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ABSTRACT: A dominating trend of western militaries today is to utilize different arms in the 

same operation, and a marine military operation that normally includes different arms is an am-

phibious operation. Research on how to use combined arms theories among marine military opera-

tions appear limited after research gathered from the survey and this analysis will in turn supply a 

new dimension among the existing research today. This survey aims to test Robert Leonhard’s 

combined arms theory by examining the explanatory theory on amphibious operations. The survey 

was carried out as a theory tentatively case study, where the theory was tested on two different 

amphibious operations that were selected strategically. The result contains small differences and 

that is why the explanatory aspect of the theory is neither strengthened nor reduced. However, the 

results show that Leonhard’s theory is relevant when it comes to amphibious operations. Even 

small differences demonstrate the level of explanatory theory. Differences in how to utilize and 

combine fire and movement may be the difference between a successful and an unsuccessful am-

phibious operation.  
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1. Inledning 
Militärteoretikern Robert Leonhard beskriver i sin bok om manöverkrigföring att teorier om 

manöverkrigföring på taktisk nivå förordar tillämpningen av kombinerade vapen.1 Vidare be-

skriver Leonhard att den amerikanska försvarsmakten förespråkar tillämpningen av kombine-

rade vapen i sina militära doktriner men ställer sig däremot kritisk till om det verkligen finns 

en kollektiv förståelse för varför denna teori bör tillämpas. Detta resonemang föranledde in-

tresset att undersöka teorin om kombinerade vapen. 

 

Även svenska militära doktriner framhåller vikten av att tillämpa kombinerade vapen. Mili-

tärstrategisk doktrin 2016 beskriver att kombinerade vapen är den traditionella taktiska mo-

dellen för att organisera effektiva militära förband. Verkansmedel med olika egenskaper ska 

samverka mot samma mål och målområde för att öka sannolikheten för verkan. Vår mångfald 

av verkansmedel ska skapa svårhanterade hot och lokala dilemman för motståndaren.2 Vidare 

utvecklar operativ doktrin 2014 detta och beskriver att när verkan från flera vapen kan sam-

ordnas kompletterar och överlappar de varandra, så att svagheter i ett vapen kompletteras av 

styrkor i ett annat. Kombinerade vapen ger även möjlighet att ställa motståndaren inför ett el-

ler flera dilemman då skyddsåtgärder mot ett system blottar motståndaren för verkan från ett 

annat system.3 Även taktikreglemente för marinstridskrafterna 2010 beskriver att oavsett 

stridssätt ska amfibieförbands strävan vara att verka med kombinerade vapen. Förbandets 

olika vapensystem samordnas till tid och rum för att presentera flerfaldiga hot för motstånda-

ren. 4 

 

Både svenska och amerikanska militära doktriner framhäver således vikten av att tillämpa 

kombinerade vapen. Antagande kan då göras att kombinerade vapen är en förutsättning för att 

organisera effektiva militära förband. Denna undersökning gör därför ett försök att studera te-

orin om kombinerade vapens förklaringsvärde vid militära operationer på taktisk nivå. 

 

                                                
1 Leonhard, Robert R., The art of maneuver: maneuver-warfare theory and airland battle, Presidio Press, Nova-
to, CA, 1991 S. 47 
2 Militärstrategisk Doktrin, Försvarsmakten, 2016 S. 62 
3 Operativ doktrin, Försvarsmakten, 2014 S. 35 
4 Taktikreglemente för marinstridskrafterna, Försvarsmakten, 2010 S. 05-21 3 Operativ doktrin, Försvarsmakten, 2014 S. 35 
4 Taktikreglemente för marinstridskrafterna, Försvarsmakten, 2010 S. 05-21 
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1.1 Problemformulering 

En dominerande trend i västerländska försvarsmakter idag är användandet av stridskraftge-

mensamma operationer. Argument för användandet av stridskraftgemensamma operationer 

återfinns delvis i teorier om kombinerade vapen.5 Teorier om kombinerade vapen har histo-

riskt haft en marktaktisk tyngdpunkt vilket kan förklara varför tidigare forskning främst stu-

derat teorins förklaringsvärde vid markoperationer. 

 

Operativ doktrin 2014 beskriver att marina operationer kan omfatta och inkludera alla krigs-

förband så länge verksamheten kan härledas till ett marint fokus.6 Detta innebär att strids-

kraftsgemensamma operationer med ett marint fokus klassas som marina operationer. Forsk-

ning om användandet av teorier om kombinerade vapen vid marina operationer framstår efter 

genomförd forskningsöversikt som begränsad. Om argument för användandet av stridskraft-

gemensamma operationer nu återfinns i teorier om kombinerade vapen anses det relevant att 

studera teorins förklaringsvärde vid marina operationer eftersom detta är en dimension som 

saknas. 

 

Marina operationer som vanligen inkluderar förband från flera stridskrafter är amfibieoperat-

ioner.  Amfibieoperationer är gemensamma landstigningsoperationer där amfibieförband ut-

gör kärnan och där mark-, sjö- och luftstridskrafter normalt ingår.7 Forskning om tillämpning-

en av kombinerade vapen vid amfibieoperationer skulle tillföra en ny och relevant dimension 

till den marktaktiskt tunga forskning som återfinns idag. För att tydliggöra forskningsluckan 

och ytterligare motivera varför denna undersökning avgränsas till amfibieoperationer studeras 

nedan tidigare forskning. 

 

1.2 Forskningsöversikt 

Rodman hävdar i sin studie ”Combined arms warfare: the Israeli experience in the 1973 Yom 

Kippur War” att trots israelisk framgång i Jom Kippurkriget år 1973 blev de israeliska styr-

korna kritiserade för sin prestation. Den mest frekventa kritiken handlade om att de israeliska 

styrkorna valde att tillämpa en mer okonventionell förbandsstruktur och en militärdoktrin som 

byggde på användandet av stridsvagnar och stridsflygplan på bekostnad av infanteri, artilleri, 

                                                
5 Ångström, Jan & Widén, Jerker, Contemporary military theory: the dynamics of war, Routledge, Milton Park, 
Abingdon, Oxon, 2015 S. 94 
6 Operativ doktrin, Försvarsmakten, 2014 S. 46 
7 Taktikreglemente för marinstridskrafterna, Försvarsmakten, 2010 S. 03-7 
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ingenjörer och logistikförband.8 Rodman presenterar ett antal exempel på kritik mot de israe-

liska styrkorna. Stor del av kritiken som presenteras handlar om att israelernas brister inom 

kombinerade vapen resulterade i felaktig förbandsstruktur och militärdoktrin före krigets ut-

brott, men även att de påverkades av de omständigheter de israeliska styrkorna ställdes inför 

vid krigsutbrottet.9 Författaren citerar här både militäranalytiker och israeliska officerare vil-

ket ökar relevansen i argumenten. För att undersöka hur de israeliska styrkorna tillämpade 

kombinerade vapen under Jom Kippurkriget väljer författaren att genomföra en fallstudie. 

Författaren beskriver inledningsvis de generella termerna för kombinerade vapen. Därefter 

undersöks hur denna teori tillämpas på taktisk och operationell nivå på både Golanfronten och 

Sinaifronten.10 Detta metodval gör att det slutligen är möjligt för författaren att dra relevanta 

slutsatser om vilken påverkan kombinerade vapen hade på de israeliska styrkornas framgång 

under kriget. 

 

Rubio-Campillo och Hernández menar i sin studie ”Combined arms warfare in the Spanish 

civil war: the assault on the republican defence line at Fatarella ridge” att det spanska inbör-

deskriget 1936–39 kopplat till traditionell krigföring har setts som en övergång från första till 

andra världskriget. Under detta krig gjorde både ny militär utrustning och nya militärtaktiska 

tillvägagångsätt sina första framträdanden.11 Rubio-Campillo och Hernández huvudtes är att 

detta synsätt skapar en del frågor då erfarenheter och taktiker från det spanska inbördeskriget 

inte stämmer överens med de från första delen av andra världskriget.12 Rubio-Campillo och 

Hernández presenterar ett antal argument vilka resulterar i en bild av att striderna under det 

spanska inbördeskriget inte verkar ha någon relation till utvecklingen av de vanligaste militär-

taktiska tillvägagångsätt som tillämpades under andra världskriget. Denna artikel syftar till att 

öka kunskapen om möjliga operationer där kombinerade vapen som metod tillämpas under 

striden om Ebro.13 

 

Caverley och Sechser hävdar i sin studie ”Military Technology and the Duration of Civil 

Conflict” att utformningen av nationers försvarsmakt har en stor påverkan på längden av en 
                                                
8 David Rodman (2015) Combined arms warfare: the Israeli experience in the 1973 Yom Kippur War, Defence 
Studies, 15:2, 161-174, DOI: 10.1080/14702436.2015.1043114 S. 161 
9 Ibid S 162 
10 Ibid S. 162 
11 Xavier Rubio-Campillo & Francesc Xavier Hernàndez (2015) Combined Arms Warfare in the Spanish Civil 
War: The Assault on the Republican Defence Line at Fatarella Ridge, Journal of Conflict Archaeology, 10:1, 52-
69, DOI: 10.1179/1574077315Z.00000000043 S. 52 
12 Ibid S. 52 
13 Ibid S. 54 
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konflikt. Deras huvudtes bygger på att nationer vars försvarsmakt är utformade efter teorin 

om kombinerade vapen tenderar att snabbare nå ett slut på en konflikt.14 Att sittande regering-

ar kan välja i sin militära verktygslåda mellan mekaniserat infanteri, pansar och stridsflyg och 

dessutom kombinera dessa i gemensamma operationer tenderar att resultera i betydligt kortare 

konflikter än när det gäller regeringar som inte har denna valmöjlighet.15 Argumenten som 

presenteras för denna tes är att användandet av mekaniserade markförband i kombination med 

stridsflyg ökar sannolikheten för ett avgörande tidigt i en konflikt. Dessutom har mindre me-

kaniserade försvarsmakter svårigheter att tvinga striden på motståndaren.16 För att besvara 

frågeställningen använder författarna sig av en kvantitativ metod där ett dataprogram möjlig-

gör en systematisk empirisk analys av relationen mellan militär teknologi och längden på in-

bördeskonflikter.17 

 

I artikeln ”Combined Arms during the hundred days campaign, August – November 1918” 

undersöks britternas användande av taktik för kombinerade vapen under de tre sista månader-

na av hundradagarsoffensiven 1918.18 Jonathan Boff hävdar att några förband förmådde att 

tillämpa kombinerade vapen som taktik, medan andra inte förmådde detta. Han menar också 

att det kvarstår en skillnad i hur denna metod realiserades vilket skiljer sig från tidigare forsk-

ning.19 Argumenten som presenteras för denna huvudtes är att mångfalden i hur kombinerade 

vapen som taktik verkställs inte bara var rotad i det som författaren beskriver som objektiva 

yttre faktorer, utan också i det faktum att officerare utbildade före krigets utbrott fortsatte att 

dominera den brittiska försvarsmakten år 1918. Den kultur dessa officerare fostrats i gjorde 

att de kränktes av instruktionerna att tillämpa en gemensam militärdoktrin.20 Jonathan Boff 

metodval bygger på en kombination av kvalitativa textanalyser och kvantitativa analyser från 

en databas, samt textanalyser av historiska texter, dagböcker och erfarenhetsrapporter från 

både britter och tyskar.21 

 

 

                                                
14 Jonathan D, Caverley and Todd S. Sechser. (2017) Military Technology and the Duration of Civil Conflict. 
International Studies Quarterly, DOI: 10.1093/isq/sqx023 S. 704 
15 Ibid S. 704 
16 Ibid S. 704 
17 Ibid S. 717 
18 Jonathan Boff, (2010) Combined Arms during the hundred days campaign, August – November 1918. War in 
History, 17(4) 459-478, DOI: 10.1177/0968344510376456 S. 459 
19 Ibid S. 459 
20 Ibid S. 476 
21 Ibid S. 463 
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Hendrix undersöker i studien ”The interwar army and mechanization: The American appro-

ach” hur den amerikanska armén använde tiden efter första världskrigets slut för att förbereda 

sig för framtida krig.22 Hendrix argumenterar för att många amerikanska officerare efter första 

världskriget betonade vikten av rörlighet framför förmågor som skydd och verkan då de för-

väntade sig att framtidens krig skulle utkämpas på den nordamerikanska kontinenten.23 Därför 

bestämde de militära ledarna under denna period att en mekanisering av en försvarsgren, i 

detta fall kavalleriet skulle möta den amerikanska arméns behov betydligt bättre än det euro-

peiska synsättet på kombinerade vapen.24 Detta beskriver författaren som det amerikanska 

synsättet på kombinerade vapen. Denna tonvikt är en av anledningarna till att amerikanska 

förband uppnådde en varierad framgång i striderna mot tyska förband under andra världskri-

get.25 Denna undersökning bygger på en kvalitativ ansats där författaren genomför textana-

lyser av både förstahandskällor och andrahandskällor.26 

 

De verk som presenteras ovan är ett urplock av den forskning som gjorts om kombinerade va-

pen. Verken är valda för att visa bredden i empiriska studier och kan anses representativa för 

den forskning som gjorts inom området kombinerade vapen. Tre av dessa fem verk undersö-

ker tillämpningen av kombinerade vapen på historiska slag, ett undersöker utvecklingen av 

det amerikanska synsättet på kombinerade vapen efter första världskriget och ett undersöker 

kombinerade vapens påverkan på konflikters varaktighet. I denna forskningsöversikt framträ-

der det att realiseringen av teorin om kombinerade vapen kan ta olika form vilket ställer krav 

på denna undersökning att tydligt definiera begreppet kombinerade vapen och att genom hela 

uppsatsen förhålla mig till detta. 

 

Trots både likheter och skillnader i både metodval och frågeställning tillför varje verk en ny 

dimension till forskningen om kombinerade vapen. I tre av verken har författarna valt att ge-

nomföra en fallstudie, vilka i samtliga tre fall varit markoperationer. En dimension som sak-

nas i denna översikt är tillämpningen av kombinerade vapen vid marina operationer. Teorin 

om kombinerade vapen har sin grund i manöverkrigföring vilket historiskt varit ett begrepp 

som förknippats med markoperationer vilket gör det naturligt att tidigare forskning studerat 

                                                
22 John T. Hendrix (1993) The interwar army and mechanization: The American approach, The Journal of Stra-
tegic Studies, 16:1, 75-108, DOI: 10.1080/01402399308437505 S. 75 
23 Ibid S. 76 
24 Ibid S. 76 
25 Ibid S. 76 
26 Ibid S. 101 
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teorins förklaringsvärde för markoperationer.27 Tidigare forskning påvisar teorins förklarings-

värde vid markoperationer men det saknas forskning på teorins tillämplighet vid marina oper-

ationer.28 Jag anser det därför relevant att testa teorin om kombinerade vapens förklarings-

värde vid marina operationer. 

 

Marina operationer kan omfatta och inkludera alla krigsförband så länge verksamheten kan 

härledas till ett marint fokus.29 För att få en distinktion från markoperationer men fortfarande 

innehållande både sjögående förband, markgående förband och luftburna förband avgränsas 

denna undersökning till att studera amfibieoperationer. Forskning om tillämpningen av kom-

binerade vapen vid amfibieoperationer skulle tillföra en ny och relevant dimension till redan 

befintlig forskning inom detta ämne. Den forskningslucka som identifierats efter denna över-

sikt är alltså att studera teorin om kombinerade vapens förklaringsvärde vid amfibieoperation-

er. 

 

1.3 Syfte 

Denna undersökning syftar således till att pröva Leonhards teori om kombinerade vapen ge-

nom att undersöka dess förklaringsvärde vid amfibieoperationer.30 Genom att studera amfi-

bieoperationen genom denna teori innebär det att slutsatser om teorin kan dras samtidigt som 

undersökningen kan tillföra en ny dimension till redan befintlig forskning inom ämnet. Detta 

har därför resulterat i följande frågeställning: 

 

1.4 Frågeställning 

- Vilket förklaringsvärde har Robert Leonhards teori om kombinerade vapen inom ra-

men för amfibieoperationer? 

                                                
27 Leonhard, Robert R., The art of maneuver: maneuver-warfare theory and airland battle, Presidio Press, Nova-
to, CA, 1991 S. 47 
28 Ekengren, Ann-Marie & Hinnfors, Jonas, Uppsatshandbok: [hur du lyckas med din uppsats], 2., [rev.] uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2012 S. 16 
29 Operativ doktrin, Försvarsmakten, 2014 S. 46 
30 Ekengren, Ann-Marie & Hinnfors, Jonas, Uppsatshandbok: [hur du lyckas med din uppsats], 2., [rev.] uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2012 S. 33 
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1.5 Centrala begrepp 

Denna undersökning innehåller en del begrepp som är centrala för undersökningen vilket gör 

det lämpligt att definiera dessa. Detta syftar dels till att uppmärksamma läsaren och för att 

undvika missförstånd samt att öka transparensen i aktuell undersökning. 

 

Markoperationer: En markoperation är en militär insats som genomförs på marken. Mark-

operationer kan ha skiftande karaktär och genomföras i större eller mindre skala. Ofta består 

markoperationer av flera taktiska moment syftande till att nå ett övergripande mål. Markoper-

ationer omfattar också ofta andra typer av förband förutom arméförband.31 

 

Marina operationer: Marina operationer är verksamhet som genomförs vilket kan härledas till 

målsättningar med marint fokus. Marina operationer kan omfatta och inkludera alla krigsför-

band så länge verksamheten kan härledas till ett marint fokus.32 

 

Amfibieoperationer: Amfibieoperation är en gemensam landstigningsoperation där amfibie-

förband utgör kärnan och där mark-, sjö- och luftstridskrafter normalt ingår.33 Dessutom är 

behovet att embarkera militära förband längs fientliga kuster utan tillgång till hamnar det som 

i mångt och mycket karakteriserar amfibieoperationer och särskiljer det från andra operation-

er.34 

 

Kombinerade vapen: Kombinerade vapen är en direkt översättning av Robert Leonhards be-

grepp ”Combined arms”. Begreppet innebär, genom att kombinera vapenslag och dess verkan 

uppnås synergieffekter vilket innebär att summan av effekten av de olika vapenslagen är 

större tillsammans än om de verkar enskilt.35 

 

Vapenslag: Vapenslag är även det en direkt översättning från Robert Leonhards ”combat 

arms”. Vapenslag syftar till den militära uppdelningen i form av infanteri, pansar, artilleri, 

och stridsflyg.36 

                                                
31 Armé reglemente taktik, Försvarsmakten, 2013 S. 43 
32 Operativ doktrin, Försvarsmakten, 2014 S. 46 
33 Taktikreglemente för marinstridskrafterna, Försvarsmakten, 2010 S. 03-7 
34 Speller, Ian & Tuck, Christopher, Amphibious warfare: strategy and tactics, Spellmount, Staplehurst, 2001 S. 
7 
35 Leonhard, Robert R., The art of maneuver: maneuver-warfare theory and airland battle, Presidio Press, Nova-
to, CA, 1991 S. 93 
36 Ibid S. 93 
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Förklaringsvärde: Förklaringsvärde skall i denna undersökning läsas som att teorin studeras 

för att se om den kan förklara sambandet mellan oberoende variabler och beroende variabler. 

Existerar det ett samband mellan en oberoende variabel och en beroende variabel anses det att 

teorins förklaringsvärde stärks. Existerar det inte något samband mellan en oberoende varia-

bel och en beroende variabel anses det som att teorins förklaringsvärde reduceras. 

 

1.6 Avgränsningar 

I forskningsöversikten framträder olika synsätt på teorin om kombinerade vapen och även hur 

dessa teorier har realiserats. Denna undersökning avgränsas därför till att studera Leonhards 

teori om kombinerade vapen vilket utvecklas i kapitel två. Motivet till denna avgränsning är 

att Leonhards teori har stora likheter med det som beskrivs om kombinerade vapen i svenska 

militära doktriner och reglementen vilket skapar relevans för valet av teori.37 Dessutom besk-

rivs Leonhards teori som ej begränsad till dagens teknologi eller organisation vilket möjliggör 

att den kan testats på historiska slag.38 

 

Denna undersökning har även avgränsats till att endast studera amfibieoperationer. Motivet 

till detta är att forskningsöversikten resulterade i en bild där forskning om teoriers förkla-

ringsvärde vid amfibieoperationer ansågs begränsad. Dessutom har denna avgränsning gjorts 

då syftet inte är åstadkomma generaliserbarhet utan istället att pröva teorin och därigenom 

stärka eller reducera dess förklaringsvärde.39 

 

Eftersom grunden för ett effektivt användande av kombinerade vapen kan ha kopplingar utan-

för taktisk nivå har undersökningen inte helt avgränsats till endast taktisk nivå, däremot ligger 

undersökningens huvudfokus där. 

 

                                                
37 Ekengren, Ann-Marie & Hinnfors, Jonas, Uppsatshandbok: [hur du lyckas med din uppsats], 2., [rev.] uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2012 S. 47 
38 Leonhard, Robert R., The art of maneuver: maneuver-warfare theory and airland battle, Presidio Press, Nova-
to, CA, 1991 S. 94 
39 Ekengren, Ann-Marie & Hinnfors, Jonas, Uppsatshandbok: [hur du lyckas med din uppsats], 2., [rev.] uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2012 S. 40 
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1.7 Disposition 

Det inledande kapitlet beskriver problemet som undersökningen ämnar studera samt hur syfte 

och frågeställning skapats. Därefter följer ett teorikapitel eftersom jag i denna undersökning 

valt att ha teorin i fokus och därigenom studera fallet genom teorin. Därefter följer ett kapitel 

som beskriver undersökningens forskningsdesign och motivet bakom denna. Forskningsde-

sign och teorival möjliggör därefter att analysen kan påbörjas av valda fall. Därför är det na-

turligt att kapitel fyra först beskriver valda fall och kapitel fem genomförd analys inklusive 

resultat. Slutligen diskuteras resultatet och slutsatser dras i det avslutande och sista kapitlet. 

2. Teori	
Den teori som valts för denna undersökning är Robert Leonhards teori om kombinerade va-

pen. I boken ”The art of maneuver” beskriver Leonhard att det inte existerade någon väleta-

blerad teori om kombinerade vapen vilket riskerade att resultera i att den amerikanska armén 

förlorade synergieffekterna av kombinerade vapen.40 Med detta resonemang som bakgrund 

presenterar Leonhard en teori om kombinerade vapen som en ingående del i hans bredare te-

ori om manöverkrigföring. På taktisk nivå förordar teorin om manöverkrigföring användandet 

av kombinerade vapen.41 Teorier om kombinerade vapen handlar generellt om att reducera en 

motståndares styrkor genom att göra dessa irrelevanta vid ett specifikt tillfälle.42 

 

Valet av denna teori grundar sig främst i att det framträder stora likheter mellan Leonhards 

teori om kombinerade vapen och det som beskrivs om kombinerade vapen i svenska militära 

doktriner. Militärstrategisk doktrin 2016 beskriver att verkansmedel med olika egenskaper ska 

samverka mot samma mål och målområde för att öka sannolikheten för verkan. Dessutom ska 

vår mångfald av verkansmedel skapa svårhanterade hot och lokala dilemman för motstånda-

ren.43 Vidare utvecklar operativ doktrin 2014 detta och beskriver att när verkan från flera va-

pen kan samordnas kompletterar och överlappar de varandra, så att svagheter i ett vapen 

kompletteras av styrkor i en annat. Kombinerade vapen ger även möjlighet att ställa motstån-

daren inför ett eller flera dilemman då skyddsåtgärder mot ett system blottar motståndaren för 

                                                
40 Leonhard, Robert R., The art of maneuver: maneuver-warfare theory and airland battle, Presidio Press, Nova-
to, CA, 1991 S. 92 
41 Ibid S. 91 
42 Ibid S. 92 
43 Militärstrategisk Doktrin, Försvarsmakten, 2016 S. 62 
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verkan från ett annat system.44 Dessa likheter framträder tydligare när Leonhards teori om 

kombinerade vapen preciseras nedan vilket påvisar teorins relevans i denna undersökning.45 

Dessutom menar Leonhard att denna teori är tidlös och inte begränsas till dagens teknologi 

eller organisation eftersom kombinerade vapen inte är ett nytt fenomen utan har tillämpats se-

dan antiken. Vidare beskriver han att framtiden kommer erbjuda nya vapen men synergierna 

som uppstår genom att kombinera dessa kommer vara de samma.46 Även detta påvisar teorins 

relevans eftersom denna undersökning är en teoriprövande fallstudie och fallen som kommer 

studeras är historiska slag. 

 

Dessutom kan det tilläggas att trots att Leonhards teori om kombinerade vapen huvudsakligen 

har en marktaktisk tyngdpunkt anses den passa i ett bredare spektrum av krigföringsnivåer 

och miljöer vilket påvisar relevansen i valet av teori.47 En annan aspekt som Leonhard själv 

understryker är att teorin kan tolkas förenklat vilket innebär att det som i teorin förefaller en-

kelt inte är det i praktiken. Verkligheten är sannolikt mer komplex och motståndaren är san-

nolikt också organiserade efter konceptet kombinerade vapen. Trots en komplex verklighet 

försöker teorin säga något om just kombinerade vapen och hur effektiva militära förband or-

ganiseras. Detta kan ses som ett utsnitt av verkligheten snarare än vaga utsagor om hur kom-

plicerat allt är.48 

 

Leonhards teori om kombinerade vapen består av tre principer. Dessa tre principer är; The 

complementary principle, The dilemma principle och The Alcyoneus principle. Genom att 

tillämpa dessa principer vid organisering och genomförande av militära operationer beskriver 

teorin att effektiva militära förband skapas.49 Nedan beskrivs respektive princip mer ingående. 

 

                                                
44 Operativ doktrin, Försvarsmakten, 2014 S. 35 
45 Ekengren, Ann-Marie & Hinnfors, Jonas, Uppsatshandbok: [hur du lyckas med din uppsats], 2., [rev.] uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2012 S. 47 
46 Leonhard, Robert R., The art of maneuver: maneuver-warfare theory and airland battle, Presidio Press, Nova-
to, CA, 1991 S. 94 
47 Ångström, Jan & Widén, Jerker, Contemporary military theory: the dynamics of war, Routledge, Milton Park, 
Abingdon, Oxon, 2015 S. 94 
48 Ekengren, Ann-Marie & Hinnfors, Jonas, Uppsatshandbok: [hur du lyckas med din uppsats], 2., [rev.] uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2012 S. 50 
49 Leonhard, Robert R., The art of maneuver: maneuver-warfare theory and airland battle, Presidio Press, Nova-
to, CA, 1991 S. 92 
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2.1 The complementary principle 

Den första principen i teorin om kombinerade vapen bygger på förståelsen om att alla vapen-

slag har olika styrkor och svagheter.50 Leonhard exemplifierar detta genom att beskriva infan-

teriets samt stridsvagnars styrkor och svagheter. Leonhard beskriver att infanteriets styrka är 

deras rörelseförmåga i besvärlig terräng, förmågan att övervaka terräng samt förmågan att 

framrycka tyst. På samma sätt beskriver Leonhard att infanteriets svagheter är deras låga 

framryckningshastighet vid avsutten strid, att de ofta saknar tyngre vapensystem och sårbar-

heten i öppen terräng.51 På samma sätt har stridsvagnen styrkor i form av dess höga fram-

ryckningshastighet samt dess eldkraft. Dess svaghet är att den är högljudd under framryck-

ning och sårbar på korta avstånd.52 Leonhard beskriver att samtliga vapenslag besitter styrkor 

och svagheter på motsvarande sätt och genom att kombinera dessa vapenslag inom ramen för 

en militäroperation kan ett vapenslags svaghet kompenseras med ett annat vapenslags 

styrka.53 

 

Leonhard påpekar även att denna princip är egenfokuserad vilket innebär att den fokuserar på 

egna förband och utesluter motståndaren. Den kompletterande relationen mellan vapenslagen 

syftar till att stävja egna svagheter genom att kombinera vapenslagen. Genom att kombinera 

vapenslag enligt denna princip uppnås synergieffekter vilket innebär att summan av effekten 

av de olika vapenslagen är större tillsammans än om de verkar enskilt.54 

 

2.2 The dilemma principle 

Andra principen i Leonhards teori om kombinerade vapen beskriver att när olika vapenslag 

organiseras effektivt i samma militära operation kan de komplettera varandra i relation till 

motståndaren. Utvecklat beskriver denna princip att en motståndare alltid kommer vara sårbar 

mot ett vapenslag under tiden denne försvarar sig mot ett annat. Teorin om kombinerade va-

pen förespråkar därför att egna förband organiseras så att kombinationen av dessa skapar ett 

olösbart dilemma för motståndaren.55  Denna princip är till skillnad från den tidigare princi-

                                                
50 Leonhard, Robert R., The art of maneuver: maneuver-warfare theory and airland battle, Presidio Press, Nova-
to, CA, 1991 S. 93 
51 Ibid S. 93 
52 Ibid S. 93 
53 Ibid S. 93 
54 Ibid S. 94 
55 Ibid S. 94 
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pen motståndarfokuserad och syftar alltså till att ställa motståndaren inför ett olösbart di-

lemma snarare än ett problem.56 

 

Leonhard exemplifierar innebörden av denna princip genom att beskriva ett scenario där den 

anfallande sidan består av både infanteriförband samt stridsvagnsförband och att den försva-

rande sidan enbart består av stridsvagnsförband. Om motståndaren väljer att bli stationär för 

att ta duellen med det anfallande stridsvagnsförbandet innebär det att infanteriförbandet kan 

framrycka för att genomföra ett anfall. Om motståndaren istället väljer att manövrera för att 

påverka det framryckande infanteriförbandet innebär det att motståndaren exponerar sig för 

stridsvagnsförbandet. Enligt denna teori ställs motståndaren alltså inför ett olösbart dilemma 

och kommer förlora detta slag.57 Leonhard beskriver att tillämpningen av denna typ av taktik, 

självklart med en högre grad av komplexitet definierar teorin om kombinerade vapen.58 

 

2.3 The Alcyoneus principle 

Namnet på den tredje principen har Leonhard blivit inspirerad av grekisk mytologi och berät-

telsen om Hercules och hans strid mot jätten Alcyoneus. Precis som Hercules gjorde i denna 

berättelse handlar principen om att tvinga motståndaren till terräng som gör denne sårbar.59 

Leonhard beskriver, genom att kombinera olika vapenslag rätt kan en motståndare tvingas till 

en terräng där denne är sårbar.60 För att exemplifiera detta använder Leonhard stridsvagnsför-

band som exempel och menar att stridsvagnar är som bäst när de befinner sig i öppen terräng 

där de kan använda samtliga system mest effektivt. Leonhard beskriver också att det finns en 

förutfattad mening att det bästa vapnet mot en stridsvagn är en annan stridsvagn. Detta inne-

bär då att om båda sidor har stridsvagnsförband vill båda sidor nyttja samma terräng vilket re-

sulterar i en jämn strid där endast tjocklek på pansaret och projektilens penetrationsdjup är det 

som är avgörande.61 Leonhard kritiserar detta synssätt och menar istället att fientliga strids-

vagnsförband ska tvingas framrycka i ofördelaktig terräng, där deras begränsade förmåga till 

observation gör dem sårbara för infanteri med pansarvärnsvapen, eller deras begränsade rörel-

seförmåga i urban terräng som gör dem sårbara för artilleri.62 

                                                
56 Leonhard, Robert R., The art of maneuver: maneuver-warfare theory and airland battle, Presidio Press, Nova-
to, CA, 1991 S. 94 
57 Ibid S. 95 
58 Ibid S. 95 
59 Ibid S. 97 
60 Ibid S. 97 
61 Ibid S. 97 
62 Ibid S. 97 
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Leonhards slutsats, vilket resulterat i denna princip är alltså att strid skall föras med ett förhål-

lande till motståndaren olikt system i fördelaktig terräng för egna förband vilket framhäver 

egna styrkor och därigenom exponerar motståndarens svagheter.63 

 

2.4 Operationalisering 

För att kunna testa Leonhards teori på två fall kommer teorin först operationaliseras med am-

bitionen att skapa ett analysverktyg. Detta analysverktyg kommer senare utgöra grunden för 

min analys vilket innebär att empirin kommer studeras genom detta analysverktyg. Analys-

verktyget kommer bestå av ett par indikatorer kopplade till respektive princip i teorin om 

kombinerade vapen. Dessa indikatorer syftar till att underlätta en kvalitativ textanalys och 

möjliggör systematik och spårbarhet genom hela undersökningen. Undersökningens inre vali-

ditet ställer krav på operationaliseringen vilket innebär att det måste finnas en god överrens-

stämmelse mellan de teoretiska begreppen och de operationaliserade indikatorerna.64 För att 

uppnå en god begreppsvaliditet kommer undersökningens operationalisering att jämföras med 

ytterligare två operationaliseringar av samma teori.65 En jämförelse med tidigare operational-

iseringar av samma teori fråntar inte ansvaret från mig som författare utan syftar till att styrka 

motivet för val av indikatorer. Nedan följer operationalisering av Leonhards teori om kombi-

nerade vapen. Respektive princip operationaliseras genom att inledningsvis presentera det 

centrala i respektive princip, därefter presenteras ett antal indikatorer vilka sedan jämförs med 

tidigare operationaliseringar av vald teori. 

 

Operationalisering av the complementary principle 

Centralt för denna princip är förståelsen av att samtliga vapenslag har olika styrkor och svag-

heter och genom att kombinerad dessa inom ramen för samma militära operation kan ett va-

penslags svaghet kompletteras med ett annat vapenslags styrka. Genom att kombinera vapen-

slag enligt denna princip uppnås synergieffekter vilket innebär att summan av effekten av de 

olika vapenslagen är större tillsammans än om de verkar enskilt. Som Leonhard beskriver fo-

kuserar denna princip endast på egna förband och utelämnar motståndaren vilket talar för att 

                                                
63 Leonhard, Robert R., The art of maneuver: maneuver-warfare theory and airland battle, Presidio Press, Nova-
to, CA, 1991 S. 97 
64 Ekengren, Ann-Marie & Hinnfors, Jonas, Uppsatshandbok: [hur du lyckas med din uppsats], 2., [rev.] uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2012 S. 75 
65 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & Wängnerud, Lena, Metodpraktikan: 
konsten att studera samhälle, individ och marknad, Femte upplagan, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017 S. 61 
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indikatorer med stark koppling till egna förmågor är relevanta för denna princip.66 Utifrån 

detta resonemang presenteras följande indikatorer: 

 

• Kombination av olika vapenslag inom ramen för samma militära operation 

• Genom egen verkan hindra motståndaren från verkan 

• Kombination av egen verkan och rörelse 

 

Gustav Blysa operationaliserar samma teori i sitt arbete ”kombinerad bekämpning som metod 

för verkan” och presenterar indikatorerna ”tillfoga fienden avgörande förluster”, ”hindra fien-

den från verkan (genom egen verkan)” och ”möjliggöra egen rörelse (genom egen verkan)”. 67 

Blysas andra och tredje indikator påminner om denna undersöknings indikatorer, däremot 

skiljer sig den första indikatorn. Indikatorer som analyserar kombinationen av vapenslag är 

högst relevant då detta utgör kärnan i principen vilket påvisar relevansen för valet av den 

första indikatorn i denna undersökning. 

 

Patrik Berge operationaliserar även han samma teori i sitt arbete ”hur förklaras framgång i 

kustförsvarsoperationer genom tillämpning av kombinerade vapen?” och presenterar indika-

torn ”hur kombineras försvararens verkansystem på ett sätt att de i samma strid kan skydda 

egna sårbarheter och/eller uppnå multiplikatoreffekter på anfallaren?”. Berge har valt att for-

mulera indikatorer i form av frågeställningar vilket skiljer sig från denna undersökning, det 

existerar däremot likheter mellan dessa indikatorer.68 Kombination av olika vapenslag åter-

finns i både Berges indikator och de som presenteras ovan dessutom kan det urskiljas likheter 

i hur olika vapensystem skall användas för att uppnå synergieffekter. Sammanvägt styrker 

detta relevansen för valet av indikatorer i denna undersökning. 

 

Operationalisering av the dilemma principle 

Kärnan i denna princip är att motståndaren ställs inför dilemmat att tvingas välja att försvara 

sig mot ett vapenslag vilket då gör denne sårbar för bekämpning från ett annat vapenslag. Ut-

vecklat innebär detta att motståndaren ställs inför flera problem samtidigt och om den tilläm-

pas rätt ställs motståndaren inför ett olösbart dilemma och kommer därför förlora slaget. 
                                                
66 Leonhard, Robert R., The art of maneuver: maneuver-warfare theory and airland battle, Presidio Press, Nova-
to, CA, 1991 S. 94 
67 Blysa, Gustav, Kombinerad bekämpning som metod för verkan, Försvarshögskolan, 2013 S. 15 
68 Berge, Patrik, Hur förklaras framgång i kustförsvarsoperationer genom tillämpning av kombinerade vapen?, 
Försvarshögskolan, 2018 S. 25 
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Denna princip är motståndarfokuserad vilket innebär att fokus ligger på motståndarens age-

rande snarade än egna förband. Däremot utesluter principen inte egna förband helt då organi-

sering och agerande av egna förband skapar förutsättningar för den situation motståndaren 

ställs inför. Detta talar för att indikatorer med huvudfokus på motståndaren är relevanta för 

denna princip. Utifrån detta resonemang presenteras följande indikator: 

 

• Motståndaren ställs inför minst två problem samtidigt till följd av eget agerande 

 

Gustav Blysa presenterar indikatorerna ”bryta fiendens vilja till kamp”, ”påverka fiendens 

förmåga till ledning” och ”överraska fienden”.69 Blysas första princip har likheter med denna 

undersöknings indikator. Kärnan i denna princip är att motståndaren ställs inför ett dilemma, 

vilket enligt teorin kräver flera problem samtidigt. Detta påverkar motståndarens förmåga till 

ledning och ett dilemma kan uppstå genom att egna förband agerar på ett sätt som överraskar 

motståndaren. Detta påvisar relevansen i denna indikator. 

 

Patrik Berges operationalisering resulterar i indikatorn ”hur presenterar försvararen dilemman 

av kombinerade verkansystem vilka exponerade anfallarens kritiska sårbarheter och tvingade 

dem till ogynnsamma situationer?”.70 Även här kan likheter identifieras, att motståndaren 

ställs inför ett dilemma återfinns vid både Berges och denna undersöknings indikatorer. Dess-

utom likheter i form av hur egna förbands agerande skapar problem för motståndaren vilket 

exponerar deras kritiska sårbarheter och tvingar dem till ogynnsamma situationer. 

 

Operationalisering av the Alcyoneus principle 

Centralt i denna princip är att tvinga motståndaren till terräng där denne är sårbar och genom 

detta dra nytta av övertaget som situationen kan skapa. Detta sker genom att kombinera va-

penslag vilket tvingar motståndaren till specifik terräng där motståndaren förlorar fördelarna 

med sina vapensystem. Principen beskriver även att vapensystemen bör vara olik motstånda-

rens och strid föras i fördelaktig terräng för egna förband vilket framhäver egna styrkor och 

därigenom exponerar motståndarens svagheter. Detta är möjligt om det existerar en skillnad i 

förmåga i form av olika vapenslag eller vapensystem. Denna princip är terrängfokuserad vil-

ket innebär att den främst fokuserar på olika terrängs påverkan på slagfältet i relation till egna 

                                                
69 Blysa, Gustav, Kombinerad bekämpning som metod för verkan, Försvarshögskolan, 2013 S. 15 
70 Berge, Patrik, Hur förklaras framgång i kustförsvarsoperationer genom tillämpning av kombinerade vapen?, 
Försvarshögskolan, 2018 S. 25 
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och motståndarens vapensystem. Detta talar för att indikatorer med koppling till terräng är re-

levanta för denna princip. Utifrån detta resonemang presenteras följande indikatorer: 

 

• Genom kombination av olika vapensystem tvinga motståndaren till rörelse 

• Terrängen påverkar motståndarens vapensystem negativt 

 

Gustav Blysa presenterar i sin operationalisering indikatorerna ”tvinga fienden till rörelse” 

och ”påverka terräng- och siktförhållanden”.71 Dessa båda indikatorer har stor likhet med de 

indikatorer som presenteras i denna undersökning då de framhäver vikten av ett agerande som 

tvingar motståndaren till rörelse och hur terrängen påverkar motståndaren negativt. 

 

Patrik Berges operationalisering resulterar i indikatorn ” Hur tvingade försvararna anfallaren 

att uppträda i terräng som för denne var ogynnsam och hur gjordes anfallarens verkanssystem 

då irrelevanta eller reducerades?72 Även här kan det identifieras likheter mellan denna indika-

tor och de som presenteras i denna undersökning. Här framhäver Berge också hur motstånda-

ren tvingas att uppträda i viss terräng och hur terrängen påverkar motståndarens vapensystem 

negativt. 

3. Metod	
För att besvara frågeställningen genomförs denna undersökning som en teoriprövande fallstu-

die där Robert Leonhards teori om kombinerade vapen kommer prövas inom ramen för amfi-

bieoperationer. Detta innebär att teorin genomgående kommer vara i fokus och de slutsatser 

som presenteras kommer behandla teorins förklaringsvärde. Teorins förklaringsvärde kommer 

studeras genom att teorin appliceras på två historiska slag. 

 

Fallstudie har valts som forskningsdesign då de analysenheter som undersöks registreras i en 

och samma kontext, i detta fall: amfibieoperationer.73 Fallen i denna undersökning utgörs av 

två historiska slag. Valet av fallstudie som forskningsdesign ställer krav på att tydligt defini-

                                                
71 Blysa, Gustav, Kombinerad bekämpning som metod för verkan, Försvarshögskolan, 2013 S. 16 
72 Berge, Patrik, Hur förklaras framgång i kustförsvarsoperationer genom tillämpning av kombinerade vapen?, 
Försvarshögskolan, 2018 S. 26 
73 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & Wängnerud, Lena, Metodpraktikan: 
konsten att studera samhälle, individ och marknad, Femte upplagan, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017 S. 109 
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era vad som ingår i fallen samt en ingående beskrivning av fallen.74 En ingående beskrivning 

av valda fall samt dess avgränsningar återfinns i kapitel 4 ”bakgrund”. I denna undersökning 

är det inte de enskilda fallen som är intressanta utan istället vad fallen kan säga om vald teori. 

Därför har en deduktiv ansats valts för att studera problemet, detta innebär att verkligheten 

studeras genom en redan befintlig teori för att antingen styrka eller reducera teorins förkla-

ringsvärde.75 

 

Den metod som tillämpas för att besvara frågeställningen är en kvalitativ textanalys där oper-

ationaliserade indikatorer kopplade till respektive princip i teorin utgör analysverktyget. 

Dessa indikatorer syftar till att underlätta en kvalitativ textanalys och möjliggör systematik 

och spårbarhet genom hela undersökningen. En kvalitativ ansats har valts då empirin består av 

kvalitativa data, vilket utgörs av kortare eller längre texter, vilka måste bearbetas och tolkas.76 

  

3.1 Valet av fall 

Valet av fall påverkar undersökningens inre validitet och de slutsatser som kan dras. Denna 

undersökning avser därför pröva vald teori på två fall som är så lika varandra som möjligt på 

relevanta bakgrundsvariabler förutom på den beroendevariabel som står i centrum.77 Detta in-

nebär att de två fall som kommer undersökas skall vara så lika varandra som möjligt men 

skilja sig åt i utfall, detta för att slutsatser om teorins förklaringsvärde skall kunna dras. Ef-

tersom undersökningen avser att studera amfibieoperationer skall båda fallen vara amfibieop-

erationer, där ett fall resulterade i framgång och ett fall inte resulterade i framgång. I denna 

undersökning definieras framgång som att operationens målsättning lyckades och att den an-

fallande sidan stod som segrande vid operationens slut. 

 

Istället för att samla in data om ett stort antal fall och i efterhand kontrollera och ta bort kon-

kurrerande förklaringsfaktorer användes strategiskt urval som metod.78 Strategiskt urval inne-

bär att fall väljs strategiskt, vid valet samlas så mycket tillgänglig information in som möjligt 

                                                
74 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl., Liber, 
Malmö, 2003 S. 56 
75 Ibid S. 35 
76 Ibid S. 69 
77 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & Wängnerud, Lena, Metodpraktikan: 
konsten att studera samhälle, individ och marknad, Femte upplagan, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017 S. 102 
78 Ibid S. 102 
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för att genomföra den efterfrågade kontrollen.79 Kriterierna för val av fall utgår från definit-

ionen av en amfibieoperation och benämns vidare som bakgrundsvariabler. Bakgrundsvariab-

lerna vilka båda fallen skall uppfylla är att operationen skall innehålla både mark-, sjö-, och 

luftstridskrafter samt att landstigning genomförts från fartyg till strand. Båda fallen skall vara 

så lika varandra som möjligt gällande dessa bakgrundsvariabler samt att ett fall resulterat i 

framgång och ett inte resulterat i framgång. Detta utgör undersökningens kriterier vid val av 

fall för att undvika att resultatet framstår som slumpartat. Efter att ha studerat historiska amfi-

bieoperationer och eftersökt slag som kan uppfylla dessa kriterier föll valet på Dieppe samt 

Iwo Jima. Där Dieppe anses som en amfibieoperation som inte resulterade i framgång och 

Iwo Jima anses som en amfibieoperation som resulterade i framgång. Både amfibieoperation-

en vid Dieppe 1942 och Iwo Jima 1945 innehöll mark-, sjö-, och luftstridskrafter. Dessutom 

genomfördes båda operationerna som landstigningar där embarkerade militära förband trans-

porterades i land med landstigningsfartyg. Dessa operationer beskrivs övergripande i kapitel 

4. 

 

3.2 Reliabilitet och validitet 

Denna undersökning genomförs som en kvalitativ textanalys vilket medför risker kopplade till 

undersökningens reliabilitet. För att undvika slarvfel kommer empirin studeras systematiskt 

genom analysverktyget. Dessutom ska empirisk triangulering tillämpas för att undvika dessa 

fel i den empiri som analysen bygger på. Empirin måste studeras med hög noggrannhet och 

analysverktyget användas på ett systematiskt sätt för att undvika slarvfel vid analysen, vilket 

påverkar undersökningens reliabilitet.80 Dessutom avser denna undersökning att eftersträva 

god transparens vilket möjliggörs genom att alla antaganden och tillvägagångsätt presenteras 

för läsaren. Eftersom alla steg i undersökningen presenteras ökar undersökningens reliabilitet 

och dessutom möjliggörs replikering. 

 

Undersökningens inre validitet ställer krav på operationaliseringen vilket innebär att det måste 

finnas en god överrensstämmelse mellan de teoretiska begreppen och de operationaliserade 

indikatorerna.81 För att uppnå en god begreppsvaliditet kommer undersökningens operational-

                                                
79 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & Wängnerud, Lena, Metodpraktikan: 
konsten att studera samhälle, individ och marknad, Femte upplagan, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017 S. 102 
80 Ibid S. 64 
81 Ekengren, Ann-Marie & Hinnfors, Jonas, Uppsatshandbok: [hur du lyckas med din uppsats], 2., [rev.] uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2012 S. 75 
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isering jämföras med ytterligare två operationaliseringar av samma teori.82 Båda dessa förfat-

tare var vid publicering studenter vid Försvarshögskolan vilket gjort att deras operational-

isering studerats med kritiskt förhållningsätt. En jämförelse med tidigare operationaliseringar 

av samma teori fråntar inte ansvaret från mig som författare utan syftar till att styrka motivet 

för val av indikatorer. 

 

3.3 Forskningsetik och forskarsetiska överväganden 

Forskningsetik handlar om förhållandet mellan människor, det vill säga vad vi kan och inte 

kan göra mot varandra. Begreppet innehållet både det som innebär direkt och indirekt påver-

kan mot varandra vilket föranleder etiska frågor.83 Vid genomförandet av denna undersökning 

har forskningsetiska frågor reflekterats över, men undersökningen anses inte innehålla något 

som varken direkt eller indirekt kan skada någon annan. Denna undersökning tillämpar ge-

nomgående en god forskaretik vilket innebär att ett antal etiska överväganden har gjorts. En 

god forskaretik tillämpas för att möjliggöra att läsaren kan granska innehållet i den genom-

förda undersökningen och tydligt urskilja egna och andras resonemang.84 I denna undersök-

ning möjliggörs detta genom tillämpning av en tillförlitlig källhänvisning. 

 

3.4 Källkritik 

Då de enskilda fallen inte är det intressanta utan istället vad fallen kan säga om vald teori stäl-

ler detta krav på att den empiri som analyseras är riktig. Empirin i denna undersökning utgörs 

av böcker vilka beskriver historiska slag. Vid användandet och valet av dessa verk kommer 

ett källkritiskt förhållningssätt tillämpas för att säkerställa att den empiri som analyseras är 

riktig. Detta sker genom användandet av de fyra källkritiska reglerna; äkthet, oberoende, sam-

tidighet och tendens.85 De källor som används vid analysen av fallen har till största del varit 

andrahandskällor vilket motiverar undersökningens tillämpning av empirisk triangulering. 

Empirisk triangulering innebär användandet av minst tre olika källor som beskriver samma 

                                                
82 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & Wängnerud, Lena, Metodpraktikan: 
konsten att studera samhälle, individ och marknad, Femte upplagan, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017 S. 61 
83 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl., Liber, 
Malmö, 2003 S. 59 
84 Ekengren, Ann-Marie & Hinnfors, Jonas, Uppsatshandbok: [hur du lyckas med din uppsats], 2., [rev.] uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2012 S. 112 
85 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & Wängnerud, Lena, Metodpraktikan: 
konsten att studera samhälle, individ och marknad, Femte upplagan, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017 S 288 
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slag.86 Empirisk triangulering tillämpas för att jämföra fakta mellan olika källor och syftar till 

att säkerställa att den empiri som undersökningen analyserar är riktig. I praktiken har detta in-

neburit att en källa utgjort huvudkällan vid analysen. Ytterligare två källor har senare använts 

för att säkerställa riktigheten i den empiri som undersökningen bygger på. Samtliga källor har 

bekräftat det som beskrivs i analysen men källhänvisning har endast gjort till en av källorna. 

Delar som endast beskrivits i en av källorna och som inte kunnat bekräftas i ytterligare två 

källor har utelämnats vid genomförd analys. 

4. Bakgrund	
Nedan följer en kortare beskrivning av de två amfibieoperationer som undersökningen avser 

att studera. Detta kapitel syftar till att skapa en samlad bild för läsaren inför efterföljande ana-

lys samt att tydliggöra vad som ingår i valda fall. 

 

4.1 Dieppe, 1942 

Amfibieoperationen mot Dieppe ägde rum den 19 augusti år 1942 och anses som den första 

stora amfibieoperationen som genomfördes av brittiska och allierade styrkor sedan Gallipoli 

år 1915.87 Landstigningsstyrkan innehöll mer än 6000 man och bestod till största del av kana-

densiska soldater.88 Att valet föll på Dieppe för denna amfibieoperation var för att försvaret 

bedömdes som inte allt för starkt samt att kuststräckan ansågs lämplig för att landstiga med 

både infanteri och fordon.89 Dessutom bedömdes att Dieppe befann sig inom radien för egna 

landbaserade flygförband.90 Planen för operationen var att egna flygförband kvällen innan op-

erationen skulle bomba Dieppe och att operationen skulle genomföras som en direkt attack 

med understöd av 60 Churchill-stridsvagnar. Flygbombningen av Dieppe uteblev då det an-

sågs viktigare att behålla överraskning vid anfallet. Överraskningen uteblev dock då de fram-

ryckande fartygen upptäcktes av tyska fraktfartyg, vilket resulterade i att de tyska förbanden 

vid Dieppe blev förvarnade om att ett anfall var på gång.91 Själva landstigningen bestod av 

fem attacker, en huvudstyrka vilka landsteg på Dieppes stränder, två flankerande landstig-

                                                
86 Jensen, Tommy & Sandström, Johan, Fallstudier, Upplaga 1:1, Studentlitteratur, Lund, 2016 S. 58 
87 Speller, Ian & Tuck, Christopher, Amphibious warfare: strategy and tactics, Spellmount, Staplehurst, 2001 S. 
77 
88 Ford, Ken, Dieppe 1942: prelude to D-Day, Osprey, Oxford, 2003 S. 11 
89 Ibid S. 11 
90 Speller, Ian & Tuck, Christopher, Amphibious warfare: strategy and tactics, Spellmount, Staplehurst, 2001 S. 
78 
91 Stuebing, Doug, Dieppe 1942, Clarke Irwin, London, 1967 S. 3 
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ningar vilka syftade till att skära av Dieppe samt två landstigningar av kommandosoldater för 

att slå ut tyskarnas kustartilleri.92 Trots noggrann planering och höga förhoppningar på operat-

ionen visade det sig svårare än förväntat att etablera brohuvud vid Dieppe. Efter tolv timmars 

strider var cirka 60 procent av den landstigande styrkan dödad, skadad eller tillfångatagen.93 

Enorma förluster tvingade slutligen den landstigande styrkan att retirera och slaget om Dieppe 

var förlorat.94  Fallet avgränsas här vilket innebär att analys av det som händer efter detta är 

exkluderat från denna undersökning. 

 

4.2 Iwo Jima, 1945 

Amfibieoperationen mot Iwo Jima den 19 februari år 1945 visade till skillnad från Dieppe att 

framgångsrika amfibieoperationer var möjliga mot en stark försvarare.95 Iwo Jima ansågs som 

vital i kriget mot Japan på grund av dess geografiska läge samt dess infrastruktur i form av 

flygbas samt radarstation.96 De japanska förbanden på ön bestod av cirka 21 000 soldater un-

derstödda av över 400 artilleripjäser samt ett stridsvagnsregemente.97 De japanska förbanden 

kände väl till den annalkande landstigningen och var väl förberedda.98 Trots goda försvarsför-

beredelser var denna amfibieoperation extremt framgångsrik. Den anfallande amerikanska 

styrkan bestod av 450 fartyg från US Fifth Fleet med embarkerade förband för landstigning. 

Landstigningsstyrkan bestod av 4th och 5th Marine division samt 3rd Marine division vilka 

utgjorde reserv.99 Operationen inleddes klockan 06:40 genom att ön förbekämpades innan den 

första vågen av landstigande förband debarkerade fartygen och påbörjade framryckning mot 

Iwo Jimas stränder.100  Initialt mötte dessa förband endast svagt motstånd vilket gjorde att yt-

terligare förband kunde landstiga. Däremot möttes de amerikanska förbanden av kraftig be-

                                                
92 Atkin, Ronald, Dieppe 1942: the Jubilee disaster, Book Club Associates, London, 1980 S. 46 
93 Ibid S. 223 
94 Ford, Ken, Dieppe 1942: prelude to D-Day, Osprey, Oxford, 2003 S. 87 
95 Speller, Ian & Tuck, Christopher, Amphibious warfare: strategy and tactics, Spellmount, Staplehurst, 2001 S. 
80 
96 Alexander, Joseph H., Closing in: marines in the seizure of Iwo Jima, History and Museums Division, Head-
quarters, U.S. Marine Corps, Washington, D.C., 1994 S. 2 
97 Speller, Ian & Tuck, Christopher, Amphibious warfare: strategy and tactics, Spellmount, Staplehurst, 2001 S. 
81 
98 Alexander, Joseph H., Closing in: marines in the seizure of Iwo Jima, History and Museums Division, Head-
quarters, U.S. Marine Corps, Washington, D.C., 1994 S. 2 
99 Wright, Derrick, Iwo Jima 1945: the Marines raise the flag on Mount Suribachi, Osprey Military, Oxford, 
2001 S. 15 
100 Speller, Ian & Tuck, Christopher, Amphibious warfare: strategy and tactics, Spellmount, Staplehurst, 2001 S. 
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kämpning klockan 10:00 vilket påverkade tempot i deras framryckning.101 Redan klockan 

10:40 hade större delen av de anfallande förbanden landstigit och bulldozers möjliggjorde att 

även stridsvagnar och artilleripjäser kunde framrycka förbi stranden och vidare mot bättre un-

derlag.102 Framåt kvällen hade den anfallande sidan lyckats landstiga med 30 000 soldater 

varav 2 500 skadade. Att säkra hela ön krävde ytterligare 30 dagars intensiva strider men vid 

dagens slut stod det klart att amfibieoperationen ansågs som framgångsrik och de ameri-

kanska förbanden var ett steg närmare att säkra denna vitala ö.103 Då det är amfibieoperation-

en som studeras avgränsas undersökningen här och exkluderar därför de efterföljande 30 da-

garna från denna undersökning. 

5. Analys	
Bakgrunden för valda fall är nu känd och analysen kan påbörjas. Analysen genomförs som en 

kvalitativ textanalys där operationaliserade indikatorer kopplade till respektive princip utgör 

analysverktyget. Dessa indikatorer syftar till att underlätta en kvalitativ textanalys och möj-

liggör systematik och spårbarhet genom hela undersökningen. Empirin studeras med hög 

noggrannhet och analysverktyget användas på ett systematiskt sätt för att undvika slarvfel vid 

analysen vilket påverkar undersökningens reliabilitet.104 Analysen kopplat till respektive prin-

cip presenteras inledningsvis var för sig, därefter presenteras resultatet samlat i en matris för 

att skapa en lättöverskådlig bild av resultatet. 

 

5.1 Dieppe, 1942 

 

The complementary principle 

Kombination av olika vapenslag inom ramen för samma militära operation 

Enheter i den landstigande styrkan vid Dieppe bestod till största del av infanteriförband men 

understöddes även av pansarförband vars uppgift var att understödja säkrandet av Dieppe 

stad.105 Flygvapnets inledande uppgift var att bomba förutbestämda platser och att förblinda 

                                                
101 Wright, Derrick, Iwo Jima 1945: the Marines raise the flag on Mount Suribachi, Osprey Military, Oxford, 
2001 S. 27 
102 Ibid S. 27 
103 Speller, Ian & Tuck, Christopher, Amphibious warfare: strategy and tactics, Spellmount, Staplehurst, 2001 S. 
81 
104 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & Wängnerud, Lena, Metodpraktikan: 
konsten att studera samhälle, individ och marknad, Femte upplagan, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017 S. 64 
105 Atkin, Ronald, Dieppe 1942: the Jubilee disaster, Book Club Associates, London, 1980 S. 150  
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motståndaren.106 Detta var bara en liten del i den största flygvapenoperationen sedan kriget 

om Storbritannien.107 Deras del i operationen syftade till största del att locka fram det tyska 

flygvapnet och förstöra detta.108 Dessutom understöddes landstigningen av fartygsartilleri från 

fartyg ute till havs vars uppgift var att bomba mål i staden och stadens omkringliggande ut-

kiksplatser.109 

 

Genom egen verkan hindra motståndaren från verkan 

Fartyg understödde den landstigande styrkan med fartygsartilleri och bekämpade inlednings-

vis hus närmast stranden.110 Därefter målväxlade fartygen och fokuserade därefter bekämp-

ningen mot de två utkiksplatser som det var möjligt att övervaka staden ifrån.111 Samtidigt 

genomförde flygförband med en våg flygplan attacker mot dessa höjder. När denna våg av 

flygplan genomfört anfallet styrde de tillbaka ut mot den engelska kanalen och ytterligare en 

våg av flygplan anlände. Andra vågen av flygplan till skillnad från första släppte rökbomber 

mot dessa höjder för att förblinda motståndaren.112 Detta gjorde att landstigningen längs sta-

dens stränder kunde genomföras utan stort motstånd. Den landstigande styrkan kunde land-

stiga med endast fåtal egna skadade och kunde därefter påbörja framryckning över den tagg-

trådsbetäckta stranden.113 Därefter förändrades situationen då motståndaren nu hade hämtat 

sig från de inledande bombningarna. 

 

Kombination av egen verkan och rörelse 

Motståndaren återupptog senare stridsställningar på utkiksplatserna och genomförde då kraf-

tig eldgivning mot de landstigande förbanden.114 Detta resulterade i att den landstigande styr-

kan tvingades söka skydd bakom det som stranden erbjöd. Mellan den landstigande styrkan 

och motståndaren fanns ett stort öppet område täckt med taggtråd. När någon försökte forcera 

taggtråden eller stack upp huvudet ovanför skydden blev de nedkämpade.115 Pansarförband 

skulle understödja infanteriförbanden direkt efter landstigning på stranden för att möjliggöra 

framryckning. Detta skedde inte då landstigningsfartygen med pansarförbanden var flera mi-
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nuter sena vilket lämnade infanteriförbanden ensamma under dessa kritiska minuter.116 När 

dessa pansarförband anlände täcktes stranden redan av kraftig fientlig eldgivning. Motstånda-

ren fokuserade dessutom sin eldgivning mot landstigningsfartygen vilket resulterade i förlus-

ter av både stridsvagnar och landstigningsfartyg med tillhörande besättningar.117 De strids-

vagnar som lyckades ta sig till stranden borde erbjudit saknat skydd och verkan för att möj-

liggöra framryckning men stridsvagnarna visade sig ha svårt att manövrera på underlaget som 

Dieppes stränder erbjöd.118 Infanteriförbandets försök till eld och rörelse försvårades då stora 

delar av deras granatkastare hade förlorats under landstigningen. Bland de granatkastare som 

de lyckades få i land saknades flera bottenplattor vilket försämrade precisionen i deras eld-

givning.119 

 

The dilemma principle 

Motståndaren ställs inför minst två problem samtidigt till följd av eget agerande 

Flankerande attacker påbörjades 30 minuter innan landstigningen vid Dieppe vilket syftade 

till att de två platser som det var möjligt att övervaka staden ifrån skulle vara under anfall 

samtidigt som huvudlandstigningen mot Dieppes stränder påbörjades.120 Säkrandet av dessa 

två platser var vitala för genomförandet av operationen då landstigning på Dieppes stränder 

riskerade att bli ödesdiger om detta inte skedde.121 Detta resulterade i att tyskarna avdelade 

ytterligare resurser för att hantera de flankerande attackerna.122 Detta gjorde att landstigningen 

längs stranden kunde genomföras utan stort motstånd och den landstigande styrkan kunde 

därefter påbörja framryckning över stranden.123 Därefter förändrades situationen då motstån-

daren nu hade hämtat sig från de inledande bombningarna.124 

 

The Alcyoneus principle 

Genom kombination av olika vapensystem tvinga motståndaren till rörelse 

Den landstigande styrkans försök att säkra utkiksplatserna med hjälp av infanteriförband i 

kombination av kraftig bombning från flyg och fartygsartilleri gav endast kortvarig effekt.125 
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Motståndaren lyckades istället återuppta stridsställningarna på denna position vilket fick för-

ödande konsekvenser för den landstigande styrkan. Dessa positioner var omöjliga att lokali-

sera och dessutom avskärmade från havet vilket gjorde att de var ogenomträngliga för far-

tygsartilleri.126 

 

Terrängen påverkar motståndarens vapensystem negativt. 

Terrängen påverkade snarare den landstigande styrkans vapensystem negativt då stridsvag-

narna exempelvis hade svårt att manövrera på underlaget som stränderna erbjöd.127 Banden på 

stridsvagnarna grävde ofta stora diken på stranden vilket drev upp stenar som senare fastnade 

i drivhjulen och skadade dessa.128 De stridsvagnar som lyckades manövrera över stranden och 

genom taggtråden stoppades av stora betongblock vilket hindrade deras framryckning.129 

Stridsvagnarna lyckades inte ta sig förbi dessa vilket gjorde att många senare återvände till 

stranden och fungerade som rörliga bunkrar till dess att ammunitionen tog slut.130 Dessutom 

lyckades de flankerande anfallen inklusive bombningarna inte säkra utkiksplatserna vilket 

gjorde att motståndaren kunde utnyttja denna terräng till sin fördel. Stridsställningarna var av-

skärmade från havet vilket dessutom gjorde att de var ogenomträngliga för fartygsartilleri 

som resulterade i att terrängen snarare påverkade den landstigande styrkans vapensystem ne-

gativt.131 

 

5.2 Iwo Jima, 1945 

 

The complementary principle 

Kombination av olika vapenslag inom ramen för samma militära operation 

Samtidigt som de landstigande förbanden påbörjade framryckning mot stranden bekämpade 

fartygsartilleri mål på ön. Dessutom utgick stridsflyg från amerikanska hangarfartyg och ge-

nomförde luftanfall mot mål på ön.132 Den landstigande styrkan bestod till största delen av in-
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fanteriförband men understöddes även av pansarförband, artilleriförband samt ingenjörför-

band.133 

 

Genom egen verkan hindra motståndaren från verkan 

Bekämpningen från stridsflyg och fartygsartilleri som genomfördes dagar innan landstigning-

en påbörjades ansågs inte uppnått någon större verkan.134 Den amerikanska styrkan genom-

förde också bombningar av stranden vid landstigningens början för att hindra motståndarens 

förmåga till verkan och för att skydda egna förband.135 Efterhand som landstigningsstyrkan 

avancerade flyttades bekämpningen ytterligare framför de landstigande förbanden.136 Strids-

vagnar användes även vid foten av Suribachi för att förstöra fientliga bunkrar vilket hindrade 

motståndaren från att verka från dessa.137 

 

Kombination av egen verkan och rörelse 

Genom att bekämpa utvalda platser på ön med både fartygsartilleri och flyganfall möjliggjor-

des att den landstigande styrkan kunde framrycka mot stranden i skydd av egen bekämp-

ning.138 Ingående i den landstigande styrkan var även marina eldledare vilka över radion sig-

nalerade positioner för bekämpning med fartygsartilleri.139 Efterhand som motståndarens eld-

givning intensifierades kunde spaningsflyg genom mynningsflamman lokalisera fientligt artil-

leri vilket eget fartygsartilleri kunde bekämpa.140 På eftermiddagen hade ett antal Sherman-

stridsvagnar tagit sig förbi stranden och framryckte nu mot foten av Suribachi för att under-

stödja de infanteriförband som stred där. Dessa stridsvagnar visade sig väldigt användbara 

och lyckades förstöra ett antal bunkrar.141 Framåt kvällen hade infanteriförband understödda 

med pansarförband isolerat japanska förband stationerade på berget Suribachi från resterande 

del av japanska förband på ön.142 

                                                
133 Wright, Derrick, Iwo Jima 1945: the Marines raise the flag on Mount Suribachi, Osprey Military, Oxford, 
2001 S. 27 
134 Ibid S. 23 
135 Henri, raymond, The U. S. Marines on Iwo Jima, Dial press, New York, 1945 S. 31 
136 Wright, Derrick, Iwo Jima 1945: the Marines raise the flag on Mount Suribachi, Osprey Military, Oxford, 
2001 S. 11 
137 Ibid S. 31 
138 Alexander, Joseph H., Closing in: marines in the seizure of Iwo Jima, History and Museums Division, Head-
quarters, U.S. Marine Corps, Washington, D.C., 1994 S. 13 
139 Ibid S. 17 
140 Henri, raymond, The U. S. Marines on Iwo Jima, Dial press, New York, 1945 S. 32 
141 Wright, Derrick, Iwo Jima 1945: the Marines raise the flag on Mount Suribachi, Osprey Military, Oxford, 
2001 S. 31 
142 Wright, Derrick, Iwo Jima 1945: the Marines raise the flag on Mount Suribachi, Osprey Military, Oxford, 
2001 S. 31 
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The dilemma principle 

Motståndaren ställs inför minst två problem samtidigt till följd av eget agerande 

När de amerikanska förbanden hade landstigit och lyckats ta sig förbi det mjuka underlaget 

som stranden erbjöd delades landstigningstyrkan upp på flera täter. En tät avancerade för att 

isolera japanska förband på berget Suribachi, en tät avancerade mot flygfält 1 och en tät avan-

cerade för att påbörja anfall mot japanska förband vid foten av berget Quarry.143 Anfall på 

flera täter gjorde att de japanska förbanden ställdes inför två problem samtidigt. Detta resulte-

rade i att de amerikanska förbanden framåt kvällen hade säkrat terräng från berget Suribachi 

genom södra delen av flygfält 1 till berget Quarry, vilket var lokaliserat på andra sidan ön.144 

 

The Alcyoneus principle 

Genom kombination av olika vapensystem tvinga motståndaren till rörelse 

Försök gjordes genom att bekämpa utvalda platser med fartygsartilleri och flyganfall, detta 

gav dock små resultat. Motståndaren kände väl till öns betydelse före kriget och hade spende-

rat mycket tid till att förbereda försvaret här.145 Detta gjorde att de japanska försvararna hade 

ett välutbyggt nätverk av tunnlar, bunkrar och skyddade försvarspositioner vilket gjorde det 

svårt för de amerikanska förbanden att genom bekämpning tvinga dessa till rörelse.146 

 

Terrängen påverkar motståndarens vapensystem negativt. 

Stranden som landstigningen genomfördes på bestod av mjuk vulkanisk aska vilket påverkade 

de landstigande fordonen negativt.147 Första vågen av landstigande förband var embarkerade 

på bepansrade amfibiska fordon vilka skulle framrycka förbi stranden och utgöra skydd åt de 

embarkerade infanteriförbanden.148 Underlaget visade sig svårare än beräknat vilket gjorde att 

framryckningshastigheten minskade och flera fordon inklusive stridsvagnar fastande i det 

mjuka underlaget.149 Den sänkta framryckningshastigheten i kombination med att ytterligare 

landstigande förband anlände till stranden gjorde att stora mängder personal och fordon sam-

                                                
143 Henri, raymond, The U. S. Marines on Iwo Jima, Dial press, New York, 1945 S. 27 
144 Wright, Derrick, Iwo Jima 1945: the Marines raise the flag on Mount Suribachi, Osprey Military, Oxford, 
2001 S. 32 
145 Ibid S. 18 
146 Ibid S. 18 
147 Henri, raymond, The U. S. Marines on Iwo Jima, Dial press, New York, 1945 S. 33 
148 Wright, Derrick, Iwo Jima 1945: the Marines raise the flag on Mount Suribachi, Osprey Military, Oxford, 
2001 S. 26 
149 Alexander, Joseph H., Closing in: marines in the seizure of Iwo Jima, History and Museums Division, Head-
quarters, U.S. Marine Corps, Washington, D.C., 1994 S. 13 
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lades på en relativt liten yta. Detta resulterade i att de japanska förbanden tog tillfället i akt 

och inledde kraftig eldgivning med artilleri och kulspruteeld.150 Terrängen påverkade snarare 

motståndarens vapensystem positivt. 

 

5.3 Resultat 
Tabell 1: Sammanställning av resultatet 

Oberoende variabler Dieppe, 1942 Iwo Jima, 1945 
Återfinns Återfinns inte Återfinns Återfinns inte 

The complementary principle  

X 

  

X 

 
Kombination av olika vapenslag inom ra-

men för samma militära operation 

Genom egen verkan hindra motståndaren 

från verkan 
X  X  

Kombination av egen verkan och rörelse  X X  

The dilemma principle  

X 

  

X 

 
Motståndaren ställs inför minst två pro-

blem samtidigt till följd av eget agerande 

The Alcyoneus principle   

X 

  

X Genom kombination av olika vapensystem 

tvinga motståndaren till rörelse 

Terrängen påverkar motståndarens vapen-

system negativt. 
 X  X 

6. Avslutning 
Undersökningen syftade till att pröva Leonhards teori om kombinerade vapen genom att testa 

dess förklaringsvärde vid amfibieoperationer. Trots att fallen valts strategiskt där ett fall resul-

terade i framgång och ett fall inte resulterade i framgång, framgår det i resultatet små skillna-

der. Nedan utvecklas de skillnader som identifierats och vad detta resultat kan säga om teorin. 

 

6.1 Slutsatser 

I Tabell 1 framgår skillnader för indikatorn ”kombination av egen verkan och rörelse”, där 

denna indikator återfinns i amfibieoperationen vid Iwo Jima 1945 men inte återfinns i amfi-

                                                
150 Wright, Derrick, Iwo Jima 1945: the Marines raise the flag on Mount Suribachi, Osprey Military, Oxford, 
2001 S. 27 
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bieoperationen vid Dieppe 1942. Avsaknaden av kombinationen av verkan och rörelse mellan 

olika vapenslag kan enligt denna analys förklara varför amfibieoperationen vid Dieppe 1942 

inte blev framgångsrik. Resultatet i Tabell 1 visar på skillnader mellan oberoende variabler 

kopplade till ”the complementary principle” där frånvaron av en oberoende variabel kan för-

klara utfallet vid Dieppe 1942. Detta anser jag styrker förklaringsvärdet för denna princip vid 

amfibieoperationer. Resultatet i Tabell 1 visar även att indikatorer för ”the Alcyoneus princip-

le” inte återfinns i något av fallen vilket innebär att frånvaron av denna oberoende variabel 

inte verkar påverka den beroende variabeln. Detta anser jag reducerar förklaringsvärdet för 

denna princip vid amfibieoperationer. Resultatet i Tabell 1 påvisar också likheter mellan fal-

len då indikatorer för ”The dilemma principle” återfinns i båda fallen trots olika utfall av ge-

nomförd operation. Detta anser jag reducerar denna princips förklaringsvärde då denna obero-

ende variabel inte verkar påverka den beroende variabeln. 

 

Trots att fallen valts strategiskt för att möjliggöra slutsatser om teorins förklaringsvärde anser 

jag det intressant att endast små skillnader framgår i resultatet. Då resultatet innehåller små 

skillnader anser jag att teorins förklaringsvärde som helhet varken styrks eller reduceras, där-

emot påvisar resultatet att teorin har ett förklaringsvärde vid amfibieoperationer. Enligt denna 

undersökning kan skillnader i hur verkan och rörelse kombineras för att reducera motstånda-

rens styrkor vara skillnaden mellan en framgångsrik och en misslyckad amfibieoperation. En-

ligt denna undersöknings ses den oberoende variabeln ”kombination av egen verkan och rö-

relse” som förklarande för varför amfibieoperationen vid Iwo Jima 1945 lyckades till skillnad 

från amfibieoperationen vid Dieppe 1942. 

 

De slutsatser som kan dras efter denna undersökning är att Leonhards teori om kombinerade 

vapen som helhet tycks ha ett visst förklaringsvärde vid amfibieoperationer vilket påvisats 

genom att studera två fall med olika utfall. Dessutom tycks det vara som så att ”the Alcyoneus 

principle” samt ”the dilemma principle” har ett lägre förklaringsvärde vid amfibieoperationer. 

En annan slutsats som kan dras är att skillnader i hur verkan och rörelse kombineras för att 

reducera motståndarens styrkor kan vara skillnaden mellan en framgångsrik och en misslyck-

ad amfibieoperation. 

 

Denna undersökning tillför en ny dimension till tidigare forskning och påvisar teorins tillämp-

lighet vid amfibieoperationer vilket klassificeras som en marinoperation. Däremot krävs ytter-
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ligare forskning för att bekräfta de slutsatser som dras efter denna undersökning. Även om 

fallen valts strategiskt finns det en risk att teorin har ett förklaringsvärde för valda amfibieop-

erationer men inte för alla amfibieoperationer. Undersökningens ambition var aldrig att möj-

liggöra generaliserbarhet men resultatet möjliggjorde detta trots allt. Enligt denna undersök-

ning kan skillnader i hur verkan och rörelse kombineras för att reducera motståndarens styr-

kor vara skillnaden mellan en framgångsrik och en misslyckad amfibieoperation. Denna 

undersökning skall ses som ett steg vilket möjliggör vidare forskning inom ämnet. Den forsk-

ningslucka som i inledningen identifierades kan därför inte ses som helt stängd utan vidare 

forskning krävs för att bekräfta undersökningens slutsatser. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Ett antagande gjordes i inledningen att kombinerade vapen var en förutsättning för att organi-

sera effektiva militära förband. Detta antagande är centralt för denna undersökning och utgör 

grunden för de slutsatser som presenteras. Detta antagande anses rimligt då både svenska och 

amerikanska doktriner beskriver vikten av att tillämpa kombinerade vapen. Undersökningens 

resultat påvisar att kombinerade vapen kan förklara utfallet vid amfibieoperationer. Detta ute-

sluter dock inte att det kan finnas ytterligare faktorer som kan förklara utfallet vid dessa oper-

ationer. Det kan alltså finnas fler oberoende variabler som påverkar den beroende variabeln, 

detta faller däremot utanför undersökningens syfte. 

 

Kriterierna för valet av fall har i denna undersökning utgått från undersökningens definition 

av en amfibieoperation. Valet av dessa kriterier motiveras av forskningens problemformule-

ring. Fallen är lika varandra på valda bakgrundsvariabler men kan möjligtvis skilja sig på 

andra bakgrundsvariabler. Eftersom det är verkligheten som studeras genom denna metod 

kommer det alltid existera skillnader i bakgrundsvariabler. Denna undersökning har genom 

strategiskt urval försökt hitta två fall som varit så lika varandra som möjligt men gör inget an-

språk på att beskriva fallen som identiska. Vidare forskning anses därför som relevant. 

 

6.3 Fortsatt forskning 

Vidare forskning om Leonhards teoris tillämplighet anser jag relevant då identifierad forsk-

ningslucka inte är att anse som stängd. Det krävs ytterligare forskning likt denna för att be-

kräfta de slutsatser som denna undersökning presenterat samt ytterligare forskning om teorins 
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förklaringsvärde för att öka teorins generaliserbarhet inom ramen för amfibieoperationer. Te-

orins förklaringsvärde kan undersökas genom att studera två andra fall vilka valts strategiskt. 

Dessutom skulle undersökningar med andra kriterier vid val av fall kunna utmana de slutsat-

ser som denna undersökning presenterat. 

 

6.4 Relevans för yrkesutövningen 

Det kan diskuteras om amfibieoperationer är aktuella för svenska försvarsmakten eller om den 

svenska försvarsmakten har förmåga att genomföra amfibieoperationer. Men om vi utgår från 

att svenska försvarsmakten har förmåga att genomföra amfibieoperationer i ett begränsat om-

råde under en begränsad tid har denna undersökning även en utomvetenskaplig relevans. 

Denna undersökning visar nämligen på ett par taktiska slutsatser vilka har relevans för den 

militära professionen. Enligt undersökningen kan en försvarsförberedd motståndare besegras 

vid en amfibieoperation om kombinerade vapen tillämpas effektivt vilket analysen av amfi-

bieoperationen vid Iwo Jima 1945 påvisar. 

 

Undersökningens resultat anser jag även ha relevans för den militära professionen genom att 

resultatet bekräftar innehållet i svenska militära doktriner och reglementen vilka båda beskri-

ver vikten av att tillämpa kombinerade vapen. Resultatet styrker alltså innehållet i det un-

derlag som används vid planering och genomförande av marina operationer och ses därför 

som relevant för yrkesutövningen. Framtiden kommer erbjuda nya vapen men Leonhard be-

skriver att synergierna som uppstår genom att kombinera dessa kommer vara de samma vilket 

innebär att detta resultat har relevans både för dagens militära profession och för framtidens. 

 

  



Patrik Nöjdh  2019-05-07  
OP SA 16-19  

Sida 34 av 36 
 

7. Litteratur och referensförteckning 
 

Litteratur 

Alexander, Joseph H., Closing in: marines in the seizure of Iwo Jima, History and Museums 

Division, Headquarters, U.S. Marine Corps, Washington, D.C., 1994 

 

Atkin, Ronald, Dieppe 1942: the Jubilee disaster, Book Club Associates, London, 1980 

 

Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom sam-

hällsvetenskaperna, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009 

 

Ekengren, Ann-Marie & Hinnfors, Jonas, Uppsatshandbok: [hur du lyckas med din uppsats], 

2., [rev.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012 

 

Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & Wängnerud, 

Lena, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, Femte upplagan, 

Wolters Kluwer, Stockholm, 2017 

 

Ford, Ken, Dieppe 1942: prelude to D-Day, Osprey, Oxford, 2003 

 

Henri, raymond, The U. S. Marines on Iwo Jima, Dial press, New York, 1945 

 

Jensen, Tommy & Sandström, Johan, Fallstudier, Upplaga 1:1, Studentlitteratur, Lund, 2016 

 

Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1. 

uppl., Liber, Malmö, 2003 

 

Leonhard, Robert R., The art of maneuver: maneuver-warfare theory and airland battle, Pre-

sidio Press, Novato, CA, 1991 

 

Speller, Ian & Tuck, Christopher, Amphibious warfare: strategy and tactics, Spellmount, Sta-

plehurst, 2001 

 



Patrik Nöjdh  2019-05-07  
OP SA 16-19  

Sida 35 av 36 
 

Stuebing, Doug, Dieppe 1942, Clarke Irwin, London, 1967 

 

Wright, Derrick, Iwo Jima 1945: the Marines raise the flag on Mount Suribachi, Osprey Mili-

tary, Oxford, 2001 

 

Ångström, Jan & Widén, Jerker, Contemporary military theory: the dynamics of war, 

Routledge, Milton Park, Abingdon, Oxon, 2015 
 

Doktriner, reglementen och handböcker 

Arméreglemente taktik, Försvarsmakten, 2013 

 

Militärstrategisk Doktrin, Försvarsmakten, 2016 

 

Operativ doktrin, Försvarsmakten, 2014 

 

Taktikreglemente för marinstridskrafterna, Försvarsmakten, 2010 

 

Artiklar 

David Rodman (2015) Combined arms warfare: the Israeli experience in the 1973 Yom 

Kippur War, Defence Studies, 15:2, 161-174, DOI: 10.1080/14702436.2015.1043114 

 

John T. Hendrix (1993) The interwar army and mechanization: The American approach, The 

Journal of Strategic Studies, 16:1, 75-108, DOI: 10.1080/01402399308437505 

 

Jonathan Boff, (2010) Combined Arms during the hundred days campaign, August – Novem-

ber 1918. War in History, 17(4) 459-478, DOI: 10.1177/0968344510376456 

 

Jonathan D, Caverley and Todd S. Sechser. (2017) Military Technology and the Duration of 

Civil Conflict. International Studies Quarterly, DOI: 10.1093/isq/sqx023 

 

Xavier Rubio-Campillo & Francesc Xavier Hernàndez (2015) Combined Arms Warfare in the 

Spanish Civil War: The Assault on the Republican Defence Line at Fatarella Ridge, Journal 

of Conflict Archaeology, 10:1, 52-69, DOI: 10.1179/1574077315Z.00000000043 



Patrik Nöjdh  2019-05-07  
OP SA 16-19  

Sida 36 av 36 
 

Uppsatser 

Berge, Patrik, Hur förklaras framgång i kustförsvarsoperationer genom tillämpning av kom-

binerade vapen?, Försvarshögskolan, 2018 

 

Blysa, Gustav, Kombinerad bekämpning som metod för verkan, Försvarshögskolan, 2013 

 


