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ABSTRACT: 
The thoughts and theories regarding the command of the sea were written down during the 
last century. In the aftermath of WW2, marine strategists were less comfortable about using 
the phrase command of the sea which now seemed to be too absolutist in tone. This resulted 
in a new phrase which had a less ambitious tone the phrase control of the sea became more 
acceptable and even though the main difference is that control of the sea is applicable under a 
certain time and place, the main thought is still the same. 
 
The question then that should be asked is: are these old theories regarding the battle of the 
seas still applicable today? The battlefield has certainly changed since then, particularly re-
garding the development of military technology but also regarding what kind of foe the na-
vies of today meet.  
 
This is the issue that this paper aims to address by studying the civil war in Sri Lanka with 
focus on what took place between the Sri Lankan navy and the sea tigers of LTTE. The study 
will be done by using Geoffrey Tills theories about control of the sea as a lens and a means to 
decipher what occurred during this time. 
 
This study shows that the theory of control of the sea played a part of the Sri Lankan navy’s 
ability to defeat the sea tigers and by doing so contributed to ending of the almost three cen-
tury long conflict. 
 
 
 
Nyckelord:  
Sjötigrar, LTTE, Geoffrey Till, Kontroll till sjöss, Sri Lanka. 
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1. Inledning  
Dagens konflikter går allt mer mot en asymmetrisk typ av krigföring där statliga styrkor 
möter en motståndare som uppträder dolt bland civila eller agerar som gerillagrupper. 
Detta är en taktik som nyttjas av både terrorgrupper, pirater och insurgenter. I mellan-
statliga konflikter har denna taktik nyttjats av den underlägsna aktören, såsom i Viet-
namkriget och första Tjetjenienkriget. Denna typ av krigföring som dock varit karaktär-
istiskt för den underlägsna aktören, har även börjat användas av den överlägsne. Ryss-
lands annektering av Krimhalvön år 2014 är ett exempel på detta1.  
 
Asymmetrikrigföringen som i huvudsak utspelar sig på land har studerats väl, och teo-
rier och doktriner har skapats för att möta denna typ av hot. När konflikten sedan spri-
der sig ut till havs har de doktriner som styr landtruppers agerande applicerats på den 
marina arenan. De doktriner som ligger till grund för landoperationer har applicerats på 
konflikter såsom Vietnamkriget, jakten på pirater utanför Afrika och Sri Lankas kuvande 
av de Tamilska sjötigrarna2. Men förklarar de teorierna allt? Innebär det att det går att 
frångå klassiska sjömaktsteorier vid en irreguljärkonflikt till sjöss? 
 
Dessa frågor är av intresse av olika skäl. Exempelvis har Sverige deltagit i missioner där 
vi mött irreguljära motståndare. Exempel på detta är Marin Insats i Libanon (ML01 och 
ML02), där Sverige stöttade den Libanesiska regeringen med att stoppa vapensmugg-
ling3, och på senare tid under våra operationer i Adenviken4. Att kunna agera på rätt sätt 
blir avgörande för missionens utförande och i förlängningen, Försvarsmaktens förmåga 
att möta en maritim irreguljär motståndare. Örlogskapten Marko Petkovic vänder i sitt 
arbete Asymmetriskt konfliktteori i marin miljö på frågan, och formulerar den som: Bör 
ett litet land som Sverige med begränsade resurser kunna nyttja denna typ av asymmet-
risk krigföring, och inte bara bemöta den? 5 En fråga som får anses vara av intresse för 
ett litet land som Sverige. 
 
Utöver detta förs enligt sjömaktsteoretikern Geoffrey Till en diskussion angående klas-
siska teoriers bärkraft, då större sjömakter likt USA inte har någon effektiv motståndare 
till sjöss. I den diskussionen lyfts hur speciella topografiska och operationella omstän-
digheter i kustnära vatten kräver en speciell form av sjökontroll. Detta då allt fler anta-
gonister ser till nekandet av havet som en metod att möta en motståndare.6 Denna dis-
kussion anses ligga i linje med vad detta arbete syftar till då den lyfter frågan om veder-
tagna teoriers bärkraft i dagens konflikter.  
 
Inbördeskriget på Sri Lanka har valts som studieobjekt då det ligger i närtid, samt att Sri 
Lankas sjöstridskrafter lyckades att slå sin motståndare7. Konflikten varade under en 

                                                        
1 Michael Winiarski (2015),Dagens Nyheter, http://www.dn.se/nyheter/varlden/putin-jag-planerade-
ockupationen-av-krim/ hämtat:2016-04-02 
2 Fredrik Edwardson(2012), Upprorsbekämpning i den marina arenan, Försvarshögskolan, Stockholm. 
3Regeringens Proposition 2005/06:208, http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propo-
sitioner-och-skrivelser/Svenskt-deltagande-i-Forenta-n_GT03208/?text=true. hämtat:2016-03-30. 
4 Försvarsmakten, Internationella insatser, Somaila- EU NAVFOR, http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-
verksamhet/internationella-insatser/avslutade/truppinsatser/somalia-eu-navfor, hämtat: 2016-05-29 
5 Marko Petkovic(2016), Asymmetrisk konfliktteori i marin miljö, 2016, Försvarshögskolan, Stockholm. 
6 Geoffrey Till (2009), Seapower: a guide for the twenty-first century. 2nd ed. London: Routledge, s.15. 
7 Justin O.Smith(2011),Maritime interdicition in Sri Lanka’s counterinsurgency, Small wars & Insurgencies, 
s.461. 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/putin-jag-planerade-ockupationen-av-krim/
http://www.dn.se/nyheter/varlden/putin-jag-planerade-ockupationen-av-krim/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/Svenskt-deltagande-i-Forenta-n_GT03208/?text=true
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/Svenskt-deltagande-i-Forenta-n_GT03208/?text=true
http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/internationella-insatser/avslutade/truppinsatser/somalia-eu-navfor
http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/internationella-insatser/avslutade/truppinsatser/somalia-eu-navfor
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lång tid vilket medför möjligheten att spåra och studera förändringar i konflikten. Även 
likheter mellan den svenska marinen och singalesiska flotta kan dras då de i vissa anse-
enden hade, innan konflikten en likartad uppbyggnad. Detta utifrån perspektivet att de 
bägge var en kustflotta med begränsat antal enheter och resurser. Den singalesiska flot-
tan bestod i konfliktens startskede av flertalet mindre patrullbåtar av bland annat 
Dvora-klass samt enstaka större fartyg för agerande utomskärs8. Patrullbåtarna skiljer 
sig ifrån de svenska korvetterna på flera punkter, där storlek, bestyckning och uthållig-
het är några av de tydligaste. Dock är det inte den parallellen fartyg-fartyg som söks, 
utan likheten dras vid att en kustförsvarsflotta med små resurser byggd för att möta ett 
yttre hot, ställdes inför ett inre hot9. 

1.1 Tidigare forskning 
Vid en första anblick kan den asymmetriska konflikten ses som uppseendeväckande då 
en tillsynes underlägsen aktör angriper en överlägsen motståndare. Trots detta så sker 
det, och i många fall så avslutas konflikten i den underlägsnas favör. I Ivan Arreguin-
Toft´s artikel How the weak wins wars beskrivs detta fenomen.10 Arreguin-Toft tar där 
ett avstamp från Thucydides, och dennes tankar kring att ju starkare en aktör är desto 
större är dess sannolikhet till seger. Samtidigt visar Arreguin-Toft på siffror som pekar 
på att den underlägsna aktören står som segrare i de flesta av fallen i en asymmetrisk 
konflikt.11 I Andrew Mack´s artikel Why Big Nations Lose Small Wars, så framhävs tre 
grundfaktorer som kan vara en förklaring till varför den underlägsna aktören kan över-
vinna sin till synes övermäktiga motståndare12. Dessa faktorer beskrivs som: 
 

- Den relativa styrkan förklarar det relativa intresset. 
- Det relativa intresset förklarar den relativa politiska sårbarheten. 
- Den relativa sårbarheten förklarar varför starka aktörer förlorar.13 

 
Dessa punkter återges i Arreguins-Toft artikel där de bearbetas vidare, och slutar i tesen 
om att den starkare aktören inte har samma vilja att vinna konflikten, då deras överlev-
nad inte står på spel. Omvänt så har den underlägsna aktören en hög vilja att vinna kon-
flikten då deras överlevnad står på spel.14  
 
Ur detta går det att utläsa hur den starkare makten är mycket mer politiskt känslig för 
den asymmetriska konflikten, än den svagare aktören. Även hur det kan ligga till grund 
för hur den starkare staten får ge upp och ge vika för den svagare.  
 
Det går således ur ovan förklaring att utläsa hur trenden pekar på att allt fler asymmet-
riska konflikter avslutas i den underlägsnas favör vilket till del kan förklaras av deras 
större vilja till att vinna. Samt att den starkare aktören som i regel representeras av en 
statsmakt, är mycket mer politiskt känslig. Artikeln missar dock att ta hänsyn till vad 

                                                        
8 Paul A. Povlock, A Guerilla War At Sea: The Sri Lankan Civil War,2011, Naval War College,Joint Military 
Operations Department,Newport,RI,02841-1207, s.29. 
9 Povlock, s.29. 
10 Ivan Arreguin-Toft, How the weak wins war, 2001, International Security vol 26, s.94. 
11 Arreguin-Toft, s.96. 
12 Andrew Mack Why Big Nations Lose Small Wars: The politics of Asymmetric Conflict, 1975, World 
Politicts vol 27 No2, s.180-182. 
13 Författarens egen översättning 
14 Arreguin-Toft, s.96. 
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som sker om den starkare aktören försöker att slå mot sin motståndares vilja att fort-
sätta. Inte via fortsatta offensiva åtgärder utan genom att skära av förbindelser av förnö-
denheter. Samt att arbeta för en mer mjuk approach för att vinna lokalbefolkningens 
stöd. Frågan som saknas här är hur klarar en underlägsen aktör av att fortsätta utan för-
nödenheter och stöd utifrån? 
 
Hur skall då en statlig aktör kunna möta en irreguljär motståndare som statistiskt sett 
har en större sannolikhet att gå segrande ur konflikten? I Justin O.Smith´s artikel Mari-
time interdicion in Sri Lankas’s counterinsurgency lyfts vikten av hur Sri Lankas flotta (Sri 
Lankan Navy ,SLN) lyckades stoppa tillförsel av vapen och resurser på väg till de Ta-
milska tigrarna. Detta beskrivs som ett stort skäl till att den 26 år långa konflikten fick 
ett slut. 15  
 
I Smiths artikel beskrivs vidare hur SLN blev tvungna att omorganisera för att kunna 
möta det hot som de Tamilska sjötigrarna utgjorde. I och med att SLN tappade kontrol-
len på vad som hände till sjöss kunde sjötigrarna genomföra smugglingsoperationer som 
försörjde deras landoperationer.16 När SLN sedan omorganiserade och mötte sjötigrar-
nas svärmtaktik med en egen större svärm, och lyckades identifiera de smugglande far-
tygen utklädda till fiskare kunde de upprätta den blockad som i förlängningen ledde till 
de Tamilska tigrarnas(LTTE) fall.17 Till skillnad ifrån Arreguin-Tofts artikel så beskrivs 
här vikten av att kunna begränsa tillförseln av förnödenheter och personal till en mindre 
aktör. Artikeln rör vid ämnet blockad lyfter och konceptet Swarm-tactics, dock beskriver 
inte Smith deras koppling mot sjömaktsteorier. 
 
Marinens roll i asymmetriska konflikter har enligt Tim Benbow länge och ofta förbisetts 
till förmån av mark och luft-operationer. I sin artikel Maritime forces and Counter-insur-
gency beskriver Benbow att vikten av marina operationer ofta negligeras trots att det 
vid flera tillfällen direkt påverkat utvecklingen på land. 18 Han beskriver vidare hur tren-
den för sjöstridskrafter har varit att strida från havet vilket har medfört att förmågan, 
att strida till sjöss har minskat. Detta menar Benbow är av ondo då operationer utförda 
till sjöss likt, blockader, underrättelseinhämtning och skyddandet av egna transporter 
till sjöss direkt påverkar vad som sker på land.19 
 
Benbow lyfter här en intressant tanke om att värdet av dagens flottor förbises och att de 
används till fel saker. Det man dock skall ha i beaktande är att Benbow ser till ameri-
kanska operationer och utgår ifrån den amerikanska flottan. Exempelvis har inte den 
svenska flottan samma möjlighet att strida ifrån havet mot land såsom en hangarflotta 
har, då de saknar de vapenplattformar och system som krävs. Således bör inte mindre 
flottor tappat förmågan att strida till sjöss i samma utsträckning. 
 
Örlogskapten Marko Petkovic angriper problemet gällande asymmetriska konflikter på 
en till synes mer okonventionellt sätt, då han tar konflikten utifrån den svagare aktörens 

                                                        
15 Justin O.Smith(2011),Maritime interdiction in Sri Lanka’s counterinsurgency, Small wars & Insurgencies, 
22:3, s.448-449. 
16 Smith, s.452-456. 
17 Smith, s.454-460. 
18 Tim Benbow (2007) Maritime Forces and Counter-insurgency, 
Contemporary Security Policy, 28:1, 80-95, DOI: 10.1080/13523260701240419, s.80. 
19 Benbow, s.83. 
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perspektiv. Detta görs i syfte att se till möjligheten att applicera ett snarlikt agerande för 
svenska marina styrkor. Petkovic’s arbete Asymmetrisk konfliktteori i marin miljö utgår 
ifrån Arreguin-Tofts tes om asymmetriska konflikter. Vilket förenklat kan förklaras som 
att när två aktörer som nyttjar samma typ av krigföring, exempelvis konventionellkrig-
föring, så kommer den starkare aktören att vinna. Om däremot den ena aktören nyttjar 
en okonventionell metod kommer den svagare aktören att vinna.20 Arbetet tar avstamp 
ifrån konflikten mellan Iran och Irak där fokus ligger på konfliktens marina del. I sitt ar-
bete drar Petkovic slutsatsen att en mindre stat likt Sverige, bör se till sin förmåga att 
kunna utöva en mer asymmetrisk typ av krigföring. Inte enbart kunna möta den såsom 
våra doktriner enligt Petkovic förespråkar.21  
 
I sitt arbete lyfter Petkovic en mycket intressant tankegång gällande nyttjandet av en 
asymmetrisk strategi för att möta en starkare aktör. Detta får likt hans eget resonemang 
anses vara någonting att se över för svensk del. Detta då Sverige i viss utsträckning får 
ses som en mindre stat och aktör då Sverige till stor del agerar självständigt och med be-
gränsade resurser. Samtidigt som vår närmaste stormakt rustar upp och utökar sina 
egna förmågor inom samtliga dimensioner. Det nämns dock tidigare, i artikeln How the 
weak wins wars skriven av Arreguin-Toft att styrkan hos den svagare aktören delvis 
kommer ifrån dess vilja att vinna, alternativt överleva. Denna aspekt är svår att åter-
finna i Petrovics arbete, även om han förklarar att dennes valda tes inte ensamt kan 
återge en rättvis bild av händelsen.22 
 
Det som återges i artiklarna är mer beskrivningar av problem än ett försök till att för-
klara dem. Inte heller har det hittats artiklar som berör sjömaktsteoriers gällande i en 
maritim irreguljär kontext. Det är delar av denna lucka inom krigsvetenskapen som 
detta arbete söker att fylla. Detta genom att söka ett svar på klassiska sjömaktsteoriers 
giltighet i en modern marin kontext. 

1.2 Syfte och problemformulering 

1.2.1 Problemformulering 
Många av dagens teorier kring sjökriget togs fram under det förra seklet, där teoretiker 
som Corbett och Mahan la en grund för moderna tänkare likt Hughes och Till. Det ter sig 
därmed naturligt att deras tankar har influerat dagens styrande dokument och doktri-
ner likt Doktrin för marina operationer DMarinO och Taktikreglemente för marinstrids-
krafterna TRM1(A)2324. Där återges försvarsmaktens tankar kring herravälde till sjöss 
samt kontroll till sjöss. Dock har DMarinO nyligen ersatts av Operativ Doktrin (OPD) och 
där har beskrivningen omformulerats och det talas bara om kontroll25. Där kontroll in-
nebär ens förmåga att utöva eller påverka någon annans kontroll i hela eller delar av ett 
operationsområde.26 Även om omformuleringar har gjorts, så finns grundtanken kvar 

                                                        
20 Petkovic, s.4. 
21 Petkovic, s.46. 
22 Petkovic, s.46. 
23Försvarsmakten (2005). Doktrin för marina operationer, Stockholm: Försvarsmakten, s.49. 
24 Försvarsmakten (2010). Taktikreglemente för marinstridskrafterna TRM1(A), Stockholm: Försvarsmak-
ten, s.03-8. 
25 Försvarsmakten(2014). Operativ doktrin 2014: OPD, Stockholm: Försvarsmakten, 2014, s.4. 
26 Operativ doktrin 2014, s.31. 
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om att sjöstriden till stor del handlar om att inneha kontroll över hela eller delar av ett 
operationsområde, alternativt neka motståndaren detsamma.  
 
En fråga som då blir värd att ställa kan formuleras som: Dessa tankar som i många fall 
ses som självklara, bör inte deras giltighet granskas? Sedan de formulerades har slagfäl-
tet förändrats, framförallt gällande teknik, men också vilken typ av kombattanter som 
möts. Detta då det blir allt vanligare att en konventionell flotta möter en okonventionell 
motståndare. Hur står sig då de klassiska teorierna, då de möter någonting som de i 
grunden kanske inte var avsedda för?  

1.2.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att se hur en vedertagen sjömaktsteori står sig i en modern 
konflikt, mellan en statlig och icke statlig aktör. Detta kommer att genomföras genom att 
applicera Geoffrey Till’s teori om kontroll till sjöss (Sea Control), på Sri Lankas inbördes-
krig och då med huvudfokus på vad som skedde mellan Sri Lankas flotta och de Ta-
milska sjötigrarna.  

1.2.3 Forskningsfrågor och delfrågor 
För att kunna ge svar på denna problemformulering behövs en forskningsfråga. Forsk-
ningsfrågan kommer sedan att bevaras genom delfrågor. Delfrågornas syfte blir således 
att på ett tydligt sätt strukturera upp och underlätta arbetet. 

 
Den forskningsfråga som kommer att användas för arbetet har formulerats som: 

 
- Kan Geoffrey Till’s teori om kontroll till sjöss, förklara hur Sri Lankas flotta lyckades 

besegra de Tamilska sjötigrarna. 
 

Utifrån forskningsfrågan har fyra delfrågor tagits fram: 
 
 Vad innebär Geoffrey Till’s teori om kontroll till sjöss? 

 Lyckades Sri Lanka’s flotta skapa kontroll till sjöss innan vapenvilan år 2002? 

 Lyckades Sri Lanka’s flotta skapa kontroll till sjöss efter vapenvilan år 2005? 

 Hur påverkades konflikten av Sri Lanka’s flottas förmåga/oförmåga till kontroll 

till sjöss? 

Den vapenvila som rådde mellan de bägge parterna mellan år 2002-2005 kommer att 

fungera som brytpunkt och således dela upp konflikten i två fall. Detta görs till del för att 

vapenvilan skapar en naturlig brytpunkt men också för att det under vapenvilan skedde 

olika företeelser som kom att påverka konflikten. 

1.3 Avgränsningar 
Då detta arbete sträcker sig över en begränsad tid kommer ett antal avgränsningar att 
göras. Detta arbete kommer att fokusera på vad som skedde till sjöss under inbördeskri-
get på Sri Lanka mellan år 1983 och 2009. Således kommer ingen hänsyn till vad som 
skedde till land eller i luften att tas, även om ämnena kan beröras. Inte heller kommer 
arbetet att fokusera på vad som skedde på den internationella arenan eller nationellt 
vad det gäller politik och maktskiftningar.  
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Vad det gäller vad som skedde till sjöss kommer varken varje eller majoriteten av de 
sammandrabbningar som skedde att återges utan endast ett fåtal kommer att nämnas i 
syfte att användas som exempel.  
 
Endast öppna källor kommer att användas och det antas att läsaren innehar en viss för-
kunskap, då vissa begrepp inte kommer att beskrivas. 

1.4 Disposition 
I detta kapitel återfinns inledning, tidigare forskning, problemformulering, syfte, forsk-
ningsfrågor, disposition samt avgränsningar. Kapitel två redogör för vilken metod som 
kommer att användas för att genomföra arbetet. I det tredje kapitlet redogörs för Geoff-
rey Tills teorier kring kontroll till sjöss, samt att en operationalisering av teorin genom-
förs. Det fjärde kapitlet är analyskapitlet där teori och empiri kopplas samman med 
hjälp av metoden och operationaliseringen. I det femte och avslutande kapitlet kommer 
svar på forskningsfrågan, delfrågorna samt slutsatser kring arbetet att redovisas och 
förslag på vidare forskning inom ämnet ges. I det slutgiltiga sjätte kapitlet återfinns litte-
raturförteckningen. 

2. Metod och material 
Detta kapitel syftar till att beskriva arbetets valda metod och studieform. Metoden an-
vänds för att skapa ett ramverk, vilket skall säkerställa att arbetet stävar mot formule-
rade frågor och håller sig inom det valda ämnet.  Den valda metodens för- och nackdelar 
kommer även att lyftas för att säkerställa en öppenhet i arbetet. Detta arbete kommer 
att bygga på en beskrivande fallstudie där en kvalitativ metod kommer att användas. 
Därefter kommer arbetes valda material att avhandlas. Slutligen kommer en kortare dis-
kussion kring arbetets validitet och reliabilitet föras.  

2.1 Beskrivande Fallstudie 
När en undersökning syftar till att studera ett enskilt fall eller ett skede och vill kunna 
fånga upp och redogöra för dess komplexitet är fallstudien ett bra alternativ27. Fallstu-
dien kan användas till att fokusera på just ett fenomen eller händelse och därifrån dra 
generella slutsatser. Detta kan göras då fallstudien tillåter att variabler och indikatorer 
tas fram ur arbetets teoretiska ramverk. Dessa kan därefter användas som verktyg i ar-
betets analys.28Målet med en fallstudie kan förklaras med att försöka beskriva det gene-
rella genom att studera någonting specifikt.29  
 
Då det som tidigare nämnts, så syftar detta arbete till att studera delar av inbördeskriget 
på Sri Lanka. Det medför att en fallstudie kan göra konfliktens komplexitet rättvisa, då 
studieformen tillåter en forskare att identifiera indikatorer ur sin valda teori och däref-
ter använda dem mot den valda empirin30. Att dela upp inbördeskriget i två delar med-
för att samma konflikt kan studeras separat och jämföras sinsemellan. Att just denna 

                                                        
27 Martyn, Denscombe (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsve-
tenskaperna. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. s.59-62. 
28 George, Alexander L. & Bennett, Andrew (2005). Case studies and theory development in the social sci-
ences. Cambridge, Mass.: MIT, s.19. 
29 Denscombe, s.59-60. 
30 George & Bennett, s.19. 
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konflikt valdes och delades upp vid vapenvilan motiveras utifrån två utgångspunkter. 
Den första är ifrån vad Denscombe beskriver som att fallet är intressant i sig. Med ett så-
dant val menar Denscombe att resultatet kan nå en bredare publik och att fallet till del 
innehar ett egenvärde. Dock anses det inte i sig vara ett stark nog skäl till att välja fall. 
Därav har även frågan om bekvämlighet tagits hänsyn till, då detta arbete har begräs-
ningar i tid och rum. Genom att dela upp samma konflikt i två delar minskar exempelvis 
sökandet efter litteratur.31 
 
Fallstudien har dock begränsningar och nackdelar som skall tas i beaktande. Fallstudien 
förutsätter att forskaren klarar av att tydligt definiera fallet och dess gränser. Detta ef-
tersom fallstudien annars risker att skifta fokus och därmed missar det tänka målet.32 
Utöver det blir fallstudiens resultat ofta generella, vilket kan medföra att dess trovärdig-
het ofta svagt. Detta innebär att öppenhet kring arbetet och dess resultat är av stor 
vikt.33   
 
Genom att tydligt definiera de olika fallens ramar och ständigt beskriva arbetets tillväga-
gångssätt kommer författaren att jobba för att minimera dessa risker. För att ramarna 
skall vara tydliga så behövs en beskrivning av vad som kommer studeras, likväl vad som 
inte kommer att studeras. Detta återges i avgränsningskapitel och består i korthet av att 
arbetet syftar till att studera konflikten mellan den singalesiska flottan och de Tamilska 
sjötigrarna. Studien kommer inte att se till enskilda sammandrabbningar utan kommer 
att fokusera på effekten av dessa, genom att se till de skiftningar som sker under ett sjö-
krig.  

2.2 Kvalitativ textanalys 
För att kunna analysera och arbeta med inbördeskriget på Sri Lanka och den litteratur 
som finns om ämnet är det lämpligt att nyttja en kvalitativ textanalys. Detta då den kva-
litativa textanalysen tillåter att forskaren fokuserar på de delar av en text som anses 
vara viktigast i det aktuella fallet. Det som söks i texten kan vara underförstått eller end-
ast går att utläsa mellan raderna, och således måste den berörda texten studeras på dju-
pet.34 Enligt filosofen Mats Furberg handlar den kvalitativa textanalysen om att läsa tex-
ten aktivt och ställa relevanta frågor till texten för att se om de kan besvaras via texten 
eller via egna slutsatser35.  Detta förhållningssätt till den kvalitativa textanalysen är det 
som kommer att användas i denna studie. Genom att använda de variabler som redovi-
sas i det kommande operationaliseringsavsnittet och deras indikatorer som frågor mot 
texten sker den form av textanalys som Furberg beskriver.   
 
Hos kvalitativa studier likt fallstudien krävs en tydlig definition av fallet samtidigt som 
forskaren måste tolka materialet36. Däri ligger en risk för att olika personer tolkar 
samma text olika. Risken är också stor att forskarens egna tankar påverkar resultatet 

                                                        
31 Denscombe, s.66. 
32 Denscombe, s.70-71. 
33 Denscombe, s.72. 
34 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.) (2012). Metodpraktikan: 
konsten att studera samhälle, individ och marknad. 4., [rev.] uppl. Stockholm: Norstedts juridik, s.210. 
35 Esaiasson, et al, s.210. 
36 Esaiasson, et al, s.214. 
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och således måste en stor objektivitet hållas av forskaren för att vidmakthålla öppenhet 
i arbetet.37  
 
Genom att hålla sig objektiv, arbeta inom fallets definierade ramar samt beskriva vilka 
tolkningar och antaganden som görs kommer författaren arbeta för att minimera de ris-
ker som finns med denna metod.  

2.3 Material 
När sökandet av materiel genomfördes så var syftet att finna de källor som återgav en så 
neutral bild av konflikten som möjligt. Detta gjordes av olika skäl. Det ena skälet är då 
författaren själv inte har någon möjlighet att studera fallet i realtid. Därav måste förfat-
taren lita till andras tolkning, vilket är ett annat skäl till varför neutrala källor söktes. 
Dock visade det sig att mängden litteratur i ämnet var begränsat vilket ger en viss påver-
kan på arbetet, då det kan finnas aspekter och skeenden som inte återfunnits eller lyfts. 
Utöver detta har ingen litteratur skriven ifrån motståndarsidan återfunnits vilket kan ge 
en polariserad bild av händelsen. 
 
Den litteratur som utgör stommen i detta arbete är Paul A. Povlocks artikel A Guerilla 
war at sea: The Sri Lankan Ciwil war, Justin O. Smiths Maritime interdiction in Sri Lanka’s 
counterinsurgency och delar av Ahmed S Hashims bok When counterinsurgency wins. 
Povlocks artikel som publicerades år 2011 återger konflikten i kronologisk ordning uti-
från ett i huvudsak maritimt perspektiv vilket gör att författaren själv kan analysera 
materialet och därifrån dra slutsatser. Smiths artikel ifrån år 2011, fokuserar mer på vad 
som skedde kring den singalesiska flottan under konflikten. Detta har medfört att förfat-
taren kunnat analysera effekten av deras agerande. Hashims bok ger en bredare beskriv-
ning av konflikten med både politisk och historisk kontext. Detta har möjliggjort för för-
fattaren att kunna koppla samman den detaljåtergivning som sker i artiklarna med den 
större kontexten, vilket har haft stor betydelse i arbetet.  
 
ADM Jayanath Colombage arbete Maritime Security and Theories of Naval Warfare:Way 
Ahead for a Professional Navy används sparsamt, och endast för att ge ett bredare per-
spektiv då den baseras på intervjuer av officerare i den singalesiska flottan och upplevs 
till delar vara partisk.  

2.3.1 Validitet och Reliabilitet 
I studier likt denna är validitet av stor vikt för att säkerställa att arbetet de facto under-
söker det den säger att den undersöker. Detta är viktigt då det finns en risk för ett ”över-
sättningsproblem” när en fråga ställs på teoretisk nivå och besvaras på operationell 
nivå. Att påvisa att man lyckas med denna översättning ger arbetet en hög validitet.38 
Därav kommer nedan en kortare beskrivning mellan den empiri som används och hur 
den kopplas mot arbetes teori. 
 
Detta arbete syftar till att se huruvida Tills teori om kontroll till sjöss kan förklara den 
singalesiska flottans vinst över de Tamilska sjötigrarna. Konceptet kontroll till sjöss vil-
ket kommer beskrivas i kommande kapitel kan anses vara abstrakt till sin natur. Dock 

                                                        
37 Denscombe, s.384. 
38 Esaiasson, et al, s.57. 
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kan den kort sammanfattas till, i vilken utsträckning som ens förmåga att nyttja ett oper-
ationsområde för egen vinning sträcker sig39. Parternas förmåga att nyttja, etablera och 
neka kontroll i operationsområdet uppnås enligt Till på olika sätt där avgörande slag, 
blockader, fleet-in-being är de mest framstående40. Genom att använda de tillvägagångs-
sätten som lins mot konflikten, där de ges en inbördes rangordning ur ett singalesiskt 
perspektiv kommer konfliktens skiftningar att kunna utläsas. Efter ha identifierat skift-
ningarna ur empirin kan sedan slutsatser dras mot deras inverkan på konflikten. 
 
Förutom validitet så krävs en hög reliabilitet för säkerställa att arbetet kan replikeras. 
Reliabilitet kan ses som noggrannheten i det avsedda mätinstrumentet, vilket i detta fall 
utgörs av operationaliseringen, och hur det sedan används i analysen.41 Därav är det av 
stor vikt att det finns transparens i arbetet och framförallt kring operationaliseringen 
och analysen. Detta kommer att bemötas genom att beslut, antaganden och slutsatser 
kommer att motiveras och tydliggöras genom arbetet. 

3. Teori 
Detta kapitel syftar till att redogöra för arbetets valda teori. Detta kommer att ske ge-
nom en inledande motivering av teorin och därefter kommer kritik mot den att redovi-
sas. Därpå kommer en beskrivning av Geoffrey Tills teori Herravälde till sjöss (Command 
of the sea, HTS) att redovisas. Detta i syfte att skapa en förståelse för Tills underliggande 
teori om Kontroll till sjöss(sea control, KTS), vilket är den teori som kommer att nyttjas 
likt en lins mot verkligheten i detta arbete. Därefter kommer Tills tankar om kontroll till 
sjöss att framställas samt hur den kan erhållas och bestridas. Slutligen kommer en oper-
ationalisering av teorin att ske. 

3.1 Diskussion kring vald teori 
Nedan kommer en kortare diskussion kring arbetets valda teori att ske. Detta för att re-
dogöra varför denna teori valdes, samt för att påvisa delar av den kritik som finns kring 
valet. Förslag på andra teorier som kunnat nyttjas kommer även att frambringas som en 
del av diskussionen. 

3.1.1 Motivering  
I detta arbete kommer Geoffrey Tills tankar kring kontroll till sjöss att fungera likt en lins 
för att söka klarhet och försöka frambringa förståelse i den komplexa situationen som 
inbördeskriget på Sri Lanka innebär. Till valdes till detta arbete eftersom han i samman-
hanget är en modern sjömaktsteoretiker och öppet tar inspiration ifrån andra teoretiker 
likt Mahan och Corbett.42 Eftersom Till sammanfogar flera teoretikers tankar kring 
bland annat KTS utifrån sin egen, oftare modernare horisont, anses Till kunna återge en 
rättvis bild av vad KTS innebär i en modern tid. Detta bedöms vara av vikt för att kunna 
ge arbetet så rättvisa förutsägningar som möjligt. Hade teorin däremot används i dess 
grundutförande hade kritik kunnat frambringas kring att det fanns en modernare syn på 
KTS vilket är den som används idag.   

                                                        
39 Till, s.147. 
40 Till, s.157. 
41 Esaiasson, et al, s.63. 
42 Till, s.153. 
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3.1.2 Kritik mot teorin 
En sådan komplex händelse som ett nästan tre decennier långt inbördeskrig kan rimligt-
vis inte förklaras av en teori. Även om arbetet har fokuserat på vad som hände till sjöss 
så finns det flera andra faktorer som spelar in, förutom sjökriget. För även om Tills tan-
kar kring KTS får anses vara övergripande, och teorin själv utgår ifrån att det inte är ett 
slutmål för operationen utan ett medel för att uppnå slutmålet, så ger det inte en full-
ständig förklaring. Det kan exempelvis finnas anledning att se till Hughes tankar kring 
sjökrigets sex hörnstenar och då kanske med fokus på skjuta effektivast först43. Tim Ben-
bows tankar om att sjöstridskrafter ofta förbises och endast nyttjas som ett komplement 
till land- och luft-operationer skulle också kunna ge en förklaring till hur konflikten ut-
spelade sig44. 
 
Även teorier som inte direkt berör sjökriget skulle kunna förklara samma situation från 
ett annat perspektiv och såldes ge ett annat svar på samma frågeställning. Exempel på 
sådana tankar skulle kunna vara Arreguin-Tofts tes om att den politiska viljan är av stor 
vikt och att om två konventionella parter möts så vinner den starkare. Samma sak gäller 
menar Arreguin-Toft om två okonventionella parter möts men möts två olika parter så 
kommer den okonventionella parten att vinna.45  

3.2 Herravälde till sjöss 

”In essence, the value of commanding the sea lay not in its physical con-
quest or in possession…but in the use to which commanding the sea could 

be put”46 

Herravälde till sjöss är ett väl diskuterat ämne bland sjömaktsteoretiker och tänkare. Ex-
empelvis hävdar Corbett att det huvudsakliga målet med sjöstridskrafter är att direkt 
eller indirekt jobba för att säkra HTS eller förvägra motståndaren detsamma47. Corbett 
förklarar vidare hur det dock inte är det slutliga målet med sjökrigföring, vilket får med-
håll av både Till och Amiral Colomb. Då de menar att HTS handlar om att kunna nyttja 
havet för sina egna syften och bestrida motståndaren förmågan till detsamma. 48 Dock så 
anses målet för sjökrigföring ofta vara att uppnå HTS, vilket enligt Till medfört att det 
emellanåt blandas ihop och blir ett synonym med, vad han kallar maritime greatness. Ett 
misstag enligt honom, som även Mahan är nära att göra då han beskriver det som ”Com-
mand of the sea… was an exclusive thing: it could not be shared, and was applicable to 
one nation at the time”49. Till menar på att det finns ett flertal skäl till att ett sådant reso-
nemang inte håller. Där det första är att det kan ge en falsk bild om att HTS är ett absolut 

                                                        
43 Hughes, Wayne P. (2000). Fleet tactics and coastal combat. 2. ed. Annapolis, Md: Naval Institute Press, 
s.23-27. 
44 Benbow, s.83. 
45 Arreguin-Toft, s.96-98. 
46 Till, s.145. 
47 Julian Stafford, Corbett (2011). Some principles of maritime strategy / c by Julian Stafford Corbett. [Ny 
utg.] Hamburg: Tredition, s.77. 
48 Till, s.145-146. 
49 Till, s.146. 
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koncept snarare än ett relativt. För det andra innebär ett sådant tankemönster att end-
ast större sjömakter kan uppnå HTS i ett område. 50  
 
Ett av de identifierade problemen med begreppet HTS är att de är abstrakt till karaktä-
ren. Detta då det i jämförelse med markkrigföring inte handlar om en fysisk erövring av 
havet, utan som beskrivits ovan handlar det om att kunna nyttja haven för egen vinning.  
 
Detta gjorde att färre använde uttrycket HTS efter det kalla kriget och ett mindre laddat 
tankesätt växte fram. Framförallt hos västvärlden där tankarna om kontroll till sjöss slog 
rot.51 Exempelvis så tog Amiral Eccles år 1972 fram en tabell av hur kontroll över havet 
kan se ut, med hänseende till tid och område. En tabell som enligt Till beskriver hur fler-
talet strateger började se på förhållandet mellan HTS och KTS.52 
 

 
Figur 3.1 Typer av kontroll av havet 153 

3.3 Kontroll till sjöss 

3.3.1 Sea use 
Amerikanen Stansfield Turner menade på att detta nya synsätt med lägre ambitionsnivå 
infattade två viktiga och kompletterande faktorer. Dessa beskrev han som sea use och 
sea denial. Med utgångspunkt i den amerikanska flottan och NATO så såg han den första 
faktorn som ett sätt att kunna nyttja havet för att exempelvis skicka förnödenheter och 
personal över havet likväl som flottans förmåga till marin diplomati. Här menar Till att 
det går att utläsa hur KTS inte är det slutliga målet i sig, utan skall ses som ett sätt att 
kunna gå vidare. 54 

3.3.2 Sea denial 
Den andra faktorn som Turner nämner är sea denial, och i motsats till sea use där havet 
skall nyttjas för egen vinning, syftar sea denial till att förvägra motståndaren just detta. 
Turner beskriver det som gerillakrigföring till sjöss. Där en underlägsen aktör själv väl-
jer att anfalla då det är för denne mest lämpligt att så göra. På detta sätt menar Turner 

                                                        
50 Till, s.146-147. 
51 Till, s.151-152. 
52 Till, s.152. 
53 Författarens egna översättning, Till, s.152. 
54 Till, s.151-152. 

1. Aboslut kontroll Oinskränkt frihet att operea utan avbrott. Motståndaren har ingen möjlighet att 
opera. Kan jämföras med Herravälde till sjöss.

2. Fungerande 
kontroll

Kan operera med hög nivå av frihet. Motståndaren kan operera men under stor risk. 
Kan jämföras med Kontroll till sjöss.

3. Oetablerad 
kontroll

Bägge sidor kan oprera men med hög risktagning. Under denna period handlar det 
om att kunna etablera Fungerande kontroll under kort tid för specifika uppgifter.

4. Fienden innehar 
Fungerande kontroll

omvänt punkt 2.

5. Fienden innehar 
Absolut kontroll

omvänt punkt 1.
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att en underlägsen aktör kan slå en överlägsen.55 Dagens asymmetriska hotbild kan nytt-
jas som exempel på detta, då en underlägsen flotta kan nyttja sig av smarta minor och 
sjömålsrobotar för att uppnå sina mål. Detta menar Till innebär att även större sjömak-
ter måste ta detta i hänsyn. Sea denial kan förklaras på två sätt enligt Till, där det första 
kan ses som ett alternativ till KTS. Detta då mindre och ofta defensivare länder inte kan 
eller behöver hävda KTS. Så länge de kan tillse att heller ingenannan gör det, uppnås ett 
status quo ante bellum56 som kan vara den mindre staten till fördel. Det andra sättet 
som sea denial kan ses är då en sjömakt har intressen men inte förmågan att där an-
skaffa sig KTS.  Det mindre resurskrävande sea denial kan då vara ett medel för att för-
hindra motståndaren KTS.57 Till påpekar dock att exempelvis förneka en motståndare 
dess handelsvägar inte är en form av sea denial utan skall ses som en kamp om KTS. 
Denna balans mellan sea use och sea denial menar Till är någonting som dagens sjömak-
ter bör ta hänsyn till.58 

3.4 Striden om kontroll 

3.4.1 Avgörande slag 
Som tidigare nämnt i detta kapitel är KTS en stor del av sjökrigets strategiska del. Till 
nämner framförallt tre olika former för att kunna etablera sjökontroll. Dessa metoder 
som lyfts är enligt Till de metoder som har dominerat sjökriget. Den första metoden som 
lyfts är vad Nelson kallade för avgörande slag där det handlar om att fysiskt förstöra sin 
motståndares flotta. Denna strategi som kan ge väldigt stort utslag då det förutom är en 
grogrund för att etablera sjökontroll i förlängningen kan ge stora påverkningar på det 
som sker på land. Ett känt exempel är Nelsons vinst vid slaget om Nilen år 1798 vars 
följdeffekter ofta citeras via Jurien de la Graviera som sa:59  

 
The consequences of this battle were incalculable. Our navy never recovered from this 
terrible blow to its consideration and power. This was the combat which for two years 

delivered the Mediterranean to the English, and called thither the squadrons of Rus-
sia; which shut up our army… and brought France within a hair’s breadth of her 

ruin…60 

Detta visar vilka följder som ett avgörande slag kan innebära, då det inte enbart påver-
kar det som sker på havet utan även det som sker på land. Corbett menade dock på att 
det fanns i huvudsak två anledningar till varför inte det avgörande slaget borde sökas 
framför allting annat. Det ena var att det var svårt att få till dem, och det andra att det 
fanns andra saker som flottan kunde göra som var av likartad betydelse.61 Detta menar 
Till beror på att det avgörande slaget är beroende av så många faktorer såsom numerär 
och vapenöverlägsenhet likväl som hur väl besättningarna är tränade. Framförallt så är 
det sällan den underlägsna motståndaren inte känner till att sin motståndare söker ett 
avgörande slag och därför undviker sin motståndare i ren självbevarelsedrift. Dessutom 
menar Till att det är sällan som en sjöstridskraft har möjlighet att kunna samla alla sina 
fartyg på ett och samma ställe. Detta innebär enligt Till att de avgörande slagen skall ses 

                                                        
55 Till, s.153. 
56 Latinskt uttryck för: tillståndet man var i, innan kriget. 
57 Till, s.153-154. 
58 Till, s.154. 
59 Till, s.159. 
60 Till, s.159. 
61 Till, s.160. 
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på en operativ nivå snarare än en taktiskt. Detta eftersom det är summan av de genom-
förda slagen som blir avgörande och inte det enda stora sjöslaget.62 

3.4.2 Blockad 
En andra metod som Till lyfter är blockad. Blockaden syftar till att den starkare aktören 
försöker att neutralisera en motståndare som är ovillig att ta striden. Denna typ av ör-
logsblockad skall enligt Till inte förväxlas med en handelsblockad som syftar till att 
stoppa fiendens handelstrafik. Enligt Mahan har blockaden en stor fördel till skillnad 
från andra strategier. Fördelen menar Mahan är att man genom blockaden vet vart mot-
ståndaren befinner sig. Vilket enligt honom inte kan framhävas nog hur viktigt det är i 
sjökriget. Blockaden har ytterligare en stor fördel menar Till, eftersom den kan för-
hindra att motståndaren kan kraftsamla sina resurser.63  
 
Blockader kommer i regel i två former menar Till, där den ena benämns som närblockad 
och den andra som fjärrblockad. Skillnaden dem emellan förklaras väl av Kapten Step-
hen Roskill som uttryckte det som: 
 

If we keep the fleet more or less permanently off the enemy base, the blockade is said 
to be of the ‘close´ type: but if it watches enemy activities from a distance, cruising pe-

riodically off the base and exerting only a general control over the local waters, it is 
said to be of the ‘open` type.64 

 

Denna beskrivning får anses ge en tydlig bild av vad som skiljer de olika metoderna åt. 
De bägge har olika fördelar och nackdelar och exkluderar inte att växling mellan dem 
sker. Till menar att en närblockad exempelvis har fördelen att den ger större kontroll 
över vad motståndaren uppehåller sig, men att den däremot sliter mer på besättningar 
och innebär lägre uthållighet. En fjärrblockad däremot ger en längre uthållighet och krä-
ver inte lika många enheter.65  
 

3.4.3 Fleet-in-being 
Den tredje metoden som nämns är fleet-in-being, som syftar till att den underlägsna flot-
tan är undvikande och endast anfaller på sina egna villkor. Trots att det i regel är den 
underlägsna aktören som nyttjar denna taktik, menar Castex att även en stor sjömakt 
kan behöva nyttja denna taktik. Framförallt om en kraftsamling sker på annan plats. Det 
bygger i grund och botten på att kunna göra det mesta och bästa med det man har, me-
nar Castex.66 Till menar på att det finns likheter mellan fleet-in-being och gerillakrigfö-
ring67. Detta på grund av de bägge bygger på en likartad hit-and-run taktik. Castex drar 
paralleller mellan denna mer defensiva metod och sin egen manöverkrigsföring, hävdar 
Till. Detta då de bygger på att undvika ett avgörande slag samtidigt som man plågar sin 
motståndare med små attacker då det är för egen del gynnsamt.68  
 
 

                                                        
62 Till, s.161. 
63 Widén & Ångström, s.178-179. 
64 Citat hämtat ifrån: Till, s.179. 
65 Till, s.179. 
66 Till, s.173. 
67 Till, s.174. 
68 Widén & Ångström, s.175-177. 
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Fleet-in-being kan ofta anses tillhöra sea denial då det som beskrivet ovan handlar om att 
nyttja de resurser som finns för att neka sin motståndare att erhålla KTS. Genom att 
neka denne kontroll skapas en egen form av kontroll. Vilket enligt Till är ett tillväga-
gångssätt som nyttjats av mindre flottor och ligger i linje med grundtanken gällande 
KTS.69 
 

3.5 Operationalisering 
Utifrån den beskrivning som sker ovan kan sjökontroll brytas ner i olika variabler. Dessa 
variabler utgår från den tolknings som författaren gjort av Tills beskrivning av sjökon-
trollens omfattande delar. Ur denna tolkning av Till där de olika fasernas beskrivning 
nyttjas som indikatorer skapas av författaren en tabell likt Amiral Ecceles där fasernas 
skedesindelning framgår: 
 

1. Herravälde till sjöss 
2. Kontroll till sjöss 
3. Etablerande av kontroll till sjöss 
4. Nekande av kontroll till sjöss 
5. Motståndaren har kontroll till sjöss 
6. Motståndaren har herravälde till sjöss 

 
KTS är ett relativt abstrakt koncept vilket innebär svårigheter att mäta exakt vad som 
sker. Därför har de nämnda punkterna valts av författaren då de anses ha en övergri-
pande förmåga att återge de skeenden som växlar under en konflikt till sjöss. Samtidigt 
har de utifrån författarens tolkning av Till ansetts vara sjökontrollens olika beståndsde-
lar. En tolkning som motiveras genom de beskrivningar som sker tidigare i detta kapitel 
och återfinns under variablernas underrubriker. Då sjökontrollens faser sammanfogas 
med författarens tolkning av deras innebörd kan en mer förklarande tabell redovisas 
där varje variabel tilldelas indikatorer. 
  

Herravälde till sjöss Total kontroll över operationsområdet. Mot-
ståndaren oförmögen att agera 

Kontroll till sjöss 
(sea use) 

Kan nyttja hela eller delar av operationsom-
rådet för egen vinning under viss tid. Mot-
ståndaren kan agera under stora risker 

Etablerande av kontroll till sjöss Etablerar kontroll, exempelvis via upprättan-
det av blockad eller avgörande slag. 

Nekande av kontroll till sjöss 
(sea denial) 

Nekar motståndarens förmåga till KTS via ex-
empelvis fleet-in-being och eskorter. Eget 
agerande sker under stora risker. 

Motståndaren har kontroll till sjöss Fienden kan nyttja stora delar av operations-
området för egen vinning. Eget agerande sker 
begränsat och under stora risker. 

Motståndaren har herravälde till sjöss Fienden har total kontroll över operations-
området. Ingen egen förmåga att agera. 

Figur 3.2 Variabler för analys 

                                                        
69 Till, s.157. 
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Dessa variabler med tillhörande indikatorer kan sedermera nyttjas som en lins vid den 
kommande analysen. Detta då de två övre får skeendena beaktas som att sjökontroll er-
hålls, och således ger ett positivt utslag. De mellersta får ses som en neutral fas, med viss 
polarisering där etablerande ger ett mer positivt utslag än den nekande. De två sista är 
till motståndarens favör. Detta kan grafiskt förtydligas tydligare via figuren nedan: 
 

Herravälde till sjöss Total kontroll över operationsområdet. Motståndaren 
oförmögen att agera 

Kontroll till sjöss Kan nyttja hela eller delar av operationsområdet för 
egen vinning under viss tid. Motståndaren kan agera 
under stora risker 

Etablerande av kontroll till sjöss Etablerar kontroll via exempelvis upprättandet av 
blockad eller avgörande slag. 

Nekande av kontroll till sjöss Nekar motståndarens förmåga till KTS via exempelvis 
fleet-in-being och eskorter. Eget agerande sker under 
stora risker. 

Motståndaren har kontroll till sjöss Fienden kan nyttja stora delar av operationsområdet 
för egen vinning. Eget agerande sker begränsat och un-
der stora risker. 

Motståndaren har herravälde till sjöss Fienden har total kontroll över operationsområdet. 
Ingen egen förmåga att agera. 

Tabell 3.3 visualisering av variabler  

4. Analys 

Detta kapitel syftar till att analysera delar av det inbördeskrig som utspelade sig på Sri 
Lanka mellan år 1983 och 2009 utifrån de tidigare redovisade variablerna. Kapitlet 
kommer delas in i två huvuddelar där tiden innan vapenvilan kommer att framställas 
som Fall 1 och tiden efter vapenvilan som Fall 2. Inom dessa huvuddelar kommer de ti-
digare nämnda variablerna att redovisas en och en utifrån vad som utspelade sig mellan 
den singalesiska flottan och LTTEs sjötigrar. Mellan dessa huvuddelar kommer en kor-
tare återgivning av vad som skedde under vapenvilan att ske i syfte att öka förståelsen 
för de förändringar som skedde därefter.  
 
Denna analys syftar till att besvara frågan: Kan Geoffrey Till’s teori om kontroll till sjöss, 
förklara hur Sri Lankas flotta lyckades besegra de Tamilska sjötigrarna. Kapitel inleds 
dock med en kortare beskrivning av vad som framkallade konflikten och en utifrån vari-
ablerna framtagen beskrivning av några av de förutsättningar som fanns under konflik-
ten. 

4.1 Bakgrund 
Sri Lanka består i huvudsak av två folkgrupper, tamiler och singaleser, där tamilerna är 
minoritet. Tamilerna har länge jobbat för självständighet, då de känt sig felbehandlad 
och att landets ideologiska linje pekat åt fel håll. Detta missnöje kulminerade i juli år 
1983 då en grupp ur den nygrundade milisgruppen LTTE anföll och dödade tretton sol-
dater. Dessa dödade soldater som var singaleser medförde ett känsloladdat uppror 
bland den singalesiska civilbefolkningen. Detta ledde till att grupper av singaleser gick 
till anfall mot tamilsk egendom. Hus och affärer sattes i brand och hundratals tamiler 
slogs ihjäl, även kvinnor och barn. Trots att siffror pendlar mellan 400–3,000 döda så 
valde regering att ignorera händelsen. Detta medförde ett större gap mellan singaleser 
och tamiler, vilket LTTE nyttjade till fullo.70 

                                                        
70 Hashim, s.3. 
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4.1.2 Förutsättningar 
Sri Lanka som land är i stor utsträckning beroende av fiske, och sjöfartshandel. Detta ter 
sig naturligt då landet är en ö, men det innebär att det ständigt är en ansenlig mängd far-
tyg som rör sig på vattnet kring Sri Lanka. Uppskattningsvis är över en miljon männi-
skor beroende av fiskeindustrin på ön, och även om SLN under konflikten inte tillät fiske 
kring Sri Lankas norra delar så rörde sig cirka fyra till femtusen båtar i det området per 
dag. Detta utgjorde stora problem för SLN då de skulle särskilja civila fiskare från sjötig-
rarnas enheter71. Detta bör finnas i åtanke i kommande kapitel då det lätt kan raljeras 
att det borde vara enkelt att hitta flera fartyg som rör sig i grupp. Detta innebär också att 
de personer som rekryterades av sjötigrarna ofta hade sjövana, och ofta kände till vatt-
nen kring Sri Lanka och Palksundet.72 

4.2 Analys av Fall 1 
Nedan kommer tiden innan den utlysta vapenvilan att analyserats utifrån operational-
iseringens variabler, som redovisats tidigare. Detta kommer att ske i konfliktens krono-
logiska ordning, då det annars riskerar att skapa en förvirring kring vad som skedde när. 
Dock innebär detta också att samtliga sex variabler inte kommer att beröras då de förut-
sättningar som krävs för att uppfylla dem inte återfunnits i empirin, och de kommer då 
inte att beröras. 

4.2.1 Herravälde till sjöss 
Då det kan ses som logiskt att konflikten tar sitt avstamp ifrån att SLN hade en form av 
HTS kring Sri Lanka så håller inte det resonemanget utifrån variablerna. Detta då 
Palksundet var ökänd för den smuggling som där skedde73. Utifrån kravet för variabeln 
HST där en motståndare är oförmögen att agera håller således inte resonemanget. Även 
om smugglarna i sig, inte utgjorde ett hot mot SLN så är deras existens nog för att neka 
SLN HTS.  

4.2.2 Kontroll till sjöss 
När konflikten bryter ut år 1983 innehar SLN KTS och LTTE påbörjar omfattande 
smugglingsoperationer i Palksundet. Likt de beskrivna variablerna för kontroll till sjöss 
så sker de under stor risk för LTTE och flertalet smuggelföretag stoppas.74 

4.2.3 Nekande av kontroll till sjöss 

Geographically, the security of Tamil Eelam is interlinked with that of its 
seas. It is only when we are strong on the seas and break the dominance 
the enemy now has that we will be able to retain the land areas we liber-

ated and drive our enemies from our homeland. 

Velupillai Prabhakaran, LTTE leader75  

                                                        
71 Hashim, s.166. 
72 Hashim, s.166. 
73 Hashim, s.165. 
74 Povlock, s.17-19. 
75 Povlock, s.13. 
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LTTE hade i ett tidigt skede av konflikten insett vikten av att kunna nyttja havet och 
framförallt Palksundet mellan Sri Lanka och Indien. Detta då Indien i hemlighet erbjöd 
LTTE stöd genom resurser och träningsläger. De inledningsvisa misslyckandena med-
förde att LTTEs ledare år 1984 upprättade sjötigrarna, vilket skulle utgöra LTTEs egna 
marina styrka.76  
 
Sjötigrarna påbörjar här vad som kan liknas en sea denial operation då de förutom 
smugglingen började använda sig av den svärmtaktik och de självmordsattacker som 
kom att bli deras signalement genom resten av konflikten. Sjötigrarnas attacker skedde 
ofta på nätterna då de i många fall hade bättre teknisk utrustning än SLN77. Skulle dock 
anfallet misslyckas eller att de själva blev attackerade så flydde de tillbaka in i djungeln 
där fartygen drogs upp på släp och gömdes78. Med detta fleet-in-being beteende lyckades 
man neka och i stora delar överta SLN:s KTS i de nordöstra delarna av Sri Lanka. Till 
följd på detta lyckades sjötigrarna öppna egna SLOCar79 mot omvärlden där undergrup-
pen Sea Pigeons agerade som mellanhand och flytande bunkerstationer80. 
 
Då få till inga förändringar skedde under denna tid hos SLN förlorades mellan en tredje-
del till hälften av deras flotta och allt eget agerande skedde under stora risker.81 SLN 
hade härvid blivit tilldelad huvuduppgiften att stötta armén med transporter gällande 
personal och förnödenheter. Således låg fokus hos SLN i att stötta markoperationen och 
inte på att möta sin motståndare till sjöss.  

4.2.4 Motståndaren etablerar kontroll till sjöss 
Ur den valda empirin finns få delar som pekar på att LTTE aktivt försökte upprätta 
blockader eller sökte avgörande slag. Det som går att spåra är hur olika radargrupper 
nyttjades för att kartlägga SLN:s rörelser. Vilket skulle kunna likna en lättare form av 
fjärrblockad.8283 

4.2.5 Motståndaren har kontroll till sjöss  
Trots vissa försök från SLN att hindra sjötigrarnas framfart lyckades de utvecklas till en 
formidabel motståndare och lyckades genomföra smugglingsoperationer samt hålla 
kontroll på vattnet kring öns norra delar84. Utöver det var de ett ständigt hot mot SLN:s 
handelsrutter till Jaffna.85  Således kunde nu sjötigrarna nyttja delar av operationsområ-
det helt för egen vinning och SLN agerade under stora risker. 

                                                        
76 Povlock, s.18. 
77 Povlock, s.20. 
78 Povlock, s.22. 
79 Sea Line of Communications: transporter som går över hav för att försörja en militär operation; Werner, 
Christopher, Den blå boken – Marina stridskrafter ur ett militärteoretiskt perspektiv, (Stockholm: För-
svarshögskolan, 2002), s.79. 
80 Povlock, s.20. 
81 Povlock, s.20-22. 
82 Hasim, s.170. 
83 Povlock, s.18. 
84 Smith, s.453. 
85 Povlock, s.22. 
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4.2.6 Summering Fall 1 
Genom att nyttja de färger som blivit tilldelad varje variabel kan en för fallet beskri-
vande färgskala lyftas fram för att lättare återge de övergångar mellan variablerna som 
skedde under konflikten fram till vapenvilan. 

Ur detta går det att utläsa hur fort SLN tappade sin förmåga till KTS då de mötte en mot-
ståndare de inte var anpassad eller tränad att för att möta. Sjötigrarnas förmåga att an-
vända sea denial till sin fördel och nyttja havet när de för dem var lämpligt framstår tyd-
lig. Framförallt då man beaktar dess förmåga att neka SLN KTS, öppna SLOCar samt till 
viss del erhålla KTS själva. Att LTTE kunde öppna handelsrutter visar på hur de hade 
kontroll på vattnet kring Sri Lanka86, och fungerande mer som sjöstridsflottilj än en or-
ganiserad smugglingsapparat. LTTEs nekande operation gav tydlig effekt via nyttjandet 
av fleet-in-being konceptet som grund och därav nekade SLN KTS. Detta agerande visar 
också på att de inte sökte ett eget etablerande av KTS då inga avgörande slag söktes eller 
aktiva försök till att upprätta till blockader gjordes. Trots detta förlorade SLN allt mer 
kontroll alltmedan LTTE och sjötigrarna ökade sin förmåga till KTS87. 

4.3 Vapenvilan 
Efter nästan två decennier av strider påbörjades år 2002 fredsförhandlingar då bägge 
sidors vilja till att fortsätta strida började dala. Under vapenvilan skedde flertalet hän-
delser som skulle komma att påverka konflikten i olika utsträckning. Al-Qaedas attack 
mot USA under år 2001 förändrade världsbilden gällande terrorgrupper, vilket gjorde 
att LTTE tappade internationellt stöd. 88 En splittring inom LTTE mellan nord och öst in-
nebar en försvagning vad det gällde stöd hos tamilerna likväl som i numerär. Den tsu-
nami som tog världen med häpnad år 2004 slog även hårt mot LTTE och framförallt mot 
sjötigrarna då den förstörde stora mängder materiel och dödade upp mot 1,000 rebel-
ler.89 
 
Den nyligen tillsatta befälhavaren över SLN påbörjade under denna period ett arbete för 
att omvandla SLN till en mer slagkraftig styrka. Ett arbete att ta fram egna mindre och 
billigare fartygstyper påbörjades, vilket resulterade i tre nya typer av fartyg. Fartyg som 
till del liknade de som användes av LTTE. Som ett led i detta togs även två nya typer av 
stridande förband fram.  
 
Den ena var en elitstyrka som kallades för SBS (Special Boat Squadron). Dessa grupper 
tränades för att kunna agera bakom fiendens linjer för att samla underrättelser och slå 

                                                        
86 Smith, s.453. 
87 Admiral Jayanath Colombage, Maritime Security and Theories of Naval Warfare: 
Way Ahead for a Professional Navy, s.3. 
88 Povlock, s.26. 
89 Smith, s.451. 

Figur 5.1 Grafisk återgivning av SLNs 
KTS fram till vapenvilan  
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mot HWT (High Value Targets). Den andra gruppen som togs fram under denna tid var 
RABS (Rapid Action Boat Squadron) vars syfte var att möta sjötigrarna till sjöss. 90 
 
Utifrån erfarenheter dragna under konflikten togs en ny doktrin fram för RABS i syfte att 
möta sjötigrarnas taktik. SLN utvecklade The Small Boat Concept vilket syftade till att 
RABS skulle jobba i grupper om fyra fartyg tillsammans i en skvadron med upp till 25-30 
enheter. Dessa skvadroner placerades sedan ut på strategiska platser utmed kusten, för 
att när bedömningen gjordes att en större sjötigeroperation var närstående kunna sättas 
in. Längre ut från kusten påbörjade de större fartygen längre patrulleringar i syfte finna 
de flytande sjöbaserna som sköttes av Sea Piegeons. Även arbeten med att säkra sina 
egna hamnar påbörjades för att minska de självmordsattacker som drabbat SLN under 
flera år.91 

4.4 Analys av Fall 2 
Likt Fall 1 kommer här en analys ske utifrån de givna variablerna som redovisats tidi-
gare. Det kommer även här att ske i konfliktens kronologiska ordning för att minska ris-
ken för oklarheter. Likt ovan kommer enbart berörda variabler att lyftas då det inte fun-
nits empiri som visar på att alla variabler har berörts.   

4.4.1 Motståndaren har kontroll till sjöss 
Trots de omorganiseringar och förändringar som skett inom SLN under vapenvilan så 
hade de ännu inte implementerats fullt ut, således erhöll sjötigrarna fortfarande kontroll 
över delar av havet kring Sri Lanka. Detta medförde att när konflikten återigen blossade 
år 2006 upp så hade förutsättningarna förändrats men inte maktförhållandena.92 

4.4.2 Etablerande av kontroll till sjöss 
En förändring som skedde under denna tid var att en politisk vilja att stoppa sjötigrarna 
och deras framfart nu växt fram. Detta visade sig framförallt genom en förändring av till-
delade uppgifter, där fokus nu låg i att kapa sjötigrarnas SLOCar och skydda sina egna. 
Utöver detta skulle nu sjötigrarna också slås ut som en fungerande styrka.93  
 
Med det nya småbåtskonceptet som i stort liknar sjötigrarnas svärmtaktik fast utspelar 
sig på en större skala94, påbörjades nu ett nytt skede i konflikten. Genom att upprätta 
nya och fler landbaserade radarstationer, gavs SLN nya möjligheter att kartlägga sjötig-
rarnas rörelser. Detta tillsammans med de underrättelser som kom från SBS kunde SLN 
nyttja sina strategiskt utplacerade RABS-grupper för att slå mot sjötigrarna95.  
 
Detta aggressiva agerande ifrån SLN:s sida där en noggrann kartläggning av sjötigrarnas 
rörelser gjordes i syfte att kunna jaga ner dem hade inledningsvis goda resultat då inom 
ett år 11 av sjötigrarnas smugglingsfartyg sänktes. Dock så nötte denna taktik sakta men 
säkert ner besättningarna hos SLN och i mitten av 2006 skiftades fokus. Istället för att 
jaga de mindre fartygen skulle fokus nu ligga på att hitta de fartyg som agerade längre ut 
till sjöss.96  
                                                        
90 Povlock, s.32. 
91 Povlock, s.33. 
92 Povlock, s.32. 
93 Povlock, s.35. 
94 Smith, s.457. 
95 Smith, s.458. 
96 Smith, s.454. 
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Tills tankar om att summan av slagen, är vad som idag utgör definitionen av ett avgö-
rande slag, blir här tydligt exemplifierat med både dess för- och nackdelar97.  
 
Förutom att söka konfrontationer med sjötigrarna påbörjades också vad som beskrivs 
som ett system of layered defense där stora likheter kan dras vid en blockad. Denna 
blockad som syftade till att stoppa smuggling, piratverksamhet och marin terrorism 
byggdes likt dess benämning upp av olika lager, där det första lagret bestod av RABS-
grupper. Som tidigare beskrivet var deras uppgift att agera på händelser invid kusten. 
Nästa lager bestod av de återstående patrullbåtarna av Dvora-klass och deras syfte var 
att patrullera kusten för att detektera olaglig verksamhet. Det sista lagret bestod av 
havsgående fartyg som agerade mellan 200-300NM ut ifrån kusten vilka skulle hindra 
och stoppa Sea Pigeons.98 Utifrån SLN:s agerande tillsammans med bilden nedan går det 
att utläsa hur SLN från att ha varit den tillbakatryckta aktören som ofta har varit 
tvungna att dra sig tillbaka och agera under stor försiktighet nu börjar återetablera sin 
KTS.  

99 

4.4.3 Kontroll till sjöss 
Under konfliktens slutgiltiga skede börjar SLN se resultat av sin omorganisering då den 
nya taktiken redan från början genererade större förluster än förväntat hos sjötigrarna. 
Exempelvis genomförde SLN ett attackföretag mot sjötigrarna där tolv av deras fartyg 
sjönk. Sjötigrarna gjorde inledningsvisa försök att besvara attackerna med egna attacker 
men gick i regel förlorande ur striderna.100  
 

                                                        
97 Till, s.161. 
98 Smith, s.458. 
99 Smith, s.459. 
100 Povlock, s.35. 

 
Bild 5.2 Beskrivning av SLN layered defense system. Skapad av Justin Smith 
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SLN:s största operationella vinst kom under årsskiftet 2006 och 2007 då de lyckades 
förstöra LTTE:s flotta av flytande bunkerstationer. Dessa hade undvikit SLN i decennier 
då de agerat utanför SLN:s räckvidder, och endast närmat sig kusten då de skulle lämna 
förnödenheter och då under skydd av sjötigrarna. Vid årsskiftet påbörjades en operation 
där SLN:s utomskärsflotta tillsammans med civila bunkerfartyg påbörjade en jakt på 
dessa bunkerstationer. Med hjälp av Indisk underrättelse sänktes den första av dessa 
fartyg 120 nautiska mil ifrån Sri Lankas kust. Sjötigrarna svarade på detta genom att 
flytta sina fartyg ännu längre ut ifrån kusten. Dock hade nu SLN förmågan att kunna ta 
upp jakten och i mars 2007 sänktes ytterligare två av Sea Pigeons fartyg cirka 900 nau-
tiska mil från Sri Lankas kust. Jakten fortsatte och de sista av Sea Pigeons fartyg sänktes 
strax utanför Australiens kust vilket slog hårt mot LTTE som nu förlorade sin förmåga 
till att få tillgång till nya förnödenheter. 101 
 
Samtidigt som detta skedde så fortsatte SLN:s nya tillvägagångssätt att skörda stora 
framgångar utmed kusten. Antalet sammandrabbningar var inledningsvis stora då sjö-
tigrarna försökte att vidmakthålla sin KTS och återupprätta sina SLOC:ar och neka SLN 
deras. Detta gick dock inte sjötigrarnas väg då det under år 2006 skedde 21 konfrontat-
ioner mellan SLN och sjötigrarna där upp emot 30 fartyg från varje sida deltog. Dessa 
strider kunde pågå upp till 14 timmar i sträck och även om förlusterna inte var allt för 
stora på någon sida så resulterade det i sjötigrarna nöttes ner, och antalet konfrontat-
ioner hade till år 2008 minskat till endast fyra stycken. I och med den minskande hotbil-
den, kunde nu SLN dra åt snaran ytterligare. Ett arbete med att överta viktiga hamnar 
som tidigare kontrollerats av LTTE, samt att återta kontroll av vattnet kring Sri Lanka 
kunde nu påbörjas.102  

4.4.4 Summering av Fall 2 
Vid en grafiks återgivning av Fall 2 utifrån arbetets givna variabler så ges en bild av hur 
sjötigrarna inledningsvis har sjökontroll. Detta övergår dock tidigt till ett stadie där SLN 
jobbar för att återetablera kontroll över vattnet kring Sri Lanka. Likt de förutsättningar 
som ges i variablerna för att varje stadie skall vara giltigt så sker denna övergång via 
blockader och avgörande slag.  

Att SLN:s tillvägagångssätt ger tydlig utdelning framhävs tydligt av figuren och således 
att deras omorganisation hade stor påverkan. Att möta sjötigrarna på deras eget vis, via 
avgörande slag och blockader återta kontrollen visade sig vara ett effektivt tillväga-
gångssätt. Ett agerande som ströp LTTE:s möjligheter till nya förnödenheter, vilket kom 
att påverka deras förmåga att fortsätta kampen, även på land.103 

                                                        
101 Povlock, s.35-36. 
102 Povlock, s.36-41. 
103 Smith, s.461-462. 

Figur 5.3 Grafisk återgivning av SLNs 
KTS efter vapenvilan SLN 
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Figur 5.4 Grafisk sammanställ-
ning av SLNs KTS  

4.5 Resultat av analys 

4.5.1 Summering av analys 
I den konflikt som utspelade sig mellan SLN och LTTE:s sjötigrar under den nästan tre 
decennier långa inbördeskriget på Sri Lanka återfinns tydliga spår av Tills teori kring 
KTS. Detta trots att konflikten inte stod mellan två stora sjömakter utan konflikten stod 
mellan en underfinansierad och för uppgiften dåligt tränad flotta mot en upprorsgrupp 
som stred ifrån små egengjorda motorbåtar. Trots det så återfinns det tydliga tecken på 
hur Tills tankar kring klassiska teorier om sjökriget håller i en konflikt likt denna. Dessa 
kommer att redovisas nedan. 
 
I konfliktens inledande skede insåg LTTE vikten av att kunna nyttja vattnet kring Sri 
Lanka. Efter upprättandet av sjötigrarna påbörjades vad som väl kan beskrivas en sea 
denial operation där de nekar SLN:s förmåga till KTS. Detta görs via öppnanden av egna 
SLOC:ar, likväl som ett agerande likt de fleet-in-being tänkt som Till beskriver. Denna ne-
kande strategi som nyttjades av sjötigrarna, är dem likt svagare marina nationer till för-
del då de kan nyttja havet för egen del utan att handa de resurser som krävs för att er-
hålla och vidmakthålla egen KTS104. Genom sitt agerande uppnår sjötigrarna KTS kring 
öns norra delar.105 
 
 
 
 
 

 

Tabell 5.1 Variabler för analysen 1 

 
Under vapenvilan skedde stora förändringar inom SLN, vilket resulterade i en nytt mer 
aggressivt tillvägagångssätt. Nu söktes kontakt med sjötigrarna i syfte att nå avgörande 
slag, detta då den nya organisationen med småbåtskonceptet visade sig effektivt. Således 

                                                        
104 Till, s.153-154. 
105 Smith, s.453. 

Herravälde till sjöss Total kontroll över operationsområ-
det. Motståndaren oförmögen att 
agera 

Kontroll till sjöss Kan nyttja hela eller delar av operat-
ionsområdet för egen vinning under 
viss tid. Motståndaren kan agera un-
der stora risker 

Etablerande av kontroll till sjöss 
 

Etablerar kontroll i operationsområ-
det via exempelvis upprättandet av 
blockad eller avgörande slag. 

Nekande av kontroll till sjöss Nekar motståndarens förmåga till 
kontroll till sjöss via fleet-in-being 
och eskorter. Eget agerande sker un-
der stora risker. 

Motståndaren har kontroll till 
sjöss 

Kan nyttja stora delar av operations-
området för egen vinning. Eget age-
rande sker begränsat och under 
stora risker. 

Motståndaren har herravälde till 
sjöss 

Fienden har total kontroll över oper-
ationsområdet. Ingen egen förmåga 
att agera. 
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påbörjas en etableringsfas av sjökontroll kring ön och sjötigrarna som inte längre går 
vinnande ur striderna tappar sin förmåga till KTS. 

4.5.2 Resultat av analysen 
Resultatet av analysen visar på att det finns sammanband mellan SLN:s förmåga till att 
hålla KTS och deras vinst över sjötigrarna. Det återfinns samband mellan vilken variabel 
som kan kopplas till vilken tidsperiod och SLN:s förmåga till att möta sjötigrarna. Till ex-
empel förlorade SLN tidigt kontrollen kring öns norra delar vilket ledde till att sjötig-
rarna frodades och kunde nyttja delar havet för egen vinning. När SLN sedan lyckades 
att återta kontrollen över vattnet kring Sri Lanka började sjötigrarna att falla samman 
och den blockad som upprättades ströp majoriteten av inkommande förnödenheter till 
LTTE.  
 
Det skall här påpekas att det i materialet återfinns fler faktorer som kan ligga till grund 
för SLN:s kuvande av sjötigrarna, såsom tillgång till ny materiel i form av fartyg och tek-
nisk utrustning, likväl som ny taktik och nya tilldelade uppgifter. Oavsett detta leder det 
sammantaget till att SLN lyckades återta KTS och i samband med det kuva sjötigrarna. 

5. Avslutning 

I detta avslutande kapitel kommer forskningsfrågorna att bevaras. En diskussion kring 
arbetet och ämnet kommer att föras, samt förslag på vidare forskning kommer att ges. 

5.1 Svar på forskningsfrågorna 
Denna del av kapitel syftar till att svara på de delfrågor som formulerades för att kunna 
besvara forskningsfrågan. Detta kommer att ske genom att varje delfråga lyfts och bes-
varas, därefter besvaras forskningsfrågan. 
 

- Vad innebär Geoffrey Till’s teori om kontroll till sjöss? 

Tills tankar om kontroll till sjöss kan beskrivas som förmågan att nyttja hela eller delar 

av ett operationsområde under en viss tid. Kontroll till sjöss skall inte ses som ett slut-

mål för sjöstridskrafterna utan som ett medel för att uppnå slutmålet. Se kapitel 3 för en 

utförligare redovisning. 

- Lyckades Sri Lanka’s flotta skapa kontroll till sjöss innan vapenvilan år 2002? 

Resultatet i detta arbete visar på att den singalesiska flottan inte kunde uppnå eller vid-

makthålla kontroll till sjöss, framförallt inte kring de norra delarna då de agerade under 

stora risker för attacker av sjötigrarna under denna period. 

- Lyckades Sri Lanka’s flotta skapa kontroll till sjöss efter vapenvilan år 2005? 

Efter vapenvilan där stora förändringar skett inom SLN påbörjades ett arbete med att 

slå ut sjötigrarna och deras verksamhet kring Sri Lanka. Detta genomfördes genom ko-

ordinerade attacker mot sjötigrarnas baser och operationer. Detta resulterade i att sjö-

tigrarna pressades tillbaka för att i slutändan förgöras. Samtidigt skedde arbeten med 
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att hindra sjötigrarnas verksamhet längre ut till havs, vilket delvis skedde via upprättan-

det av en blockad kring ön. Således upphörde sjötigrarnas nekande operation och SLN 

kunde etablera och slutligen erhålla kontroll till sjöss kring Sri Lanka. 

- Hur påverkades konflikten av Sri Lanka’s flottas förmåga/oförmåga till kontroll till 

sjöss? 

Som analysen redogör för så finns det tydliga samband mellan hur konflikten utspelade 

sig och SLN:s förmåga till KTS. I det inledande fallet där SLN:s KTS nekas växer och fro-

das sjötigrarna som hade till uppgift att stödja LTTE med tillförsel av resurser. Detta re-

sulterar i en negativ spiral för SLN där LTTE i förlängningen växer för varje motgång 

SLN möter. När SLN under fredsförhandlingarna genomför en omorganisering där för-

ändringar sker inom doktriner, taktik och struktur börjar ett nytt skede i konflikten. SLN 

börjar nu återta KTS och sjötigrarna möter fler och fler nederlag, vilket i sin tur påver-

kade LTTE negativt.  

- Kan Geoffrey Till’s teori om kontroll till sjöss, förklara hur Sri Lankas flotta lyckades 
besegra de Tamilska sjötigrarna. 
 

Studien visar på att kuvandet av sjötigrarna kan förklaras med SLN:s förmåga till KTS. 

Detta då det återfinns ett samband mellan SLN:s etablerande av KTS och konfliktens 

snabba avslut. Således kan teorin ge en förklaring till att SLN lyckades kuva sjötigrarna.  

Författaren anser att detta framkommer som tydligast då en jämförelse av de bägge fal-

len görs. I det första fallet genomför sjötigrarna vad som kan liknas vid en sea denial op-

eration som visar sig vara effektiv då SLN fokuserar på att lösa tilldelad uppgift och inte 

på att kontrollera operationsområdet. När SLN:s fokus sedan skiftar efter vapenvilan, 

och en strävan efter att konfrontera sjötigrarna infinner sig, så skiftar trenden och sjö-

tigrarna trycks tillbaka och slutligen kuvas. Under hela detta förlopp återfinns ett möns-

ter som visar på att då SLN inte lyckades kuva sjötigrarna förrän de började etablera och 

sedan erhålla kontroll till sjöss.  

5.2 Diskussion 
Diskussionen nedan syftar till att koppla samman analysens resultat, slutsatser, uppsat-
sens syfte och problem samt den lucka som ämnas fyllas inom krigsvetenskapen. 
 
Ifrån resultatet av analysen kan paralleller dras att Sri Lankas flottas förmåga/oförmåga 

till kontroll till sjöss hade stor inverkan på konflikten. Här kan ett generellt antagande 

göras att konfliktens hastiga avslut var en konsekvens av SLN:s förmåga till att åter eta-

blera KTS. Således är det av vikt även i en irreguljär marin kontext likt denna att ha för-

mågan att vidmakthålla alternativt neka KTS beroende på vad som vill uppnås. Därför 

dras slutsatsen att SLN:s kuvande av sjötigrarna var en effekt av att de kunde etablera 

kontroll till sjöss. Dock innefattar en komplex situation likt denna flera olika aspekter 

där KTS, och Tills syn på den, endast står för en av de aspekterna. Att då hävda att för-

mågan till KTS är den enda anledningen anses av forskaren vara ett allt för stark anta-

gande. Dock får det anses att SLN:s handlande kan har varit en bidragande faktor för ku-

vandet av sjötigrarna och i förlängningen LTTE. Resultat som här redovisas skall således 

inte ses som absolut utan mer generellt och vägledande. 
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Av de variabler som tagits fram under detta arbete har inte alla berörts och de har nytt-

jats i olika utsträckning. Emellertid har de flesta används och visar på att de återfinns i 

en modern kontext. Hade ingen av variablerna återfunnits alternativt ingen skillnad i 

krigets utveckling återfunnits, hade en starkare slutsats kunnat dras gällande teorins 

icke gällande.  

Resultatet av analysen visar på att SLN nyttjade och blev utsatta för de variabler som 
togs fram gällande KTS. Det återfanns också ett samband mellan vilken variabel som för 
tillfället var representativ för situationen och hur konflikten utspelade sig. Utifrån detta 
drogs slutsatsen att en flottas förmåga till KTS kan vara av betydelse även i en modern 
irreguljär marin kontext. Däremot förklarar inte teorin och variablerna allt som skedde 
under konflikten och således kan inte en oinskränkt slutsats dras, utan den blir av en 
mer generell karaktär. Att resultatet inte blir tydligare än så kan också diskuteras uti-
från valet av metod, litteratur eller formuleringen av variabler. Därför bör mer forskning 
inom ämnet genomföras anser forskaren. Att nyttja de variabler som här framtagits i en 
annan konflikt skulle också kunna ge ett svar som stöder eller motsäger detta resultat. 
 
Syftet med detta arbete var att se hur pass väl en vedertagen teori om sjökrig står sig i 
en modern irreguljär kontext. En kontext den inte var designad för när den formulera-
des. Här anser författaren att det har kunnat påvisas att Tills teori om kontroll till sjöss, 
till del fortfarande är gällande och således fortfarande bör tas i beaktande av yrkespro-
fessionen. Att besvara delfrågorna gav författaren bättre förutsättningar att besvara 
forskningsfrågan. Emellertid så gav frågorna inte absoluta svar, dock ger de en grund för 
att föra vidare diskussioner mot den tidigare forskningen. Framförallt då den tidigare 
forskningen inom ämnet är begränsat och lite fokus har lagts vid klassiska sjömaktteori-
ers gällande i en irreguljär marin kontext. Vilket har varit den lucka inom krigsveten-
skapen som arbetet har syftat till att fylla. 
 
Studien visar dock inte på att någon sida utgick ifrån teorier om kontroll till sjöss utan 
fokus låg mer på att direkt agera mot sin motståndare, och uppnå egna mål. Detta visar 
till del på teorins allmängiltighet då konfliktens olika skeenden kan förklaras utifrån teo-
rin trots att den inte uttalat har varit den grund varifrån beslut har tagits. Utifrån det re-
sultat som studien visar på tillsammans med det resonemang som förs ovan får det an-
ses att arbetet kan placeras i den befintliga forskningen gällande irreguljära konflikter 
till sjöss. Likväl som forskning kring klassiska teoriers gällande i en modern kontext. Ur 
detta resultat kan även slutsatser dras gällande styrkan i nekandet av sjökontroll. Vilket 
blir viktigt för yrkesprofessionen att ta hänsyn till då man exempelvis möter en under-
lägsen motståndare. Men även likt Petkovic tankar om att nyttja ett liknande agerande 
vid mötet med en överlägsen motståndare är att ta i beaktande för professionen. 

5.3 Fortsatt forskning 
Att vidare forskning kring äldre teoriers gällande i en mer modern kontext anses av fors-
karen vara av vikt. Likväl som vidare forskning kring irreguljära konflikter till sjöss likt 
den som utspelade sig på Sri Lanka är viktigt då det som presenterat ovan finns fler än 
en förklaring till SLN:s kuvande av sjötigrarna. Att detta arbete har identifierat ett av 
skälen borde ses som en inspiration till att se vilka andra förklaringar som finns och inte 
som att fallet är löst. Att utreda vilka dessa andra faktorer är anser forskaren vara av 
vikt då det som nämns i inledningen kan ge en direkt påverkan på vår egen förmåga.  
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Det finns också ett värde i att genomföra denna studie igen antingen under samma för-
utsättningar eller med kvantitativ metod då det antingen skulle öka arbetes kredibilitet 
eller motbevisa detta arbete vilket skulle också skulle gynna den krigsvetenskapliga pro-
fessionen. Oavsett så anser forskaren att mer forskning inom området krävs. 
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