katastrof	resultatmässigt	med	21	egna	soldater	dödade	och	9	saknade.67				

	 	

																																																								
63	Haughey,	David,	Col,	USMC,	(Ret),	”Carlson’s	Raid	on	Makin	Island”,	Marine	Corps	Gazette,	85:8,	August	
2001,	s.	56	och	59.	
64	Quirk,	Brian,	LtCol,	USMC,	(Ret)	&	Young	Howard,	”Sting	of	Battle:	Carlson’s	Raiders	on	Makin	17-18	
August	1942”,	Marine	Corps	Gazette,	87:8,	August	2003,	s.	63.		
65	Peatross,	Oscar.	F,	MajGen,	USMC	(Ret),	”The	Raid	on	Makin	Island	–	Part	I”,	Leatherneck,	75:8,	August	
1992,	s.	35	och	Haughey,	”Carlson’s	Raid	on	Makin	Island”,	s.	63.	
66	Hoffman,	Jon,	”The	Legacy	and	Lessons	of	WWII	Raids”,	Marine	Corps	Gazette,	76:9,	September	1992,	s.	
62	och	Haughey,”Carlson’s	Raid	on	Makin	Island”,	s.	56.		
67	O’Donnell,	Patrick,	”Experience	of	War:	Raid	on	Makin”,	The	Quarterly	Journal	of	Military	History,	14:3,	
Spring	2002,	s.	56	och	Hoffman	”The	Legacy	and	Lessons	of	WWII	Raids”,	s.	63-65.	
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Delhypotes	1	–	Vilseledning	

Vilseledning	har	en	viktig	roll	i	överraskning,	enligt	de	teoretiska	anspråken,	och	syftar	till	

att	medvetet	försätta	motståndaren	i	obalans	och	osäkerhet	i	eget	agerande	genom	en	fel-

aktigt	projicerad	verklighet.	

	

ST	NAZAIRE	

Den	främsta	utmaningen	för	den	lilla	flottstyrkan	att	närma	sig	hamninstallationen	ut-

gjordes	primärt	av	den	347	sjömil	(643	km)	långa	tilltransporten	mot	den	franska	kus-

ten	samt	den	5,4	sjömil	(10	km)	långa	och	befästa	förträngningen	i	floden	Loire.	Detta	

krävde	noggranna	förberedelser.	Djupgåendet	justerades	på	Campbeltown	från	4,2	me-

ter	till	3,3	meter	för	att	dels	kunna	bära	den	tre	ton	tunga	explosiva	lasten	in	i	hamnen	

och	klara	de	förrädiska	sandbankarna,	dels	för	att	fartyget	skulle	efterlikna	den	mindre	

tyska	jagarklassen	Möwe.	Dessutom	kapades	två	av	de	fyra	skorstenarna	bort	och	gavs	

en	sned	vinkel	för	att	efterlikna	den	tyska	konturen.	Allt	överflödigt	som	inte	behövdes	

för	räden	avlägsnades	på	och	i	Campbeltown.	De	19	brittiska	fartygen	bestod	av	16	trä-

båtar	av	modellen	Motor	Launches	bestyckade	med	20	millimeters	kanoner,	en	tor-

pedbåt	och	en	kanonbåt	som	bägge	inhyste	de	300	soldaterna.	Planen	bestod	i	att	med	

fartygen	inledningsvis	ta	sig	in	i	förträngningen	överraskande	med	smygteknik	och	om	

det	behövdes	övergå	till	överraskning	med	eldkraft	i	den	sista	ankörningen	mot	ham-

nen.	Med	ytterligare	två	jagare	som	eskort	utlöpte	styrkan	den	26	mars	längs	en	indirekt	

och	underrättelsemässigt	analyserad	färdväg	för	att	undgå	tysk	upptäckt.	Styrkan	intog	

för	vilseledningens	skull	både	identiteten	och	formationen	som	10th	Anti-submarine	Stri-

king	Force	på	en	tänkt	färdväg	mot	Gibraltar.68			

	

Redan	på	morgonen	den	27	mars	påträffade	styrkan	den	tyska	ubåten	U	593.	Tyska	

Naval	Group	Command	West	bedömde	att	den	brittiska	styrkan	var	på	väg	mot	Gibraltar	

eller	på	väg	hem	efter	ett	mineringsföretag	längs	den	franska	kusten,	varpå	fem	tyska	

torpedbåtar	sändes	ut	för	att	söka	efter	flottstyrkan.	Ur	ett	tyskt	perspektiv	sågs	en	räd	

mot	fastlandet	inte	som	trolig	trots	flottstyrkans	riktning	mot	hamnen	i	St	Nazaire.	Brit-

tiska	Bomber	Command	sände	ut	60	flygplan	efter	klockan	23.00	den	27	mars	för	att	av-

leda	den	tyska	uppmärksamheten	samt	för	att	om	möjligt	dränka	den	ljudmatta	som	
																																																								
68	Prince	i	Lovering,	Amphibious	Assault,	s.	125-130	och	Ford,	Ken,	St	Nazaire	1942:	The	Great	Commando	
Raid,	(Oxford:	Osprey	Publishing	Ltd,	2001),	s.	23-24.		
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träbåtarnas	motorer	gav	ifrån	sig.	På	grund	av	den	låga	molnbasen	förtogs	avledningen	

då	de	brittiska	planens	cirklande	skapade	tysk	misstänksamhet	varpå	varningssignaler	

för	möjlig	landstigning	ljöd	klockan	01.20.	Flottstyrkan	upptäcktes	först	klockan	01.15,	

men	antogs	inte	vara	fientlig.	Klockan	01.25	belystes	styrkan	och	var	då	2700	meter	från	

dockan	varefter	britterna	avgav	morsesignaler	att	de	var	”på	väg	mot	hamnen	i	enlighet	

med	instruktionerna”,	vilket	lugnade	det	tyska	försvaret	för	stunden.	Vilseledningen	be-

varades	intill	klockan	01.29	då	den	verkliga	identiteten	och	avsikten	röjdes.69		

	

MAKIN	ISLAND	

Räden	mot	Makin	Island	bar	inte	prägeln	eller	spår	att	utgöra	en	taktisk	vilseledning,	

utan	planen	som	amiral	Chester	Nimitz	(chef	Stilla	Havsflottan)	och	hans	stab	utverkade	

hade	däremot	en	strategisk	inriktning	för	räden	av	två	skäl.	För	det	första	designades	

räden	som	en	strategisk	vilseledning	med	målet	att	förleda	motståndaren	vad	de	ameri-

kanska	målsättningarna	i	de	centrala	delarna	av	Stilla	Havet	faktiskt	var.	Den	andra	

aspekten,	och	den	mer	kritiska,	var	att	avleda	motståndaren	att	avdela	förband	till	andra	

platser	än	till	Guadalcanal,	där	man	landstigit	den	7	augusti	med	1st	Marine	Division.	Ni-

mitz	ville	med	räden	mot	Makin	Islands	i	det	längsta	undvika	förstärkningar	till	Gua-

dalcanal.70	Utfallet	av	räden	i	termer	av	strategisk	vilseledning	kan	betraktas	som	brist-

fällig,	främst	med	anledning	av	att	räden	mot	Makin	Island	utfördes	tio	dagar	senare.	Det	

finns	inga	entydiga	bevis	på	att	japanerna	ska	ha	gjort	några	anmärkningsvärda	föränd-

ringar	i	sina	förbandsdispositioner	i	området	kring	Solomonöarna,	där	både	Guadalcanal	

och	Makin	Island	ingår,	efter	räden.71		

	

Resultat	–	Vilseledning		

I	delhypotesens	prövning	betonas	verkligen	Collins	och	Handels	resonemang	om	tekni-

kens	och	desinformationens	inverkan	för	att	skapa	obalans	och	göra	motståndaren	osä-

ker,	vilket	tydliggörs	med	tyskarnas	sena	reaktion	på	den	modifierade	brittiska	styrkans	

framfart	över	Atlanten	och	Loire.	På	samma	sätt	tydliggörs	författarens	problematise-

ring	kring	Handels	definition	med	det	uppfattat	ojämna	förhållandet	mellan	den	krigsve-

																																																								
69	Prince	i	Lovering,	Amphibious	Assault,	s.	125-130.	
70	Peatross,	Oscar.	F,	MajGen,	USMC	(Ret),	”The	Raid	on	Makin	Island	–	Part	II”,	Leatherneck,	75:9,	Sep-
tember	1992,	s.	39.		
71	Hoffman	”The	Legacy	and	Lessons	of	WWII	Raids”,	s.	63.	
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tenskapliga	och	psykologiska	aspekten,	där	människan	är	konstanten	och	medlet	är	

trenden.	Vid	St	Nazaire	påvisas	konstanten	i	vilseledning,	nämligen	människan	och	hur	

denne	låter	sig	vilseledas	psykologiskt.	I	fråga	om	beroende	och	oberoende	variabel	kan	

här	vilseledning	som	oberoende	variabel	anses	ha	ett	direkt	inflytande	på	den	beroende	

variabeln	överraskning.			

	

I	termer	av	kritisk	reflektion	syftande	till	att	falsifiera	delhypotesen	blir	av	undersök-

ningen	att	döma	problematisk.	I	fallet	St	Nazaire	är	vilseledning	en	utrerat	central	del	

och	bekräftar	att	vilseledning	spelar	en	viktig	roll.	Därtill	besvarar	St	Nazaire	konstruk-

tivt	bägge	indikatorerna,	varför	delhypotesen	inte	kan	falsifieras.	Delhypotesen	har	sna-

rare	stärkts.	Då	inga	åtgärder	för	vilseledning	vidtagits	på	den	avsedda	ledningsnivån	på	

Makin	Island,	kan	delhypotesen	heller	inte	falsifieras.	Detta	eftersom	Makin	Island	utgör	

exempel	på	en	misslyckad	överraskning,	delhypotesen	har	även	här	snarare	stärkts.	No-

terbart	är	dock	den	amerikanska	styrkans	modus	operandi	med	att	använda	ubåtar	som	

infiltrationsmedel.	Sannolikheten	att	upptäcka	en	rammande	jagare	framför	två	upp-

dykande	ubåtar	i	sista	stund	är	given.	Inget	empiriskt	stöd	pekar	på	om	huruvida	ameri-

kanernas	tillvägagångssätt	var	menat	att	ersätta	vilseledning.	Sammantaget	är	delhypo-

tesen	inte	möjlig	att	falsifiera	och	är	därmed	stärkt	i	sin	helhet.		

Delhypotes	2	–	Operationssäkerhet		

Operationssäkerhet	är	en	central	del	i	överraskning	med	syftet	att	undanhålla	motstånda-

ren	kritisk	information	rörande	egna	planer,	förberedelser	och	aktiviteter.	

	

ST	NAZAIRE	

I	planeringsfasen	för	räden	mot	St	Nazaire	stod	det	klart	att	britterna	helst	inte	ville	

upplåta	en	jagare	för	ändamålet	trots	den	eftersträvansvärda	effekt	man	ville	uppnå.	Det	

brittiska	amiralitetet	var	dock	ense	om	att	en	framkomlig	väg	var	att	använda	det	

franska	fartyget	Ouragan	som	potentiellt	ramningsfartyg.	När	planen	fastställdes	den	3	

mars	1942	var	de	taktiska	cheferna	missnöjda	med	valet	av	ett	franskt	fartyg.	Detta	

skulle	möjligen	innebära	att	de	var	tvungna	att	ta	med	franska	soldater	för	räden,	vilket	

de	ville	undvika.	Det	skulle	också	innebära	att	man	var	tvungen	att	samarbeta	med	che-

fen	för	de	fria	franska	styrkorna	under	befäl	av	general	Charles	de	Gaulle,	en	oberäknelig	

herre,	och	dessutom	onödigtvis	vidga	cirkeln	av	individer	som	kände	till	när	och	var	op-
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erationen	skulle	ske.	Det	blev	slutligen	den	brittiska	jagaren	Campbeltown	som	valdes	

som	ramningsfartyg.72	Efter	att	träning,	förövning	och	modifikationer	var	genomförda	

blev	det	dags	att	dra	samman	hela	rädstyrkan.	Utgångspunkten	för	operationen	blev	

brittiska	kuststaden	Falmouth.	För	att	undvika	ryktesspridning	i	byn	och	bland	övriga	

förband	som	befann	sig	i	hamnområdet	antogs	en	täckmantel	för	att	normalisera	räd-

styrkans	fartyg,	besättningar	och	ovanliga	utrustning.	Täckmanteln	utgavs	att	vara	10th	

Anti-submarine	Striking	Force	vars	uppgifter	bestod	i	att	genomföra	långräckviddiga	

ubåtsjakter	i	Biscayabukten.	Commandosoldaterna	härbärgerades	ombord	på	en	belgisk	

färja	där	de	uppmanades	att	hålla	sig	ombord	och	utom	synhåll	från	andra	i	hamnområ-

det	intill	dess	att	operationen	skulle	påbörjas.73	

	

Operationssäkerhetsmässigt	verkade	britternas	plan	hållit	tätt.	Den	26	mars,	dagen	före	

räden,	besökte	amiral	Dönitz,	chef	tyska	ubåtsvapnet,	St	Nazaire.	Väl	där	träffade	Dönitz	

kaptenen	Herbert	Sohler,	chef	för	7.ubåtsflottiljen,	och	efterfrågade	vad	hans	åtgärder	

skulle	vara	om	britterna	genomförde	en	landstigning	in	i	hamnområdet.	Sohler	replike-

rade	att	något	sådant	anfallsföretag	var	för	honom	helt	otänkbart.74	Drygt	ett	dygn	se-

nare	navigerade	det	brittiska	rädföretaget	med	stöd	av	radar	över	de	förrädiska	sand-

bankarna	sista	sträckan	in	mot	St	Nazaire.	Campbeltown	fick	lätt	grundkänning	vid	två	

tillfällen,	men	kunde	fortsätta.	Klockan	01.15	upptäcktes	styrkan	av	det	tyska	försvaret	

men	antogs	inte	vara	fientliga.	Efter	brittisk	falsksignalering	fortsatte	styrkan	vidare	in	

mot	hamnområdet.	Osäkerhet	präglade	dock	det	tyska	försvaret	och	sporadisk	eld	sköts	

mot	den	forcerande	brittiska	styrkan.	Britterna	falsksignalerade	ånyo	med	”ett	fartyg	

som	blir	beskjutet	av	egna	förband”,	vilket	dämpade	tyskarnas	eldgivning	något.	Med	

1600	meter	kvar	till	målet	var	den	brittiska	avsikten	definitivt	röjd	och	häftig	eldgivning	

utbyttes	från	båda	håll.	Klockan	01.34	rammade	Campbeltown	med	18	knops	fart	sluss-

porten	invid	dockan.75	

	

	

	

																																																								
72	Ford,	St	Nazaire	1942,	s.	15.		
73	Ibid.,	s.	31.	
74	Ibid.,	s.	30.	
75	Prince	i	Lovering,	Amphibious	Assault,	s.	128	och	Ford,	St	Nazaire	1942,	s.	42.	
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MAKIN	ISLAND	

För	de	222	marinsoldaterna	var	anfallsmålet	fortfarande	okänt	när	de	embarkerade	

ubåtarna	USS	Argonaut	och	USS	Nautilus	i	Pearl	Harbor	för	den	drygt	1	700	sjömil	långa	

färden	ut	i	Stilla	Havet.	Givet	att	ubåtarna	var	klassificerade	i	sig	hade	de	aldrig	använts	

till	ett	liknande	ändamål	och	transportera	trupp	på	det	viset	innan.	Efter	att	operationen	

blivit	delgiven	användes	all	tid	ombord	till	förberedelser	inför	räden	så	att	respektive	

soldat	i	detalj	skulle	veta	sina	uppgifter	efter	landstigningen.	Fältmässigheten	premiera-

des	högst.	Soldaterna	övade	bland	annat	på	att	ladda	och	genomföra	mantelrörelse	ljud-

löst.	Vid	själva	landstigningsögonblicket	skulle	mekanismen	på	vapnet	vara	framfört	och	

loppet	vara	tomt.	Dessa	åtgärder	var	viktiga	och	kom	att	spela	en	central	roll	lite	se-

nare.76	Trots	att	man	övat	med	att	sjösätta	gummibåtarna	från	nedsänkta	ubåtar	på	Ha-

waii	med	framgång,	blev	det	något	helt	annat	vid	Makin	Island.	Extremt	dåligt	väder	

med	hög	sjö	och	kraftiga	vindar	äventyrade	operationen	direkt.	De	höga	bränningarna	in	

mot	land	dränkte	utombordsmotorerna	och	gummibåtarna	med	soldaterna	skingrades	

på	grund	av	förvirringen	i	den	svarta	natten.	Operationen	som	helt	vilade	på	överrask-

ningens	effekt	gick	om	intet	strax	efter	att	gummibåtarna	nått	stranden	oupptäckta	efter	

klockan	05.00	och	när	en	soldat	vid	klockan	05.30	olyckligtvis	sköt	ett	vådaskott.	Brian	

Quirk	som	själv	var	med	på	Makin	Island	beskriver	att	skottet	ljöd	så	högt	att	japanerna	

måste	hört	skottet	hela	vägen	till	Japan.	Med	den	incidenten	var	överraskningsmomen-

tet	fullkomligt	förlorat.77	Den	japanska	garnisonen	om	43	soldater	bemannade	sina	för-

svarspositioner	omedelbart	och	signalerade	efter	förstärkningar.	Några	timmar	senare	

kom	två	japanska	sjöflygplan	med	35	förstärkningssoldater	och	andra	flygplan	som	på-

började	urskillningslös	bombning	och	beskjutning	med	kulspruteeld.78		

	

De	infödda	innevånarna	på	Makin	Island	har	till	de	amerikanska	styrkorna	efter	operat-

ionen	gett	två	perspektiv	huruvida	den	japanska	garnisonen	var	beredd	på	landstig-

ningen	eller	inte.	Det	första	perspektivet	gör	gällande	att	inga	försvarsförberedelser	var	

vidtagna	inför	landstigningen	vilket	tyder	på	att	japanerna	inte	kan	ha	vetat	om	den	fö-

restående	operationen.	Det	andra	perspektivet	hävdar	att	den	japanska	garnisonen	

kände	till	operationen	tre	dagar	i	förväg	varpå	två	kajer	identifierats	som	troliga	an-

																																																								
76	Peatross,	”The	Raid	on	Makin	Island	–	Part	I”,	s.	33.		
77	Quirk,	&	Young,	”Sting	of	Battle”,	s.	63.	
78	Hoffman	”The	Legacy	and	Lessons	of	WWII	Raids”,	s.	63.	
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fallsmål.	Övningar	mellan	dessa	kajer	utfördes	innan	den	17	augusti	samt	att	poster	och	

prickskyttar	placerades	ut	längs	den	identifierade	kuststräckan.	Inga	försvarsförbere-

delser	var	dock	utförda.	Oscar	Peatross	sammanfogar	bilden	till	att	den	ökade	japanska	

aktiviteten	på	Makin	Island	sannolikt	var	en	naturlig	beredskapshöjning	efter	landstig-

ningen	vid	Guadalcanal	tio	dagar	tidigare.	Peatross	beskriver	senare	att	en	japansk	ob-

servationspost	rapporterar	till	garnisonen	klockan	05.00	om	en	pågående	landstigning.	

Klockan	05.15	rapporterar	garnisonens	chef	per	radio	att	de	är	under	attack	av	en	fient-

lig	landstigningsstyrka	som	debarkerat	två	ubåtar.	I	höjd	med	klockan	05.30	bedöms	

den	japanska	garnisonen	vara	stridsberedd	och	intagit	sina	försvarspositioner	–	samma	

tidpunkt	som	det	olyckliga	vådaskottet	avfyras.79	

	

Resultat	–	Operationssäkerhet		

Delhypotesen	poängterar	vikten	av	operationssäkerhet	i	planeringsarbetet	där	bägge	

fallen	vidtar	åtgärder	för	att	undvika	kompromettering.	Erfurths	farhåga	kring	proble-

matiken	med	decentralisering	i	befälsföringen	har	i	denna	undersökning	eliminerats	då	

inget	av	fallen	tyder	på	det	omvända.	Däremot	befinns	Erfurths	resonemang	om	vikten	

av	att	upprätthålla	korrelationen	mellan	sekretess	och	tempo	som	essentiellt,	vilket	pla-

neringsmässigt	var	omhändertaget	i	det	brittiska	fallet.	De	visste	att	tids	nog	skulle	bluf-

fen	bli	synad	och	då	i	avsaknad	av	operationssäkerhet	måste	tempot	överta	operation-

ens	stafettpinne,	precis	som	McRaven	är	inne	på	i	sitt	resonemang	om	just	tempo.	Ett	

ömsesidigt	beroende	mellan	de	enskilda	och	oberoende	variablerna	(framgångsfak-

torerna)	börjar	skönjas.	När	operationssäkerheten	spelat	ut	sin	roll	i	överraskningen	

kan	tempot	bidra	till	att	överraskningens	positiva	effekter	kan	förlängas	relativt	mot-

ståndarens	presumtiva	motåtgärder.		

	

För	St	Nazaire	står	det	klart	att	aktiva	åtgärder	har	vidtagits	för	att	upprätthålla	en	god	

operationssäkerhet	inför	och	under	räden	och	indikatorer	kan	mötas	på	ett	konstruktivt	

vis,	varför	delhypotesen	inte	kan	falsifieras.	Delhypotesen	har	snarare	stärkts.	För	Ma-

kin	Island	har	såväl	ambition	som	aktiva	åtgärder	funnits	för	att	upprätthålla	en	god	op-

erationssäkerhet	inför	operationen,	men	brister	under	genomförandet	på	grund	av	sina	

olyckliga	omständigheter,	vilket	gör	att	delhypotesen	inte	heller	kan	falsifieras.	Däremot	

																																																								
79	Peatross,	”The	Raid	on	Makin	Island	–	Part	I”,	s.	41.	
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är	delhypotesen	inte	stärkt	eftersom	åtgärder	syftande	till	operationssäkerhet	var	vid-

tagna.	Med	ovan	redogjort	är	delhypotesen	i	sin	helhet	inte	möjlig	att	falsifiera,	dock	re-

sultatmässigt	stärkt	i	fallet	St	Nazaire.		

Delhypotes	3	–	Tempo		 	 	

Om	tempo	är	en	förutsättning	för	att	ta	och	behålla	initiativet	inom	ramen	för	överrask-

ning,	kommer	planeringens	andemening	och	det	praktiska	genomförandet	att	präglas	av	

ett	högt	tempo.	

	

ST	NAZAIRE	

Gränssättande	för	operationens	genomförande	tidsmässigt	fick	bli	den	förinställda	

laddningen	ombord	på	Campbeltown	vilken	sattes	på	åtta	timmars	fördröjning.	Under	

den	tiden	skulle	en	mängd	åtgärder	vidtas	varpå	god	förövning	och	högt	tempo	var	en	

förutsättning.	Först	skulle	de	två	kassunerna	invid	slussen	till	torrdockan	förstöras,	där-

efter	skulle	faciliteterna	som	styrde	slussar	och	pumphus	saboteras,	därefter	förstöra	

slussportarna	som	styrde	de	interna	bassängerna	och	slutligen	attackera	fientliga	fartyg,	

primärt	ubåtar,	som	uppdykande	och	möjliga	mål.80	Operationens	längd	från	det	att	

Campbeltown	rammade	slussporten	till	det	att	commandosoldaterna	placerat	ut	sina	

sprängladdningar	och	förstört	de	faciliteter	som	var	identifierade	till	att	signalen	för	ur-

dragning	ljöd,	skulle	det	ta	drygt	30	minuter.81		

	

På	det	sista	upploppet	med	bara	minuter	kvar	till	målet	för	Campbeltown	uttrycker	styr-

kans	Force	Commander,	kommendören	Ryder,	följande:	

	

”It	is	difficult	to	describe	the	full	fury	of	the	attack	that	was	let	loose	on	both	sides,	

the	air	becoming	one	mass	of	red	and	green	tracer,	most	of	it	going	over”82	

	

Med	omfattande	förluster	av	extrem	tysk	eldgivning	mot	fartygen	fortsatte	rädstyrkan	

envetet	intill	dess	att	Campbeltown	rammade	slussen	till	torrdockan.	De	mindre	träbå-

tarna	med	sina	commandosoldater	nådde	efterhand	sina	förutbestämda	angöringsplat-

																																																								
80	Ford,	St	Nazaire	1942,	s.	32.	
81	Horan,	H.E.,	Rear-Admiral,	”Operation	Chariot”,	Royal	United	Services	Institution	Journal,	106:624,	11	
september,	(2009),	s.	565-566.	
82	Prince	i	Lovering,	Amphibious	Assault,	s.	128.	
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ser,	även	de	med	kraftiga	förluster.	Inom	tio	minuter	hade	den	brittiska	styrkan	landsti-

git	på	åtta	olika	platser	i	anslutning	till	slussarna	vid	dockan	och	andra	kritiska	facilite-

ter.	Nu	skulle	all	tid	av	förövning	med	sprängladdningars	aptering	genomföras	på	riktigt.	

Förövningen	hade	även	syftat	till	att	närbelägna	commandogrupper	kunde	överta	

varandras	uppgifter	i	de	fall	någon	grupp	blev	förhindrad	att	nå	fram	till	sitt	objekt.	För	

att	soldaterna	slutligen	skulle	ta	sig	till	sina	platser	fick	åtskilliga	bunkrar	och	kulspru-

tenästen	i	hamnområdet	och	på	tak	oskadliggöras.	Den	uttryckt	viktigaste	platsen	efter	

Campbeltowns	ramningspunkt	var	pumphuset	med	dess	maskineri	som	styrde	tömning	

och	fyllning	av	torrdockan.	Maskinhallen	var	belägen	12	meter	under	marken	och	skulle	

sabotaget	lyckas	med	att	förstöra	maskineriet	vore	dockan	inte	annat	än	en	tidvattenbe-

stämd	kaj	framöver.	Förövningen	hade	gjort	skillnad.	Det	såg	exakt	ut	som	maskinhal-

larna	som	soldaterna	övat	på	i	England	och	drygt	70	kilo	sprängmedel	placerades	ut	på	

impelleraxlar	och	väl	valda	platser.	90	sekunder	senare	detonerade	laddningarna	och	

det	fordrades	inget	kompletterande	förstöringsarbete.83		

	

Britterna	visste	att	initiativet	skulle	falla	i	tyskarnas	händer	förr	eller	senare,	troligen	

förr,	med	hänsyn	tagen	till	den	tyska	numerären	i	St	Nazaire.	Sammantaget	fanns	det	vid	

tillfället	drygt	5	000	tyska	soldater	i	hamnområdet	och	omkring	staden.	Klockan	02.45,	

drygt	en	timme	efter	Campbeltowns	ramning,	insåg	britterna	att	en	urdragning	via	havet	

var	uteslutet	med	tanke	på	skadorna	på	de	medföljande	träbåtarna	och	den	nedhållande	

tyska	eldgivningen.	Vissa	grupper	påbörjade	urdragning	via	staden	St	Nazaire	och	ett	få-

tal	lyckades	ta	sig	ut	till	den	väntande	eskorten	klockan	07.45	med	det	enda	kvarva-

rande	och	sjödugliga	fartyget	som	fanns	kvar.84		

	

MAKIN	ISLAND	

I	februari	1942	sätts	den	nya	förbandstypen	Raider	Battalion	upp	inom	den	ameri-

kanska	marinkåren	för	tre	huvudsakliga	ändamål;	att	utgöra	spjutspetsen	för	större	

landstigningsoperationer	i	områden	som	ansågs	ointagliga,	genomföra	gerillakrigföring	

bakom	fiendens	linjer	och	slutligen	utföra	räder	där	tempo	och	överraskning	var	ledor-

den.85	Givet	att	tempo	var	utmärkande	för	2nd	Raider	Battalion,	kom	det	rådande	vädret	

																																																								
83	Ford,	St	Nazaire	1942,	s.	19-20	och	52-58.		
84	Prince	i	Lovering,	Amphibious	Assault,	s.	129	och	Ford,	St	Nazaire	1942,	s.	29.	
85	Haughey,”Carlson’s	Raid	on	Makin	Island”,	s.	57.	
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dramatiskt	att	påverka	möjligheterna	till	tempo	i	operationen.	Gummibåtarnas	utom-

bordsmotorer	fungerade	inte	efter	att	de	blivit	dränkta	i	den	höga	sjön	och	några	båtar	

med	understödsvapen,	ammunition	och	sjukvårdsmateriel	försvann	i	tumultet.	Förvir-

ring	uppstod	i	mörkret	och	ökade	när	Carlson	frångick	sin	ursprungliga	plan	med	en-

skild	förflyttning	mot	respektive	landstigningsplats	till	att	samtliga	båtar	skulle	följa	ho-

nom,	varpå	en	reorganisering	kunde	ske	på	stranden.	Det	fick	till	följd	att	en	mindre	del	

av	förbandet	missade	kontraordern	och	hamnade	två	kilometer	fel	i	förhållande	till	de	

övriga.	De	återsågs	först	efter	räden.	Bara	15	av	de	18	gummibåtarna	klarade	sig	i	land	

efter	ett	ivrigt	paddlande.86		

	

2nd	Raider	Battalion	hamnade	i	strid	per	omgående	efter	landstigningen	med	japanska	

styrkor.	De	utsattes	för	två	japanska	överraskande	motanfall	och	de	amerikanska	offren	

började	stiga.	Kompanivis	tog	sig	de	amerikanska	förbanden	sakta	framåt	för	att	säkra	

sina	objekt	över	den	lilla	ön.	Skärmytslingar	uppstod	efterhand	och	mellan	klockan	

07.30	och	11.30	präglades	verksamheten	av	småskaliga	stridigheter	och	förflyttningar	

av	mindre	enheter.	De	japanska	prickskyttarna	visade	sig	vara	ett	väldigt	problem	för	

Carlson	och	hans	soldater.87	Ovetande	om	de	amerikanska	framgångarna	där	de	ja-

panska	soldaterna	i	de	närmaste	var	nedkämpade	till	sista	man,	såg	det	dystert	ut	för	2nd	

Raider	Battalion.	Den	japanska	garnisonen	lyckades	överföra	mindre	förstärkningar	

över	såväl	havet	som	genom	luften	till	Makin	Island.	Sambandet	till	de	väntande	ubåtar-

na	fungerade	inte	och	Carlson	övervägde	att	ta	sig	tillbaka	mot	ubåtarna	istället	för	att	

inbegripas	i	strid	med	de	japanska	styrkorna.	Det	visade	sig	vara	svårare	att	ta	sig	till-

baka	än	det	var	att	ta	sig	till	ön	på	grund	av	brottvågorna	vid	stranden.	För	de	ameri-

kanska	styrkorna	är	det	även	oklart	hur	mycket	förstärkningar	som	nått	fram	till	Makin	

Island.	Med	dessa	svårigheter	emot	sig	kallar	Carlson	till	krigsråd	där	de	bestämmer	sig	

för	att	ge	upp	och	överlämna	sig	till	den	japanska	garnisonen,	ovetande	om	att	det	inte	

finns	någon	att	överlämna	sig	till.88		

	

	

	
																																																								
86	O’Donnell,	”Experience	of	War:	Raid	on	Makin”,	s.	56	och	Haughey,	”Carlson’s	Raid	on	Makin	Island”,	s.	
61	och	Quirk	&	Young,	”Sting	of	Battle”,	s.	63	och	Peatross,	”The	Raid	on	Makin	Island	–	Part	I”,	s.	35.	
87	Haughey,	”Carlson’s	Raid	on	Makin	Island”,	s.	61.	
88	O’Donnell,	”Experience	of	War:	Raid	on	Makin”,	s.	56-57.	
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Resultat	–	Tempo	

Tempo	förefaller	vara	ett	naturligt	inslag	i	de	bägge	fallen,	men	där	det	förvaltats,	av	di-

verse	anledningar,	olika.	Meningsbärande	för	utfallet	är	Clausewitz	resonemang	om	

strävan	att	diktera	villkoren	för	sin	motståndare	samt	Liddell-Harts	framhållande	om	

kontinuitet	i	exploatering	för	att	lyckas	med	sin	överraskning.	St	Nazaire	är	närmast	ett	

skolboksexempel	i	det	fallet.	Noterbart	är	dock	dualismen	mellan	strävan	att	upprätt-

hålla	tempot	i	operationen	kontra	när	operationens	momentum	når	sin	kulmination	

med	ett	presumtivt	misslyckande	som	resultat.	St	Nazaire	var	sannolikt	en	operation	

som	balanserade	på	en	knivsegg	mellan	succé	och	fiasko.	McRaven	betonar	tempo	syf-

tande	till	att	ta	och	behålla	initiativet	vilket	förefaller	vara	av	olika	innebörd	i	de	två	fal-

len.	Här	kan	en	koppling	göras	till	Handels	konceptuella	beskrivning	av	överraskning	i	

termer	av	val	mellan	risk	och	utfall.	St	Nazaire,	framför	Makin	Island,	visar	på	att	det	inte	

finns	en	rationell	koppling	mellan	graden	av	risk	och	valet	av	strategi.	Fallet	visar,	som	

Handel	anför,	att	välja	en	högriskstrategi	inte	behöver	vara	mindre	listigt.	St	Nazaire	be-

kräftar	det	påståendet.	En	logisk	slutledning	är	att	offervilligheten	i	överraskningen	(och	

operationen)	blir	sannolikt	större	med	ett	mer	högvärdigt	mål	och	eliminering	av	det-

samma	effektmässigt.		

	

Om	McRavens	syn	på	tempo	fick	illustreras	skulle	räden	mot	St	Nazaire	vara	ett	axiom.	

Tempo	var	en	förutsättning	mot	den	välförsvarade	hamnen	i	St	Nazaire.	Samtliga	analy-

serade	indikatorer	kan	mötas	på	ett	konstruktivt	vis,	varför	delhypotesen	inte	kan	falsi-

fieras.	Delhypotesen	har	snarare	stärkts.	Noterbart	är	dock	överraskningens	falnande	

effekt	efter	upptäckt	och	motståndarens	möjlighet	till	reorganisering.	Slutsatsen	är	att	

överraskning	enbart	kan	åstadkommas	i	en	operations	inledande	skede,	därefter	kom-

mer	oundvikligen	oddsen	att	utjämnas,	olika	fort,	beroende	på	motståndarens	resurser	

och	förutsättningar.	Likväl	kan	delhypotesen	inte	falsifieras	i	fallet	St	Nazaire.	På	Makin	

Island	kunde	vare	sig	tempo	syftande	till	initiativ	eller	exploatering	upprätthållas	varför	

delhypotesen	inte	heller	kan	falsifieras.	Sammantaget	är	delhypotesen	inte	möjlig	att	fal-

sifiera	och	är	dessutom	bestyrkt	i	bägge	fallen.		
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Delhypotes	4	–	Originalitet	 	 	

Hög	grad	av	originalitet	är	avgörande	för	att	överraskning	ska	lyckas	där	såväl	planering,	

genomförande	som	mänskliga	aspekter	är	centrala.	

	

ST	NAZAIRE	

1941	var	britterna	ensamma	på	Atlanten	mot	ett	framgångsrikt	Tyskland.	Utan	de	så	

viktiga	transporterna	över	Atlanten	från	USA	skulle	britterna	stå	sig	slätt	mot	den	tyska	

överhögheten	till	sjöss.	Det	blev	inte	bättre	när	Tirpitz	blev	operativ	i	januari	1942.	Win-

ston	Churchill	gick	så	långt	att	han	meddelade	sin	stab	att	inget	annat	mål	var	viktigare	

än	att	oskadliggöra	Tirpitz	samt	att	blotta	existensen	av	det	fartyget	äventyrade	hela	

kriget	för	britterna.	Med	det	uttryckt	blir	det	förståeligt	att	St	Nazaire	blev	ett	högvär-

digt	mål.89	Genom	en	minst	sagt	originell	plan	med	en	jagare	fylld	med	sprängmedels,	

vilseledning	och	ett	högt	tempo	lyckades	den	brittiska	styrkan	lösa	sina	uppgifter	och	

därmed	oskadliggöra	den	för	tyskarna	(och	för	Tirpitz)	känsliga	hamnen	i	St	Nazaire,	

trots	stora	förluster.	83	krigsdekorationer	och	fem	Victoriakors	vittnar	om	våghalsig-

heten	i	såväl	planering	som	genomförande	av	operationen.90		

	

Den	31	januari	1942	delges	det	första	utkastet	av	operationsordern	till	rädföretaget	och	

den	28	mars	klockan	01.34	kraschar	Campbeltown	in	i	slussen	till	torrdockan	i	St	Na-

zaire.	Först	klockan	01.29	är	tyskarna	övertygade	att	de	är	under	attack	i	hamnen.	91	Att	

britterna	blir	avslöjade	först	fem	minuter	innan	det	uppenbara	faktumet	tyder	på	en	

framgångsrik	överraskning,	vilken	underbyggts	av	en	särskilt	originell	plan	och	inte	

minst	god	operationssäkerhet.		

	

Räden	mot	St	Nazaire	hade	inte	varit	möjlig	utan	övertygade	och	orädda	soldater	och	of-

ficerare.	Sjömannen	William	Savage	är	en	av	väldigt	få	som	erhållit	Victoriakorset,	vis-

serligen	postumt.	Under	räden	var	han	skytt	på	kanonbåten	MGB	314	med	sin	20	milli-

meters	kanon.	Under	hela	anfallet	besköt	Savage	bunkrar	från	floden	Loire	för	att	möj-

liggöra	soldaternas	avancemang	mot	sina	slutmål,	trots	egna	skador	och	under	häftig	

																																																								
89	Ford,	St	Nazaire	1942,	s.	9-10.	
90	Prince	i	Lovering,	Amphibious	Assault,	s.	129-130.	
91	Ford,	St	Nazaire	1942,	s.	14	och	Prince	i	Lovering,	Amphibious	Assault,	s.	128.	



Mj	Jimmy	Johansson	 2016-01-18	 	
HSU	14-16		

Sida	44	av	53	
	

tysk	beskjutning	från	båda	sidor.	Oddsen	var	inte	tilltalande,	men	uppenbart	främjande	

för	den	egna	uppgiften.92	

	

MAKIN	ISLAND	

I	juli	1942	påbörjades	planeringen	av	operationen	mot	Makin	Island	av	Nimitz	stab.	Än-

damåls-	och	planeringsmässigt	beslutade	amiral	Nimitz	att	2nd	Raider	Battalion	skulle	

utgöra	en	spjutspets	för	sin	marinkår	och	använda	ubåtar	som	infiltrationshjälpmedel	

för	snabba	insatser,	vilket	inte	hade	genomförts	på	detta	sätt	tidigare.93	Redan	i	februari	

1942	påbörjades	träningen	för	soldater	och	officerare	i	den	nyligen	uppsatta	styrkan	

med	omfattande	fysisk	träning	och	övningar	syftande	till	mycket	goda	soldatfärdighet-

er.94	Efter	förberedande	order	påbörjade	Carlson	direkt	förövningar	med	sina	män	med	

att	genomföra	landstigningar	i	skydd	av	mörkret	från	just	ubåtar.95	Operationen	mot	

Makin	Island	präglades	av	extremt	dåliga	förutsättningar	vädermässigt	för	Carlson	och	

hans	män	att	göra	sitt	arbete	som	de	hade	förövat	och	var	kapabla	till.	En	japansk	obser-

vationspost	upptäckte	den	påbörjade	landstigningfasen	från	ubåtarna	redan	klockan	

05.00	den	17	augusti	och	kunde	slå	larm	till	garnisonen.96	Trots	den	olyckliga	starten	på	

uppdraget	kunde	de	särskilt	uttagna	soldaterna	och	deras	kompetens	utjämna	oddsen	

mot	de	japanska	försvararna.97	Striderna	på	Makin	Island	kännetecknades	av	enskilda	

individers	goda	initiativ	och	djärvhet,	vilket	kan	exemplifieras	med	styrkans	chef.	Under	

morgontimmarna	efter	landstigningen	noterades	två	mindre	japanska	fartyg	på	väg	in	i	

lagunen	på	ön	med	bedömda	förstärkningar.	Carlson	signalerade	till	ubåtarna	att	gå	till	

ytläge	och	bekämpa	fartygen	med	sina	15	centimeters	kanoner.	Olyckligtvis	bröts	sam-

bandet	till	ubåtarna,	men	kunde	i	blindo	med	stöd	av	Carlsons	bäring	och	avstånd	sänka	

fartygen.98		

	

	

	

																																																								
92	Ford,	St	Nazaire	1942,	s.	76.	
93	Haughey,	”Carlson’s	Raid	on	Makin	Island”,	s.	59	och	Peatross,	”The	Raid	on	Makin	Island	–	Part	I”,	s.	33.	
94	Peatross,	”The	Raid	on	Makin	Island	–	Part	I”,	s.	35	och	41.		
95	Haughey,	”Carlson’s	Raid	on	Makin	Island”,	s.	59	och	Peatross,	”The	Raid	on	Makin	Island	–	Part	I”,	s.	33.	
96	Peatross,	”The	Raid	on	Makin	Island	–	Part	I”,	s.	35	och	41.		
97	Haughey,	”Carlson’s	Raid	on	Makin	Island”,	s.	57	och	Peatross,	”The	Raid	on	Makin	Island	–	Part	I”,	s.	33.	
98	Haughey,	”Carlson’s	Raid	on	Makin	Island”,	s.	61.		
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Resultat	–	Originalitet	

I	den	fjärde	och	sista	delhypotesen	kan	en	central	beröringspunkt	identifieras	mellan	

räderna.	I	bägge	fallen	har	man	varit	originell	och	tänkt	utanför	de	normativa	ramarna	i	

strävan	att	lyckas	med	överraskningen,	vilket	Sun	Tzu	och	brittiska	arméns	publikation	

poängterar.	Att	omgruppera	med	ubåt	från	Hawaii	syftande	till	en	nattlig	räd	på	Makin	

Island	är	inte	en	dussinoperation,	vilket	inte	våghalsigheten	i	räden	mot	St	Nazaire	hel-

ler	är	med	ett	styrkeförhållande	ett	till	tio.	De	bägge	fallen	indikerar	originalitet	som	en	

bärande	framgångsfaktor	för	sin	överraskning.		

	 	

I	fallet	St	Nazaire	kan	samtliga	indikatorer	mötas	på	ett	konstruktivt	vis	medan	Makin	

Island	möter	kärnan	i	dem.	Vid	en	kritisk	granskning	är	delhypotes	fyra	utmanande	och	

samtidigt	sammanfattande.	Under	förutsättning	att	originalitet	varit	den	yttersta	förut-

sättningen	för	att	lyckas	med	överraskningen	på	Makin	Island,	så	hade	man	sannolikt	

lyckats.	Andra	omständigheter	ruinerade	möjligheterna	till	det	–	friktioner.	De	tidigare	

oidentifierade	relationerna	mellan	de	oberoende	variablerna	och	relationen	till	den	be-

roende	variabeln	avtäcks	allt	efterhand.	Resultatet	från	de	två	fallen	sammantaget	visar	

bland	annat	att	originalitet	har	en	mer	central	roll	jämfört	med	de	övriga	framgångsfak-

torerna	i	vad	som	bidrar	till	en	lyckad	överraskning.	Originalitet	möjliggör	att	ta	och	be-

hålla	ett	initiativ	genom	tempo	sannolikt	på	ett	bättre	sätt	än	att	inte	vara	originell.	St	

Nazaire	bekräftar	det	förstnämnda.	Originalitet	möjliggör	vilseledningens	positiva	effek-

ter	som	i	St	Nazaire	i	fråga	om	att	tänka	utanför	ramarna.	Planens	originalitet	påverkar	

graden	av	operationssäkerhet	och	åtgärderna	för	att	upprätthålla	en	god	sådan	som	vi-

sats	i	bägge	fallen.		

	

För	att	vara	metodologiskt	trogen	fortsättningsvis	avhandlas	här	det	solitära	resultatet	

av	hypotes	fyra	medan	den	övergripande	diskussionen	och	det	slutliga	resultatet	av-

handlas	vidare	i	nästkommande	kapitel.	I	hypotes	fyra	kan	inte	en	falsifiering	ske	i	St	

Nazaire	medan	Makin	Island	falsifierar	delhypotesen.	Sammantaget	är	delhypotesen	i	

sin	helhet	inte	möjlig	att	falsifiera,	men	kan	heller	inte	stärkas.		
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5.	Avslutning	

5.1	Inledning	

Det	avslutande	kapitlet	kommer	att	avhandla	tre	delar;	en	sammanfattande	diskussion	

avseende	undersökningens	syfte	och	vetenskapliga	problem,	diskussion	och	presentat-

ion	av	undersökningens	resultat	med	svar	på	ställda	forskningsfrågor	samt	förslag	på	

vidare	forskning	inom	området.		

5.2	Syftet	och	det	vetenskapliga	problemet	

Syftet	med	undersökningen	har	varit	att	med	en	teoriutvecklande	ansats	identifiera	och	

beskriva	vilka	framgångsfaktorer	som	bidrar	till	överraskning	vid	amfibieoperationer	

samt	hur	de	inverkar.	Undersökningen	har	efter	en	hypotetiskt-deduktiv	metod	genere-

rat	framgångsfaktorer	vilka	analyserats	utifrån	militärteoretiska	anspråk	och	slutligen	

prövats	genom	hypotesprövning	på	två	empiriska	fall.	Bärande	element	i	det	vetenskap-

liga	problemet	har	utgjorts	av	att	överraskning	upplevs	abstrakt	och	som	ett	allmängil-

tigt	anspråk	ur	ett	militärteoretiskt	perspektiv.	Paradoxalt	nog	befinns	området	dessu-

tom	vara	förhållandevis	outforskat	trots	samstämmighet	beträffande	överraskningens	

positiva	effekter.	Sjömaktsteoretiskt	återfinns	endast	marginell	substans	och	klarhet	i	

principen	överraskning	kopplat	till	amfibieoperationer.	Avslutningsvis	har	en	avsaknad	

av	teoretiska	grundsatsers	koppling	i	empiriska	fall	till	krigsvetenskaplig	och	militär-

praktisk	nytta,	gällande	överraskning	i	amfibieoperationer,	identifierats.		

5.3	Resultatdiskussion	och	slutsatser	

Resultatmässigt	efter	genomförd	hypotesprövning	av	de	fyra	delhypoteserna	förefaller	

det	metodologiska	valet	med	olika	utfallsdesign	vara	tydligt.	Givet	utfallet	stärks	även	

slutsatserna	avseende	vad	som	fordras	för	just	en	lyckosam	överraskning.	För	att	bidra	

till	ett	mervärde	för	grundprincipen	överraskning	i	amfibieoperationer	har	hypoteserna	

prövats	på	de	två	fallen	St	Nazaire	och	Makin	Island.	Resultatet	visar	att	den	lyckade	

överraskningen	i	St	Nazaire	bär	mycket	tydliga	spår	av	samtliga	framgångsfaktorer	samt	

att	ingen	av	delhypoteserna	kunnat	falsifieras,	medan	den	misslyckade	överraskningen	

på	Makin	Island	sviktar	betänkligt,	vilket	den	förväntades	göra.	I	fallet	Makin	Island	

kunde	enbart	den	sista	delhypotesen	originalitet	falsifieras.	Ingen	av	delhypoteserna	

kunde	i	sin	helhet	falsifieras.	En	ivrigt	komponerad	slutsats	skulle	kunna	sammanfatta	
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undersökningen	med	att	hävda	att	överraskningens	lyckosamhet	i	en	amfibieoperation	

fordrar	samtliga	framgångsfaktorer.	Detta	skulle	i	sin	tur	leda	till	att	referenshypotesen	

överraskning	=	vilseledning	+	operationssäkerhet	+	tempo	+	originalitet	inte	kan	fal-

sifieras.	Den	kan	heller	inte	falsifieras	och	samtliga	framgångsfaktorer	är	nödvändiga,	

men	undersökningen	visar	på	en	djupare	innebörd	av	referenshypotesens	ingående	de-

lar	och	vad	som	bidrar	till	en	lyckad	överraskning.		

	

I	termer	av	relation	mellan	de	oberoende	variablerna	visar	undersökningen	att	originali-

tet	bättre	möjliggör	de	tre	övriga	framgångsfaktorernas	bidrag	till	en	lyckad	överrask-

ning.	Originalitet	möjliggör	att	ta	och	behålla	ett	initiativ	genom	tempo.	Originalitet	möj-

liggör	vilseledningens	positiva	effekter	i	fråga	om	att	tänka	utanför	ramarna.	Planens	

originalitet	påverkar	graden	av	operationssäkerhet	och	åtgärderna	för	att	upprätthålla	

en	god	sådan.	Även	framgångsfaktorerna	operationssäkerhet	och	tempo	har	gemen-

samma	beröringsytor	i	de	bägge	empiriska	fallen,	primärt	i	planeringsstadiet,	men	inte	

lika	tydligt	som	originalitet	visat	sig.	Undersökningen	visar	också	att	oavsett	en	lyckad	

eller	misslyckad	överraskning	så	är	i	synnerhet	originalitet	den	tyngst	vägande	fram-

gångsfaktorn	avseende	principen	överraskning	i	en	amfibieoperation.	Sammantaget	

formulerar	det	den	preliminära	slutsatsen	(vilken	även	kan	utgöra	en	mer	utvecklad	re-

ferenshypotes):	

	

	För	en	lyckad	överraskning	i	en	amfibieoperation	är	originalitetens	komplexitet	dimens-

ionerande	för	vilseledningens	effekter,	graden	av	operationssäkerhet	och	initiativets	kon-

tinuitet	genom	tempo.	

	

Med	hänsyn	tagen	till	den	externa	validiteten	bör	den	preliminära	slutsatsen	prövas	på	

fler	empiriska	fall	innan	den	ges	ett	mer	giltigt	och	vetenskapligt	företräde	och	därige-

nom	beläggas	med	en	starkare	generaliserbarhet.	Däremot	medverkar	redan	nu	under-

sökningen	och	den	preliminära	slutsatsen	(utvecklade	referenshypotesen)	till	att	sänka	

abstraktionsgraden	i	teoretisk	mening	för	vad	som	bidrar	till	en	lyckad	överraskning	i	

en	amfibieoperation.		

	

Undersökningen	har	identifierat	fyra	bidragande	framgångsfaktorer	som	bidrar	till	en	

lyckad	överraskning	i	en	amfibieoperation	med	vilseledning,	operationssäkerhet,	tempo	
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och	originalitet.	I	fallet	St	Nazaire	framstår	ytterligare	en	tänkbar	framgångsfaktor	som	

visade	sig	vara	helt	central,	nämligen	förövning.	Viktigt	att	poängtera	dock	är	att	föröv-

ningen	i	det	fallet	genererade	ett	positivt	utfall	för	operationen	framför	utfallet	på	över-

raskningen,	men	förövning	har	en	klar	relevans	till	överraskning.	Med	god	förövning	ges	

sannolikt	bättre	möjligheter	till	att	hålla	ett	högt	tempo	i	överraskningen,	varför	föröv-

ning	som	framgångsfaktor	vore	intressant	att	studera	vidare	i	fråga	om	fortsatt	forsk-

ning.		

	

Som	nämndes	i	problemformuleringen	avseende	undersökningens	relevans	i	termer	av	

krigsvetenskaplig-	och	militärpraktisk	nytta,	påvisar	resultatet	en	fördjupad	och	därtill	

bättre	förståelse	i	det	konceptuella	sammanhanget.	Med	de	fyra	identifierade	och	be-

skrivna	framgångsfaktorernas	bidrag	till	en	lyckad	överraskning	kan	vi	teoretiskt	förstå	

överraskning	på	ett	mer	konkret	sätt	än	innan.	Resultatet	fördjupar	förståelsen	ytterli-

gare	då	framgångsfaktorn	originalitet	framträder	som	central	bland	de	oberoende	vari-

ablerna	och	i	förhållande	till	den	beroende	variabeln.	Detta	kan	sammanfattningsvis	

leda	till	att	vår	konceptuella	syn	på	överraskning	har	givits	en	mer	gripbar	insikt	i	jäm-

förelse	med	de	abstrakta	tankegodsen	som	militärteoretiskt	annars	framträder.	I	fråga	

om	Gotlands	strategiska	företräde	i	den	svenska	försvarsplaneringen	och	undersök-

ningens	militärpraktiska	nytta,	kan	resultatet	på	ett	något	mer	konkretiserat	sätt	betona	

vilka	framgångsfaktorer	som	bidrar	till	en	lyckad	överraskning.	Därigenom	och	med	ett	

fördjupat	konceptuellt	synsätt	identifiera	vilka	möjligheter	och	begränsningar	försvars-

planeringen	ställs	inför	när	det	handlar	om	den	strategiska	utsattheten	på	Gotland	och	

överraskande	amfibieoperationer.		

	

I	termer	av	metodmässig	reflektion	över	undersökningens	process	kan	det	konstateras	

att	ingen	av	delhypoteserna	kunde	falsifieras.	Inte	heller	kunde	referenshypotesen	falsi-

fieras,	men	den	utvecklades	till	en	mer	konkret	innebörd	för	vad	som	bidrar	till	en	lyck-

ad	överraskning	i	amfibieoperationer.	Att	ingen	av	delhypoteserna	kunde	falsifieras	kan	

härledas	till	att	de	valda	fallen	var	varandras	kontraster,	vilket	också	är	meningen	med	

olika	utfallsdesign.	Den	enda	kontroversen	som	uppstod	är	delhypotes	fyra,	vilken	av-

handlats	ovan.	En	identifierad	risk	med	olika	utfallsdesign	kan	vara	att	fallen	vid	under-

sökningens	slut	inte	var	så	olika,	vilket	skapar	förutsättningar	för	förvirring	och	behov	

av	ytterligare	prövningar.	Motsvarande	risk	kan	föreligga	i	en	lika	utfallsdesign.	Den	här	
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undersökningen	eftersökte	en	spänning	mellan	helt	olika	fall	för	att	kunna	jämföra	och	

falsifiera	eller	stärka	del-	och	referenshypotesen.		I	undersökningen	stärks	sammantaget	

resonemanget	att	de	fyra	identifierade	framgångsfaktorerna,	tillika	oberoende	variabler,	

i	förhållande	till	den	beroende	variabeln,	överraskning,	stämmer	efter	prövning	av	de	

två	fallen.	Fördelen	med	att	använda	två	fall	framför	ett	enskilt	fall	utgörs	av	det	faktum	i	

strävan	att	åstadkomma	en	spänning	mellan	dem	och	något	att	jämföra	med	och	mot.	

Graden	av	generaliserbarhet	ökar	därmed	också.	Nackdelen	är	att	en	undersökning	av	

två	fall	riskerar	att	blir	för	ytlig,	vilket	upplevs	som	ett	gränsfall	i	den	här	undersökning-

en.	Trots	fördelarna	med	två	fall	visar	resultatet	att	fler	undersökningar	och	prövningar	

bör	genomföras	för	att	kunna	tala	om	en	generaliserbarhet.		

	

Valet	av	hypotesprövning	för	den	här	undersökningen	motiveras	med	möjligheten	att	ur	

de	mer	generella	och	allmängiltiga	militärteoretiska	anspråken	formulera	mer	precisa	

hypoteser	för	dels	principen	överraskning,	dels	för	de	identifierade	framgångsfaktorer-

na.	Med	hänsyn	tagen	till	den	teoriutvecklande	ansatsen	kan	hypoteser	ställas	upp	och	

prövas	mer	metodiskt	och	djupgående	än	vad	kanske	normativa	forskningsfrågor	hade	

gjort	i	undersökningen.	För	att	kunna	uttala	sig	mer	i	det	avseendet	bör	alternativet	

prövas	med	enbart	forskningsfrågor.	Den	identifierade	risken	och	presumtiva	nackdelen	

med	undersökningens	formulerade	delhypoteser	är	att	de	färgas	direkt	av	de	militärteo-

retiska	tankegångarna	de	blir	exponerade	för.		Vid	exempelvis	beskrivning	och	definit-

ion	av	framgångsfaktorn	vilseledning	användes	sex	militära	tänkare.	Vad	hade	hänt	om	

det	hade	varit	sex	andra	tänkare?	Vilka	variationer	hade	uppstått,	om	ens	några?	Skill-

nad	på	det	slutliga	resultatet?	Variationer	kommer	sannolikt	alltid	att	uppstå.	Den	här	

undersökningen	har	innan	val	av	militärteoretiska	tänkare	gjort	en	översyn	av	klok-

skaper	och	tankar	om	överraskning	och	respektive	framgångsfaktor	kopplat	till	amfi-

bieoperationer	för	att	åstadkomma	så	god	begreppsvaliditet	som	möjligt,	det	vill	säga	

kopplingen	mellan	teori	och	de	genererade	delhypoteserna.		

	

Avslutningsvis	kan	undersökningens	förtjänster	härledas	till	identifieringen	av	de	fyra	

framgångsfaktorerna	vilseledning,	operationssäkerhet,	tempo	och	originalitet	efter	en	

hypotetisk-deduktiv	metod.	Vidare	har	undersökningen	med	en	formulerad	och	över-

gripande	referenshypotes	och	fyra	genererade	delhypoteser	prövats	på	två	empiriska	

och	olika	fall.	Resultatet	visar	att	såväl	referenshypotesen	som	delhypoteserna	stämmer	
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efter	prövning	och	har	därtill	utvecklat	en	preliminär	slutsats,	vilken	även	kan	utgöra	en	

mer	utvecklad	referenshypotes.	Sammantaget	har	undersökningen	bidragit	till	att	kon-

kretisera	och	öka	vår	förståelse	för	vad	som	bidrar	till	en	lyckad	överraskning	i	amfibie-

operationer,	vilket	förhoppningsvis	har	ett	gett	ett	forskningsmässigt	bidrag	såväl	till	

den	krigsvetenskapliga	som	den	militärpraktiska	nyttan.	

5.4	Förslag	på	vidare	forskning	

Förslag	på	vidare	forskning	har	två	huvudsakliga	handlingsalternativ;	förståelse	för	in-

nebörden	av	överraskning	som	fenomen	samt	betydelsen	av	överraskning	i	kontextuell	

mening.	I	det	förstnämnda	kan	med	fördel	andra	och	fler	teoretikers	och	tänkares	syn	på	

överraskning	breddas,	fördjupas	och	utvecklas.	Därtill	kan	även	andra	framgångsfak-

torer	identifieras,	motiveras	och	analyseras.	I	det	andra	angreppssättet	kan	principen	

överraskning	prövas	och	värderas	i	andra	sammanhang	som	i	exempelvis	strikta	led-

ningsnivåer,	mark-	eller	luftoperationer,	gemensamma	operationer,	jämföra	fall	ur	olika	

tidsperspektiv	med	olika	tekniska	förutsättningar	eller	i	olika	konflikttyper.	I	det	fall	

forskaren	önskar	fördjupa	sig	i	amfibieoperationer	kan	företrädesvis	andra	fall	väljas	

(lyckade/misslyckade),	men	där	samma	analysverktyg	och	framgångsfaktorer	används	

med	hänsyn	tagen	till	den	externa	validiteten	ur	denna	undersökning.	Oavsett	vilket	

handlingsalternativ	som	väljs	kan	även	de	metodmässiga	val	som	görs	ge	förutsättning-

ar	för	ett	spännande	och	konstruktivt	resultat	rörande	överraskningens	positiva	effek-

ter.		
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