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Att minröja eller inte minröja… 

En potentiell svaghet i USA:s offensiva bluewater förmåga vid etablerande av Sea-
Control i litorala havsområden 

Minan är en av de mest kostnadseffektiva formerna av marin krigföring. Minor är små, 
billiga i anskaffning, kräver en liten grad av underhåll och kan läggas ut från i stort sett 
vilken plattform som helst. Minor kan användas både i strategiskt, operativt och taktiskt 
syfte, i avsikt att begränsa en motståndare tillgång till specifika områden. Minor kan också 
användas som försvar av specifika högvärdiga objekt, för att förändra militärgeografin och 
försvara hamnar, basområden m.m. Att möta och neutralisera minor kräver insats och 
ansträngning som ej står i proportion till motståndarens insats. Minans globala spridning 
innebär att den representerar ett hot som inte skall underskattas, då man planerar och 
genomför operationer mot geografiska områden, vilka medger bruk av minan som 
vapensystem. Kampen om sjöförbindelser har varit, och är fortfarande, en central uppgift för 
marina stridskrafter. Sedan minan introducerades i sjökriget har den skapat möjlighet att 
förneka en motståndare tillträde till havsområden. Som ett led i den eviga kampen mellan 
medel och motmedel har minröjande enheter utvecklats för att säkerställa förmågan att 
etablera kontroll till sjöss (KTS). Denna uppsats fokuserar på U. S. Navy förmåga att hantera 
hotet från minor. Uppsatsen har en modern historisk ansats som grund, för att se om minor 
har varit ett dimensionerande hot för U.S. Navy i kustnära farvatten, under perioden 1945 till 
2003. Uppsatsens avslutande diskussion ger perspektiv på de marina utmaningar som såväl 
en stormakt, som små kuststater har att hantera i framtiden. Kommer dessa två aktörer att 
närma sig varandra, eller kommer de även fortsättningsvis att utvecklas i två riktningar. 
 
Nyckelord: Julian Stafford Corbett, Dessert Storm, Koreakriget, Minkrigföring, Minröjning 
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Abstract 
This essay focuses on the U.S. Navy’s former and future capability to counter the 
threats of sea mines in coastal waters during sea control operations. The study is 
based on a broad theoretical background. The theories I use to describe and analyse 
the theories and methods for warfare at sea described by Julian S Corbett in 1911. 
These theories forms the bias of this essay and are used to analyze the case study.  

The U.S. Navy has struggled with the difficult task of mine clearance operations for 
well over 100 years. During August 1864 the defenders of Mobile, Alabama a port 
city on the Gulf of Mexico used mines against the forces led by Rear Admiral 
Farragut. These struggles have been marked by a propensity to react to current or 
past mine threats in developing force structure and employment methodologies. This 
reactionary approach to mine countermeasures is identified in three recurring themes; 
the lack of a published doctrine, the failure to fully integrate mine countermeasure 
forces into the operating forces, and the fragmentary development of technology 
without the focusing element of a coherent doctrine to guide research and 
development efforts. These themes are recognizable in the changing mine 
countermeasures force structure that has resulted from the Navy's reaction to mine 
threats manifested in various conflicts. Naval mine countermeasures and procedures 
have been historically reactionary and essentially unfocused in their evolution. 
Examples of these difficulties can be identified in the Wonsan harbor during the 
Korean War, the Gulf War, and in present day planning for expeditionary warfare 
employment. 

 

Since the end of the Cold War the need for multinational cooperation has increased 
within the framework of nations and alliances. This change has opened the door for 
cooperation between traditionally small coastal navies and blue water navies.  
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1. Inledning 

1.1 Kampanjen mot Dardanellerna 1915 
Varför bör man säkerställa en förmåga att kunna möta hotet från minor? Svaret på 
frågan är säkert enkel att besvara men historien visar att vi har lätt för att glömma 
bort tidigare dyrköpta erfarenheter. För att skapa en bild av minkrigets konsekvenser 
börjar denna uppsats med ett historiskt exempel i syfte att belysa såväl minan som 
vapen som de minröjande förbandens situation i början av 1900-talet. Kampanjen 
mot Dardanellerna syftade till att öppna sjövägen till Svarta havet för att för att 
stödja Rysslands försörjning av materiel till östfronten, och att öppna en ny front mot 
Tyskland i syd genom Grekland och Balkan. Exemplet skall ses som en ingress till 
uppsatsens problemställning dock utan fokus på uppsatsens huvudaktör USA. Fallet 
beskriver väl hur kampen om Sea Control (kontroll till sjöss) dimensionerar 
sjökriget. 

På grund av misslyckad brittisk diplomati skrevs ett avtal mellan Tyskland och 
Turkiet under den 2 augusti 1914. Avtalet innebar att Tyskland fick kontroll över 
Dardanellerna, en lång och mycket trång passage mellan Egeiska havet och 
Marmarasjön vilken är förbunden med Svarta havet via Bosporen. Turkiet påbörjade 
mineringsoperationer av Dardanellerna den tredje augusti, operationen avslutades 
först den 27 september. Vid tidpunkten var sundet stängt och avreglat med minor. 
Minfälten bestod då de var utlagda av 343 stycken minor fördelade på tio minlinjer. 
Minfälten skyddades av befästningsverk utrustade med artilleri. Britterna insåg 
vikten av att bestrida den tyska kontrollen av Dardanellerna och beslutade i 
december om att inleda en operation i syfte att öppna Dardanellerna med enbart 
marina stridskrafter. Beslutet grundade sig, bland annat, på det faktum att 120 st 
civila handelsfartyg var i Svarta havet, vilket innebar att det rådde brist på civilt 
handelstonnage.  

Den brittiska operationen påbörjades den 19 februari 1915 med kustbeskjutning av 
de yttre forten vid Dardanellernas mynning. Effekterna av kustbeskjutningen gav 
begränsade resultat, främst beroende på att fartygens artilleri inte hade rätt prestanda 
för att nå full effekt. Således blev insatser mot mineringarna operationens 
huvudfokus den nionde mars. Minröjningsförbandet bestod av konverterade trålare 
bemannade av civila fiskare. Insatserna som genomfördes nattetid under perioden 
från den första till den 14 mars var ineffektiv på grund av beskjutning från rörligt 
artilleri från land. Med anledning av de misslyckade försöken nattetid, beslutade 
Amiral Carden att genomföra minröjningen dagtid i skydd av kustbeskjutande 
ytstridsfartyg.  

Minröjningsoperationerna återtogs den 18 mars klockan 1130, under skydd av 
kustbeskjutande ytstridsenheter. Kustbeskjutningen lyckades avbryta eldgivningen 
från de yttre forten, men de rörliga eldenheterna på landsidan kunde de inte påverka. 
Detta innebar att minröjningsenheterna återigen fick avbryta sin verksamhet. Sent på 
eftermiddagen kunde den brittiske amiralen konstatera att han hade förlorat sex 
slagskepp, varav fyra hade förlorats på grund av minor och två av artillerield. 
Britterna misstänkte att förlusterna berodde på att turkarna hade använt sig av 
drivande minor. Detta var ett felaktigt antagande, då det visade sig att turkarna hade 
kompletterat sina minfält utan att britterna hade upptäckt det. Konsekvensen av 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS  Beteckning 19 100: 

Chefsprogrammet 03-05  2005-08-03  Sida 6 (62) 

Örlkn Frank Johnsson 

 

minorna ledde slutligen till att Amiral Robeck fick utarbeta en ny operationsplan, 
som i stort innebar att man i samverkan med markstridskrafter skulle ta de befästa 
områden i land, för att därefter ta kontroll över Dardanellerna. Beslutet att genomföra 
operationen i samverkan med markförband ledde till en katastrof, som är känd som 
”Gallipoli”. Resultatet för den brittiska koalitionen, då de drog sig tillbaka, var att 
man hade förlorat mer än tvåhundratusen människoliv samt ett antal fartyg.1 

1.2 Uppsatsens syfte och problemformulering  
För U. S. Navy har det sedan frihetskriget varit en kamp mellan förespråkare för 
olika inriktningar för de marina stridskrafterna. De olika falangernas företrädare har 
tryckt på att det funnits varierande inriktningar för de marina stridskrafterna. Någon 
skola har eftersträvat en utveckling av marinens stridskrafter mot en anpassning till 
försvar av den egna kusten och territoriet, det vill säga en defensiv strategi. En annan 
ville utveckla en oceangående flotta i likhet med Storbritanniens en offensiv 
strategisk utveckling.2 Alfred Thayer Mahan förde bort U. S. Navy från tanken att 
vara en kontinentalflotta. Istället utvecklades en flotta för att kunna verka på 
världshaven (blue water) i syfte att stödja USA: s utrikespolitik.3  
 
Förmåga att etablera och vidmakthålla eller att förhindra motståndaren att etablera 
kontroll till sjöss är sjöstridskrafternas viktigaste uppgift. Corbett ansåg att kontrollen 
till sjöss var en förutsättning för att lyckas med marina målsättningar under krig vilka 
i sin tur bidrog till att uppnå de överordnade nationella målsättningarna i kriget 4 
Kampen för att säkra egna transporter över oceaner eller att förneka en motståndare 
möjligheten uppnås genom att etablera KTS. Detta åstadkommes antingen genom att 
nedkämpa en fiendes flotta eller försätta honom i passivitet genom blockad eller 
förneka honom tillträde till ett område genom avspärrning. En sjömakt har att välja 
på en defensiv eller offensiv strategi för att säkra sjövägarna. I en defensiv strategi är 
skyddet av sjöförbindelserna utmärkande. En offensiv strategi går ut på att med olika 
medel slå mot en motståndares sjöförbindelser. För att kunna åstadkomma detta i en 
global kontext har USA utvecklat en extremt offensiv Blue Water-kapacitet vilket 
även har inneburit att man till del har begränsat sina marina stridskrafter till att i 
huvudsak kunna verka på oceanerna. I samband med kalla krigets slut har USA 
försökt anpassa sin strategi mot att kunna verka från havet in mot land. Motivet för 
denna förändrade strategi är att spektrat av hot som U. S. Navy skall kunna möta har 
förändrats betydligt. Idag måste man kunna hantera såväl regionala som 
transnationella hot. För att kunna möta hoten måste U. S. Navy förbättra sin 
slagkraft, informationsöverlägsenhet samt utveckla sin förmåga att etablera KTS och 
projicera militärmakt, strategisk avskräckning och framskjuten närvaro i kustnära 
havsområden.5  
                                                 
1 Michael E. Golda, ”The Dardanelles Campaign: A historical Analogy for littoral Mine warafare” 
Internet <http://www.nwc.navy.mil/press/Review/1998/summer/art6su98.htm>, besöktes 2004-11-18. 
2 Raja Menon, Maritime strategy and Continental Wars, (London: Newbury House, 1998), s116 
3 Geoffrey Till, Seapower A guide for the twenty-first century, (London: Frank Cass Publishers, 2004), 
s. 40. 
4 Julian S. Corbett, Some principles of maritime strategy, (Annapolis: Maryland United States Naval 
Institute, 1988),s. 91. 
5 Vern Clark,”Sea power 21” Artikel i US Naval institute Proceedings, october 2002 
http://www.chinfo.navy.mil/navpalib/cno/proceedings.html besöktes 2005-04-24. 
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Kustnära havsområden är mycket lämpade för minkrigföring. Minor användas i syfte 
att försvåra eller hindra en motståndare att använda havsområdet för transporter.6 
Minan kan, genom sin relativt enkla konstruktion, fällas antingen offensivt eller 
defensivt med hjälp av mindre motorbåtar, ubåtar eller med hjälp av handelsfartyg 
och fiskefartyg, som normalt uppträder i havsområdet. Traditionellt sett har minor 
använts som ett offensivt vapen för att stoppa sjöfart till och från avgörande hamnar 
och basområden eller som ett defensivt vapen för att förhindra en invasion från 
havet.  
Mot ovanstående bakgrund är syftet med denna uppsats att söka finna svar på hur 
den egna rörelsefriheten till sjöss säkerställs mot det hot som minan utgör i de 
kustnära farvattnen. 

1.3 Frågeställningar 
Frågeställningarna inriktas mot att söka finna svar på hur U. S. Navy har hanterat 
hotet från sjöminor i ett modernt historiskt perspektiv. Motivet till detta riktade val, 
är att U.S. Navy har varit involverad i krig och konflikter där sjöminor har använts. 
Erfarenheter är sammanställda i såväl böcker, som källor på Internet och därför finns 
det ett stort empiriskt underlag att använda i uppsatsens analys. De fallstudier som 
skall genomföras är valda med tanke på att en Blue Water-flotta tvingats att verka i 
kustnära farvatten. Dessutom har krigen genomförts i områden med 
militärgeografiska faktorer som kan jämföras med de havsområden som finns i 
Sverige och som svenska förband kan tänkas komma att verka i vid internationella 
insatser. I uppsatsens avslutande reflektionsdel kommer trender i utvecklingen av 
minröjningsförband att diskuteras, för att belysa skillnader mellan en Blue Water 
respektive en Littoral Navy, för att undersöka om dessa skillnader kommer att bestå, 
eller om de i vissa avseenden kommer att närma sig varandra.  

Med ovanstående som bakgrund blir min problemformulering: 

Hur har USA: s marina uppgifter (Blue Water strategi) påverkat U. S. Navy 
förmåga att möta minhotet vid etablerande av KTS under operationer i 
kustnära farvatten. 

För att nå fram till problemformuleringen har följande två frågor definierats: 

– I vilken grad har minröjningsinsatser påverkat militära operationer i kustnära 
farvatten där sjöminor använts?  

– Hur har förhållandet mellan de operativa faktorerna tid, rum och styrka 
påverkat effekten av minröjningsförbandens resultat i de valda konflikterna? 

1.4 Avgränsningar 
Uppsatsen avser inte att studera hela konfliktförlopp, utan avgränsas till att studera 
delar av konflikten där minor använts i kampen om rörelsefriheten till sjöss, det vill 
säga där minor och minröjning används för att begränsa respektive öka 
rörelsefriheten. Fallstudierna avgränsas till tid och rum för att skapa en översikt av 
respektive fall. Krigen i Korea och i Persiska viken tas upp i var sitt avsnitt där jag 
dels beskriver händelserna som föranledde krigen, men även en skildring av 
                                                 
6 Otto Kristian Svortdal, Mineinsats i sjøkrigen, (Oslo: Institutet for forsvarsstudier, 2002), s. 278. 
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krigsförloppet i stort och sjökriget i synnerhet. Detta har gjorts för att läsaren skall 
kunna följa med i händelseförloppet, men jag gör inga anspråk på att det är helt 
kompletta krigsskildringar som ges. Uppsatsen kommer att avgränsas till att studera 
den sjögående komponentens förmåga att möta minhotet. Således kommer inte den 
totala förmågan att hantera ett minhot att redovisas. Med total förmåga avses i detta 
sammanhang övriga funktioner som är avgörande för sjöminröjningen, som 
minkrigsanalys, kartering och sjötrafikkontroll. 

Uppsatsen avhandlar inte internationell humanitär rätts förhållande till användandet 
av minkrigföring till sjöss. 

USA: s egen offensiva mineringskapacitet för att avregla operationsområden kommer 
att avgränsas bort i uppsatsen. Motivet till detta är att uppsatsen skall söka finna svar 
på hur USA har hanterat minhotet, där svagare aktörer sökt att uppnå Sea Denial7 i 
kustnära farvatten. 

Minan används också i krigföringen på land, men det kommer inte att redovisas i 
uppsatsen.  

Luft och markarenorna i fallstudierna kommer inte att redovisas i detalj utan kommer 
endast att beröras då de direkt har påverkat eller påverkats av sjöstridskrafternas 
verksamhet. 

1.5 Begrepp 

Blue Water Navy 
Definition för förband och fartyg som har förmåga att operera på världshaven. En 
dylik flotta bör bestå av hangarfartyg, stora ytstridsfartyg, marina flygresurser.8 

Close Air Support 
Anfall med egna flygstridskrafter mot fientliga mål i direkt anslutning till egna 
styrkor.9 

Coastal waters: 
Kustfarvatten är havsområden på kontinentalsockeln och närliggande halvöppna 
hav.10 

Littoral waters: 
En ny beteckning som anger att den fysiska förutsättningen i havsområden med djup 
mindre än 200 meter. Dessa havsområden har såväl för och nackdelar, vid minering, 
ubåtsoperationer och ubåtsjakt. Extreme littoral innebär också att operationer 

                                                 
7 Sea Denial innebär i korthet att göra det besvärligt för motståndaren i ett visst havsområde. 
Begreppet förklaras i senare kapitel. 
8 Christopher Werner, Den blå boken – Marina stridskrafter ur ett militärteoretiskt perspektiv, 
(Stockholm: Försvarshögskolan, 2002), s. 70. 
9 Försvarsmakten  Doktrin för luftoperationer, (Stockholm: Försvarsmakten, 2004), s. 225. 
10 Christopher Werner, Den blå boken – Marina stridskrafter ur ett militärteoretiskt perspektiv, 
(Stockholm: Försvarshögskolan, 2002), s. 70. 
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genomförs i trånga hav vilket betyder att förband i land kan påverka förband till havs 
och vice versa. Trånga hav kan kontrolleras av båda sidorna i en konflikt.11 

SAM: 
SAM är en fjärrstyrd svepkatamaran byggd i GRP12 och aluminium. De bägge 
pontonerna innehåller magnetiska stavar. En generator förser fartyget med ström för 
de magnetiska och akustiska svep som används. SAM styrs från land eller från ett 
annat fartyg.13 

1.6 Metodredovisning 
För att på ett adekvat sätt kunna utnyttja och presentera insamlade fakta ur det 
studerade materialet har två metoder använts i uppsatsen. Metoder som används är 
inledningsvis den deskriptiva metoden i kapitel 3 och 4 för att därefter genom 
fallstudier i kapitel 5 analysera uppsatsens problemformulering och frågeställningar. 
Anledningen till valet av metoderna är att de passade syftet, att på ett överskådligt 
och strukturerat sätt beskriva en till tiden kopplad händelsekedja. I detta fall 
minkrigföringen och minröjningsförbandens förmåga att säkerställa den egna 
rörelsefriheten i kustnära farvatten. Det material rörande sjökrigföring i allmänhet 
och minröjning i synnerhet som finns tillgängligt har systematiserats runt de nämnda 
frågeställningarna, vilket medfört att uppsatsen i detta stycke är av beskrivande 
karaktär. Denna typ av undersökningar kallas för deskriptiva metoder. De 
beskrivningar som gjorts i uppsatsen rör förhållanden som har ägt rum och har en 
nära koppling till ämnet. Enligt Patel och Davidsson, i boken Forskningsmetodikens 
grunder, begränsar man sig vid deskriptiva undersökningar till att undersöka några 
aspekter av de fenomen man är intresserad av. I uppsatsen närmade jag mig således 
ämnet med de nämnda frågeställningarna (aspekterna) som utgångspunkt. Vidare 
anger man att de beskrivningar man gör av dessa aspekter bör vara detaljerade och 
grundliga, samt att det kan vara en beskrivning av varje aspekt för sig men det kan 
även vara beskrivningar av samband mellan olika aspekter.14 Även detta har jag 
ansett vara både möjligt och lämpligt att applicera i uppsatsen. 

Att värdera i vilken omfattning uppsatsens validitet och reliabilitet är hög eller låg är 
en komplicerad process och gäller även denna uppsats. Med validitet menas att 
forskaren verkligen undersöker det han avser undersöka och med reliabiliteten menas 
att det undersökta genomförs på ett tillförlitligt sätt.15 Validitet kan indelas i inre och 
yttre validitet. Den inre validiteten ska påvisa hur väl mätinstrumentet är utformat så 
att det överensstämmer med definitionen av den mätta variabeln. Den yttre 
validiteten innebär att resultaten från mätmetoden stämmer överens med de resultat 
forskaren får från en annan mätmetod som avser mäta samma kriterier. Övergången 
mellan textanalys till fallstudierna gör att validiteten blir svårare att bedöma. Jag 

                                                 
11 Christopher Werner, Den blå boken – Marina stridskrafter ur ett militärteoretiskt perspektiv, 
(Stockholm: Försvarshögskolan, 2002), s. 70. 
12 Teknik för att bygga och konstruera t.ex. fartyg med hjälp av glasfiber 
13 Försvarsmakten < http://www.4minkriflj.mil.se/article.php?id=3476> 2005-04-01 
14 Runa Patel, och Bo Davidsson, Forskningsmetodikens grunder- Att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning, (Lund: Studentlitteratur, andra upplagan, 1994), s. 11. 
15Runa Patel, och Bo, Davidsson, Forskningsmetodikens grunder- Att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning, (Lund: Studentlitteratur andra upplagan, 1994), s. 86-88. 
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menar att uppsatsens teori som jag prövar på två väl definierade och avgränsade fall 
innebär att den inre validiteten kan anses som relativt hög. Vad det gäller den yttre 
validiteten är det svårt att avgöra om jag skulle få samma resultat med en annan 
metod men man får anta att den yttre validiteten är relativt hög. Uppsatsen reliabilitet 
anser jag vara hög då jag använder samma mätinstrument i de båda fallstudierna och 
tillämpar uppsatsens teorier under hela arbetet. Detta sammantaget innebär att 
resultatet borde ha en hög tillförlitlighet.  

1.7 Uppsatsens uppbyggnad 
Uppsatsens inledande del kommer att utgöras av en teoretisk del kapitel två, som 
baseras i huvudsak på Julian S Corbetts teori kring ämnet KTS och sjökrigsmetoder. 
Ytterligare två teoretiker Raoul Castex och Milan Vego har implementerats för att 
vidga perspektivet på uppsatsens teorikapitel.16 Valet är gjort med anledning av att 
synen på sjökrigföring varierar, beroende på vilken teoretiker man studerar. Julian S. 
Corbetts teorier och beskrivningar av sjökrigsmetoder ger en god bild av det 
teoretiska område som uppsatsen, med hjälp av historiska exempel, skall avhandla 
vilket motvierar valet av hans teorier som övergripande teoretisk grund i uppsatsen. 

I kapitel tre utvecklas begreppet KTS, enligt Corbett är syftet med sjökrig alltid att 
direkt eller indirekt säkra KTS, alternativt förneka fienden att säkra KTS.17 Enligt 
Corbett råder nästan alltid en kamp mellan en eller flera parter för att säkra KTS. 
Och det är detta som är essensen av maritim strategi. Syftet med sjökriget är att säkra 
kontroll över kommunikationerna till sjöss, och inte som på markarenan att genom 
seger vinna territorium. Under krig innebär KTS att någon av parterna i konflikten 
har kontroll över viktiga passager antingen över och eller under ytan, i luften och på 
havsbottnen. Att uppnå total kontroll över havet är omöjligt även med hjälp av 
dagens teknik. Corbett utvecklade också Von Clausewitz teori om offensivens och 
defensivens för och nackdelar i krig. Corbetts övergripande sjökrigsmetoder indelas i 
två huvudsakliga delar. Den första delen syftar till att upprätta egen KTS, eller att 
bestrida fiendens KTS. Den andra delen handlar om att utöva KTS, oavsett om 
kontrollen är absolut eller omstridd. Minkrigföring är en av många medel som kan 
användas i kampen om KTS.  

Genom att beskriva och belysa Corbetts teorier och sjökrigsmetoder i uppsatsens 
tredje kapitel kommer en grund om vad sjökriget syftar till successivt att byggas upp. 
Vilka metoder som finns tillgängliga i sjökriget, var kriget sker och vilka principer 
som gäller för sjökriget.  

I kapitel fyra beskrivs minkrigföring, i syfte att skapa en allmän förståelse för 
begreppet minkrigföring i stort och för minröjningen i synnerhet. Minkrigföring i 
sjökriget, kopplat till sjökrigsmetoder, är grunden för fallstudierna i kapitel fem och 
kommer därför att utgöra det centrala i kapitlet i uppsatsens empiriska del.  

Effekten av minröjningsinsatserna i förhållande till begreppen KTS, sjökrigsmetoder 
och operativa grundbegrepp kommer att analyseras i fallstudierna, i syfte att finna 
svar på uppsatsens övergripande problemformulering och frågor.  
                                                 
16 Julian S. Corbett, Some principles of maritime strategy, (Annapolis: Maryland United States Naval 
Institute, 1988) del 3. Kap 2. 
17 Julian S. Corbett, Some principles of maritime strategy, (Annapolis: Maryland United States Naval 
Institute, 1988),s. 91. 
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För analysen av fallstudierna skall följande operativa begrepp användas: Space, time 
och force18 och motivet till att välja just dessa begrepp baseras på deras starka 
koppling till den operativa nivån. Begreppen är lämpliga så länge det rör sig om 
konventionella krig och konflikter vilket uppsatsen avser att studera. Syftet på alla 
nivåer i krig och konflikter är att uppnå och därefter vidmakthålla den egna 
handlingsfriheten och att bryta motståndarens vilja till fortsatt strid. Alla militära 
chefer och ledare har haft möjligheten att utvärdera faktorerna space, time och force, 
i förhållande till egna förbands styrkor och svagheter, och deras förmåga till rörlighet 
avslutningsvis måste varje chef bedöma till vilken grad man vågar ta en risk vid varje 
givet tillfälle. Slutsatsen av detta är att det måste råda en balans mellan de redovisade 
faktorerna för att uppnå en hög grad av handlingsfrihet. 

I en efterföljande diskussionen i kapitel sex kommer de dragna slutsatserna att 
användas, för att jämföra fallstudiernas utfall med militärteorin. I diskussionen 
kommer trenderna av utvecklingen av minröjningsförband att diskuteras. Diskussion 
kommer i dessa avseenden att belysa skillnader mellan en Blue Water respektive en 
Littoral Navy för att undersöka om dessa olikheter kommer att bestå, eller om de i 
vissa avseenden kommer att närma sig varandra. Kapitlet avslutas med en kort 
reflektion där förslag till fortsatt forskning redovisas. 

1.8 Material och källkritik 
Forskningsmaterialet som avhandlar sjökrigsteori utgörs av primärkällor. Underlaget 
refererar till böcker av militärteoretiker som är erkända över hela världen vilket ger 
uppsatsens teoretiska grund hög reliabilitet. Underlaget för att beskriva 
minkrigföringen är i huvudsak baserad på författarens egna kunskaper och har  
kompletterats med externa källor iform av utbildningsreglementen och böcker 
utgivna av officiella källor. Övriga källor som använts är c-uppsats skriven vid 
försvarshögskolan och försvarsmaktens fastställda publikationer i minröjningstjänst. 
Jämförelser har gjorts med källor på Internet för att säkerställa en så hög reliabilitet 
som möjligt. Källmaterialet till fallstudierna består av litteraturbearbetningar av 
källmaterial som producerats i närtid efter krigen av trovärdiga officiella källor vilket 
gör att jag bedömmer att data i uppsatsen som god. Det är viktigt att påpeka att 
källorna för fallstudierna endast beskriver en av parterna i konflikternas erfarenheter. 
Anledningen till detta är att det är omöjligt att få fram källmaterial från Nordkorea 
och att de språkliga barriärerna inte går att hantera. Källorna för fallstudierna är 
hämtade ur såväl böcker som tidskrifter. Merparten av källorna för fallstudierna är 
hämtade ur en huvudbok per fallstudie. Jag är medveten om att det kan uppfattas som 
ett begränsat källmaterial. Jag har dock gjort bedömningen att källorna är trovärdiga 
och pålitliga med anledning av att de är utgivna av trovärdiga instanser, myndigheter 
och de beskriver såväl framgångar som motgångar för de egna stridskrafterna. Mer 
parten av uppsatsens källmaterial är skrivet på engelska vilket kan skapa situationer 
där författaren tolkar källans budskap på ett något annorlunda sätt än vad källan 
avser. Jag bedömer att detta dock inte påverkar uppsatsens innehåll eller reliabilitet 
nämnvärt då uppslagsböcker och lexikon har använts fortlöpande under arbetet. 
 

                                                 
18 Milan Vego, Operational Warfare, (Norfolk: VA: Joint Armed Forces Staff College, 2000), s. 29. 
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1.9 Forskningsläge 
Tidigare forskning i ämnet visar att minkrigföringens betydelse har varierat över 
tiden. USA framskjutna närvaro med stridskrafter ställer ökade krav på förmågan att 
etablera kontroll på och under havsytan, för att effektivt behärska det kustnära 
havsområdet. Minkrigföringens karaktär och den revolutionerande utveckling som 
minan genomgick under det andra världskriget ökade USA: s intresse för minvapnet. 
Minans offensiva utveckling var en starkt bidragande orsak till det ökade intresset.19 
Historiskt har USA fått erfara hur minan kan frånta en supermakt utnyttjandet av 
sjöherraväldet. Vidare framgår det att USA ökar sitt intresse för minkrigföringen i 
samband med konflikter, när till exempel sjöfarten ställt ökade krav på sjöfartskydd. 
Tiden efter en konflikt är minkrigföringen fortfarande ett aktuellt ämne, med 
anledning av behovet av efterkrigsröjning av minfält. Men efter hand som 
försvarsbudgeten skurits ner, minskar det allmänna intresset för minkrigföringen. 
Resultatet av denna minskade ambition leder till att förmågan att bedriva 
minkrigföring nedgår. Intresset för denna förmåga når sin lägsta punkt i början av 
nästa konflikt.20 Resultaten av forskningen ger en god förståelse för hur 
minkrigföringen har utvecklats under hundra år och beskriver minans strategiska roll 
under ovan nämnda period. Dock är minröjningsproblematiken och dess koppling till 
sjökriget inte lika väl belyst. Här avses minröjningsförbandens roll i etablerande och 
vidmakthållande av KTS. Föreliggande uppsats skall belysa denna aspekt, samt vilka 
effekter minröjningsförbanden har på sjökriget. Tidigare forskning kommer därför att 
utgöra en grund för uppsatsens övergripande tema. 

2. Teorianknytning 

2.1 Julian Stafford Corbett (1854-1922) 
Uppsatsens teoridel baseras på Julian S Corbetts sjökrigsteorier. Motivet att välja 
Corbetts sjökrigsteori för uppsatsens teoribildning, baseras på att Corbetts teorier och 
metoder beskriver sjökriget och dess särart, men även dess koppling till markarenan. 
Corbett är den maritima arenans von Clausewitz. Skillnaden mellan Corbett och von 
Clausewitz är att Corbett beskrev två arenors ömsesidiga beroende av varandra, 
vilket tyder på att Corbett hade insett vikten av samordning och samverkan mellan 
arenornas aktörer. Teorin och hans beskrivning av sjökrigsmetoder är tillämpliga 
även i vår tid. Det som inte redovisas i tillräcklig omfattning är den tekniska 
utvecklingens påverkan på sjökriget. Här kan till exempel ubåtens roll i sjökriget inte 
nog understrykas, eller om man vill utrycka sig på ett annat sätt det totala 
undervattenshotet. Även flygstridskrafternas roll saknas i såväl Corbetts metoder 
som i hans grundläggande teorier. Militärteorin utgör också en grund för diskussion 
av framtida marina problemställningar, vilka belyser minkrigsproblematiken på ett 
bättre sätt. Övriga militärteoretiska bidrag syftar till att belysa hur andra marina 
tänkare i synnerhet ser på frågeställningar runt begreppet KTS, men även på 

                                                 
19 Ulf Sjöwall, C-uppsats USA: s och Sveriges betraktelse över sjöminkrigföringens strategiska roll i 
ett historiskt perspektiv, (Stockholm: Försvarshögskolan, 2001), s. 53 ff 
20 Ulf Sjöwall, C-uppsats USA: s och Sveriges betraktelse över sjöminkrigföringens strategiska roll i 
ett historiskt perspektiv, (Stockholm: Försvarshögskolan, 2001), s. 55. 
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sjökrigsmetoder. Sammanfattningsvis bidrar militärteorin i uppsatsen till att vidga 
perspektivet på uppsatsens problemställning.  

Corbett inleder med att förklara vikten av att samordna den maritima arenans aktörer 
med markarenans. Han menade att man inte kunde fortsätta att utveckla en maritim 
strategi utan att ha förstått vikten av att samverka mellan arenorna.21 Enligt Corbett 
är syftet med sjökrig alltid att direkt, eller indirekt, säkra KTS, eller förneka fienden 
KTS. Enligt Corbett råder nästan alltid en kamp mellan en eller flera parter för att 
säkra KTS, och det är detta som är essensen av maritim strategi.22 Syftet med sjökrig 
är att säkra kontroll över kommunikationer till sjöss och inte som på markarenan att 
genom seger vinna territorium. Under krig innebär KTS att någon av parterna i 
konflikten, har kontroll över viktiga passager antingen över och eller under ytan, i 
luften och på havsbottnen. Att uppnå total kontroll över havet är omöjligt, även med 
hjälp av dagens teknik.  
 
Corbett fortsätter med att förklara att i krig kan man antingen agera offensivt eller 
defensivt. Enligt honom är den enda skillnaden mellan begreppen beroende av 
målsättningen med operationen. Har planen ett positivt syfte, måste operationsplanen 
vara offensiv. Om målsättningen med operationen å andra sidan är negativ till 
karaktären, bör planen vara av förebyggande karaktär. Corbett ansåg att man skall 
bida tiden för att kunna genomföra motanfall, när situationen passar våra 
förutsättningar bättre vad det gäller resurser. Motanfall (Counter Attacks) är 
defensivens själ. Defensiven är inte en passiv attityd, vilket skulle vara ett 
förnekande av krigets natur. Syftet med en defensiv operation är att invänta det rätta 
tillfället då fienden exponerar sig för vårt motanfall. Motanfallet syftar till att 
försvaga honom och genom detta kunna vända vår defensiv till en offensiv 
operation.23 Detta ger vid handen att krig måste innehålla såväl offensiva som 
defensiva inslag, oavsett hur klara och positiva målsättningar vi har för en operation. 
Corbett menade att man inte kan utveckla en offensiv strategi utan stöd av 
defensiven. Defensiva taktiska positioner är möjliga i sjökriget vilket skulle kunna 
exemplifieras med en skyddad ankringsplats, en hamn eller en skärgård. Detta är 
inget nytt i sig, men här kan minan bidra till att skapa möjlighet att genomföra 
defensiva operationer.24  

Vidare beskriver Corbett begränsade krig (small wars) och obegränsade krig på 
följande sätt. För en nation som har en lämplig position, till exempel om den är 
omgiven av hav, innebär det begränsade kriget att isolera syftet med attacken. 
Samtidigt skall det begränsade kriget kunna upprätthålla en tillräcklig 
försvarsförmåga att möta ett större anfall, i form av en obegränsad motattack.25 En 
annan aspekt på begreppet begränsade krig kan beskrivas som ingripande i ett 

                                                 
21 Julian S. Corbett, Some principles of maritime strategy, (Annapolis: Maryland United States Naval 
Institute, 1988),s. 12. 
22 Julian S. Corbett, Some principles of maritime strategy, (Annapolis: Maryland United States Naval 
Institute, 1988),s. 91. 
23 Julian S. Corbett, Some principles of maritime strategy, (Annapolis: Maryland United States Naval 
Institute, 1988), s.32. 
24 Julian S Corbett, Some principles of maritime strategy, (Annapolis: Maryland United States Naval 
Institute, 1988), s. 37. 
25 Ian C.D.Moffat, “Corbett a man before his time” 
<http://www.jmss.org/2001/article2.html#_edn59>Besöktes 2005-03-23 
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konfliktområde, i syfte att stödja operationer i ett annat konfliktområde. För en 
sjömakt kan detta ske genom raider mot främmande kust eller territorium, eller i 
form av större militära operationer i avlägsna områden, för att minska trycket på 
huvudoperationen. I detta sammanhang är det inledande exemplet i uppsatsen, om 
kampanjen mot Gallipoli, ett bra exempel. Exemplet visar att Corbetts teorier också 
prövats i verkligheten.  

2.2 Raoul Castex (1878-1968) 
Castex mest kända verk Théories stratégiques, som gavs ut i fem volymer, är 
fortfarande erkänt i marint intresserade kretsar. Castex anser att mäktiga stater måste 
ha kontroll över Sea Lines of Communication (SLOC’s), vilket han benämner Sea 
Mastery.26 Sea Mastery bör alltid vara ett mål, antingen genom sjöslag, eller genom 
att paralysera fienden. Maritima transporter under krig är avgörande för att 
vidmakthålla landets välstånd, men även för att flytta trupp och material till 
konfliktområden och inte minst för att kunna genomföra anfall mot fientligt 
territorium.27 Castex redovisar också geografins betydelse för sjökriget. Kustnära 
farvatten, med dess hydrografiska förutsättningar, är en fördel för den försvarande 
parten i en konflikt. I detta sammanhang kan geografin utgöra ett naturligt skydd för 
kustnära transporter. Skärgårdsområden skapar naturliga skyddsbarriärer. Skydd kan 
uppnås med andra medel, som minfält eller fortifikatoriska hinder, som till exempel 
kustartilleri, vid vitala knutpunkter i den maritima geografin.28 Geografins 
förändrade betydelse påverkas också av den tekniska utvecklingen. Tidigare var 
undervattenstopografi endast av betydelse för fartygens navigatoriska säkerhet. I takt 
med att tekniken utvecklas påverkas också strategin. Nya vapensystem och farkoster 
har skapat en ny dimension i sjökriget. Ubåtar, minor, dykare och undervattenshinder 
har skapat en vertikal dimension i sjökriget, som inte tidigare var känd. 

2.3 Milan N. Vego 
Historien påvisar att krig till sjöss oftast har utkämpats nära kuster och 
skärgårdsområden. Det stora flertalet fartygsförluster har inträffat i anslutning till 
viktiga knutpunkter, som till exempel viktiga sund och angöringspunkter vid större 
hamnar. Resultat från andra världskriget visar tydligt att de stridande parternas fartyg 
sänktes eller skadades i områden med ett djup mindre än 600 fot.29 Problemet med att 
strida i dessa kustnära farvatten har inte tagits på tillräckligt stort allvar av de 
oceangående flottorna. Faktum är att det har alltid funnits ett potentiellt hot mot de så 
kallade Blue Water Navies i dessa havsområden.30 Detta kan kanske uppfattas som 
konstigt, men enligt Vego beror det på brister i förståelsen för, och kunskapen om, de 
kustnära farvattnens speciella förutsättningar och krav på såväl personal som 

                                                 
26 Raoul Castex, (1931-39) Strategic Theories,(Annapolis: US Naval Institute, 1994),s. 36. 
27 Raoul Castex, (1931-39) Strategic Theories, (Annapolis: US Naval Institute, 1994), s. 31. 
28 Raoul Castex, (1931-39) Strategic Theories, (Annapolis: US Naval Institue, 1994), s. 280 ff. 
29 Milan Vego, Naval strategy and operations in narrow seas, (London: Frank Cass Publishers, 2003), 
s. xv preface. 
30 Milan Vego, Naval strategy and operations in narrow seas, (London: Frank Cass Publishers, 2003), 
s. xv preface. 
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materiel, vilket har inneburit att man inte lärt sig av egna misstag.31 Vego redovisar 
minans möjligheter och konsekvenser i de kustnära farvattnen. Taktiskt användande 
av minor syftar till att skada, fördröja och binda fiendens stridskrafter. För att uppnå 
effekt över tiden bör mineringar skyddas av andra förband och särskilt av lättare 
förband som kustförsvarssystem32 Minan är ett av flera lämpliga vapensystem för att 
skydda av ett lands kuster och avgörande infallsportar. Minan kan användas i såväl 
offensiva som defensiva syften. Minan utgör ett av flera hot som en BlueWater Navy 
måste kunna hantera, för att säkerställa sin rörelsefrihet i kustnära havsområden. 
Enligt Vego skall en flotta som är optimerad för att verka i begränsade och, eller helt 
eller delvis inneslutna hav, vara sammansatt av bland annat konventionella ubåtar, 
mindre ytstridsenheter, minkrigsförband, amfibiestridskrafter, flygstridskrafter och 
landbaserade helikoptrar.33 

2.4 Sammanfattning 
Teoretikerna beskriver vikten av att kunna kontrollera havet och samtidigt hindra 
motståndare att ta kontroll över det. Corbetts teorier och sjökrigsmetoder har nått 
fram till en stor internationell läsekrets. Den grundläggande beskrivningen över 
syftet med sjökrigföring är alltjämt gällande. Corbett förbisåg att överblicka den 
tekniska utvecklingens påverkan på sjökriget. Den tekniska utvecklingen kan bland 
annat betecknas som en kamp mellan medel och motmedel, vilken inte verkar 
upphöra i närtid. I sammanhanget kan man inte bortse från flygets roll i det moderna 
sjökriget och inte heller från ubåtar, torpeder, missiler samt den teletekniska 
utvecklingen. Den sistnämnda medger helt nya möjligheter till att lokalisera, 
identifiera och inte minst att insätta verkanseld mot andra aktörer på havet. Castex 
har, enligt min mening, flera likheter med Corbett. Castex menar att man skall 
utnyttja sjömakten dynamiskt, genom att angripa en fiendes kust för att kunna bidra 
till seger på land.34 Castex utvecklar begreppet KTS genom att beskriva den 
begränsade kontrollen av havsområden mest relevant. Han hävdade att det viktigaste 
var att kontrollera de väsentliga kommunikationsvägarna på ytan. Castex upptäcker 
teknikens framsteg, som skapat en ny dimension i sjökriget med hjälp av ubåtar, 
torpeder och minor, vilka utgör ett hot. Han förstod också att luftmakten var en 
förutsättning för att kunna upprätta KTS.  

Vegos teorier påvisar komplexiteten av att uppträda med marina stridskrafter längs 
kuster och i hav som beskrivs som Littoral. Vad är då det revolutionerande med 
Vegos teorier? Det han har gjort är att beskriva hur små kuststater har utvecklat en 
marin strategi anpassad till såväl miljö som yttre hot. Styrkan med hans teorier är att 
de ger en samlad bild av komplexiteten i sjökriget inom kustnära farvatten, vilket 
motiverar att han redovisas tillsammans med de mer erkända militärteoretikerna. 
Sammanfattningsvis ger denna militärteoretiska bakgrund ökade möjligheter att 
förstå sjökrigets historia, men utgör även ett stöd för att diskutera framtiden marina 
problemställningar. Teorierna är också lämpliga för att analysera och diskutera 
                                                 
31 Milan Vego, Naval strategy and operations in narrow seas, (London: Frank Cass Publishers, 2003), 
s. xvi preface. 
32 Milan Vego, Naval strategy and operations in narrow seas, (London: Frank Cass Publishers, 2003), 
s. 167. 
33 Milan Vego, Naval strategy and operations in narrow seas, (London: Frank Cass Publishers, 2003), 
s.297. 
34 Lars Wedin, Reflektioner över ämnet strategi, (Stockholm: Försvarshögskolan, 2002), s. 100. 
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minkrigföringens roll i sjökriget och kan också ses som en källa till erfarenheter. Om 
erfarenheterna används klokt, kan man undvika att begå samma misstag som 
historien kan framlägga bevis för. Historien upprepar sig knappast, den visar på 
likheter och skillnader från dåtid och nutid, men framför allt på avgörande 
skillnader.35 

3. Herravälde till sjöss 

3.1 Bakgrund och relevans 
Syftet med sjökriget är att säkra KTS, eller att förneka fienden från att säkra KTS. 
Många gör då ett felaktigt antagande och säger att om den ena parten i en konflikt 
förlorar KTS, så tar den andra parten i konflikten med automatik över KTS. 
Antagandet är felaktigt, på grund av att normalsituationen är att ingen av parterna i 
en konflikt har KTS. Detta ger vid handen att normalbilden är att havet i allmänhet 
inte kontrolleras av någon, utan den som för stunden har kontrollen upprätthåller en 
bestridd kontroll av ett havsområde. För att förstå vad Corbett menade med KTS, 
måste man acceptera att det är felaktigt att jämföra förhållanden som gäller i 
landkriget med dem som gäller i sjökriget. Man kan helt enkelt inte erövra havet på 
samma sätt som territorium i landkriget. Förklaringen till detta är att havet inte kan 
erövras och kan därmed inte ägas av någon enskild aktör. Corbetts synsätt över 
äganderätten till havet kan kanske ifrågasättas idag. Är det vetenskapligt belagt att 
det förhåller sig på det viset? Man kan helt enkelt inte utesluta att neutrala stater 
brukar havet som en transportväg, vilket man kan göra med territorier på land. Den 
enda säkra metoden är att undersöka vad det är vi kan kontrollera och vad vi kan 
förneka fienden att kontrollera. Det enda rätten som vi eller en fiende kan ha på havet 
är rätten att bruka det för kommunikationer. Castex menade att debatten om friheten 
på havet var en överdrift. Corbett menade att havet var fritt för alla under fredstid, 
men att det var det den starkes rätt att bruka haven under krigstid, den starkaste 
aktören ägde därmed också hade rätten att jaga bort övriga aktörer som ville nyttja 
havet.36 KTS innebär därför kontroll över maritima kommunikationer, oavsett om det 
handlar om civil eller militär sjöfart.37  

Genom att ta kontroll över ett havsområde och stänga eller hindra möjligheter till 
kommunikation och därmed även införsel och utförsel av varor och personal, 
påverkas även fiendens möjligheter på land. Här ser vi ett exempel på hur den 
maritima arenan påverkar markarenan. KTS är inte statiskt till sin natur. Graden av 
kontroll är beroende av hur aktörerna i konflikten utnyttjar sina resurser till tid och 
rum. Självklart påverkar också tillgången på marina förband möjligheten att etablera 
KTS. Detta medför att graden av kontroll av ett havsområde varierar över tiden, 
vilket innebär såväl fördelar som nackdelar, när begreppet tolkas. Castex, till skillnad 
från Corbett, insåg att den nya tekniken hade en avgörande påverkan på sjökriget. 
Han menade att man inte längre kunde hävda att man hade förmåga att upprätta KTS, 

                                                 
35 Geoffrey Till, Seapower A guide for the twenty-first century, (London: Frank Cass Publishers, 
2004), s. 27. 
36 Raoul Castex, (1931-39) Strategic Theories, (Annapolis: U.S. Naval Institute, 1994), s. 40. 
37 Julian S. Corbett, , Some principles of maritime strategy, (Annapolis: Maryland United States Naval 
Institute, 1988), s. 93. 
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på samma sätt som man kunde innan den nya tekniken blev tillgänglig. Castex ansåg 
att ingen stat kunde hävda att man hade KTS, så länge ubåtar kunde förflytta sig dolt 
under havets yta och fientligt flyg hade förmåga att uppträda över hav.38 Corbett å 
andra sidan hävdade att kontrollen kunde vara permanent eller temporär, men 
vanligast är att man endast kan upprätthålla en lokal kontroll, förutom i vissa 
fördelaktiga geografiska områden. Även gynnsamma geografiska förhållanden 
medger endast temporär kontroll över havsområdet, så länge fienden förfogar över 
marina stridskrafter.39  

Slutsatsen av detta är att även om man upplever att man har mer eller mindre 
permanent KTS i ett område, så kan det i praktiken aldrig bli totalt eller ovillkorligt. 
Corbetts teorier kring begreppet KTS beskriver väl vad sjökrigets yttersta syfte är. 
Men är hans definition fortfarande relevant? Ja, begreppet är fortfarande användbart, 
trots att Corbett inte insåg den tekniska utvecklingens påverkan på sjökriget. Den 
tekniska utvecklingen under slutet av 1800-talet och framåt, innebär att man inte 
längre kan förvänta sig att kunna etablera och vidmakthålla en total kontroll över 
haven. Vidare så har tekniken tillfört nya dimensioner till sjökriget. När Corbett 
skrev ner sin definition så var varken flyg, ubåtar, flyg eller missiler operativa 
instrument i sjökriget. Den nya tekniken medger att man kan verka i flera 
dimensioner, vilket innebär att man inte kan hävda att man kan etablera det Corbett 
menade med KTS (Command of the Sea). I dagens maritima debatt används främst 
begreppen Sea Control, Sea Assertion och Sea Denial, för att beskriva skeenden och 
metoder i sjökriget.  

3.2 Sea Control 
Den moderna teknikens påverkan på sjökriget har tvingat strategiska tänkare att 
omvärdera begreppet KTS. Motiven för att omvärdera begreppet byggde främst på 
att ny teknik medgav ökade stridsavstånd, genom missiler och det landbaserade 
flygets räckvidd. Undervattenshotet i sjökriget introducerades i form av ubåtar och 
minor. Även  mindre utvecklade stater fick möjlighet att relativt billigt införskaffa 
den nya tekniken. Utvecklingen ledde till slutsatsen att de oceangående flottorna 
kunde hotas, då de passerade igenom, eller opererade i havsområden, som gränsade 
mot kustområden.40 Utvecklingen innebar således att begreppet KTS relevans, så 
som det var beskrivet av Corbett, inte längre till fullo svarade mot den nya tidens 
förutsättningar. Sea Control är inget absolut tillstånd. Det kan variera över tiden. Sea 
Control kan vara generellt, lokalt, permanent, tillfälligt, obestritt, bestritt eller 
omstritt.41 Sea Control kommer normalt att vara begränsat till tid och rum och kräver 
normalt även en lokal luftöverlägsenhet. Vilket bygger på att det är resurskrävande 
och inte minst tidskrävande att etablera och vidmakthålla kontroll i ett havsområde. 
Vidare innebär detta att man måste besluta om vilket syfte och vilka behov som 
gäller för ett specifikt havsområde. Detta faktum har aktualiserats ytterligare, med 

                                                 
38 Raoul Castex, (1931-39) Strategic Theories, (Annapolis: US Naval Institue, 1994), s. 57. 
39 Julian S Corbett, Some principles of maritime strategy, (Annapolis: Maryland United States Naval 
Institute, 1988),s. 104. 
40 Geoffrey Till, Seapower A guide for the twenty-first century, (London: Frank Cass Publishers, 
2004), s. 155. 
41 Christopher Werner, Den blå boken, Marina stridskrafter ur ett militärteoretiskt perspektiv, 
(Stockholm: Försvarshögskolan, 2002), s. 41. 
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anledning av att de flesta flottor har reducerats, vad det gäller tillgängliga resurser. 
Sea Control kan ha ett positivt och eller ett negativt syfte, det vill säga man har en 
offensiv vilja och ambition att etablera kontroll, i syfte att skapa förutsättningar för 
att kunna genomföra och skydda egen verksamhet till sjöss eller begränsa 
motståndarens rörelser. Detta resonemang leder fram till slutsatsen att begreppet Sea 
Control är ett överordnat begrepp som kan brytas ner i två delar beroende på om man 
har en positiv eller en negativ strategi. Begreppen skall ses som komplement till 
varandra.42 De underordnade begreppen är Sea Assertion och Sea Denial.  

3.3 Sea Assertion 
Enligt Corbett innebar en positiv strategi att skapa förutsättningar för egen aktivitet i 
ett havsområde.43 I detta fall innebär det att etablera och vidmakthålla kontroll i 
prioriterade havsområden under en bestämd tidsperiod. Sett ur ett amerikanskt 
perspektiv innebär det att man skapar förutsättningar för att förstärka och försörja 
egna förband i ett operationsområde långt från egna basområden. Vidare syftar 
begreppet till att säkerställa säkerheten för egna marina stridskrafter vid 
maktprojektionsoperationer.44  

3.4 Sea Denial 
Sea Denial syftar till att hindra en motståndare från att använda ett specifikt 
havsområde. Begreppet har därmed ett negativt syfte.45 Om syftet med sjökriget är 
att etablera kontroll över viktiga kommunikationslinjer, så kan man anta att Corbett 
menade att man också hindrar någon att förflytta både offentlig och privat egendom 
till sjöss.46 Sea assertion och Sea Denial är komplementerande begrepp under 
portalbegreppet Sea Control. Sea Denial kan vara ett delmål, för att senare kunna 
upprätta Sea Control, men kan också vara en målsättning i sig själv.47 Om en part i 
en konflikt inte klarar att säkra sjökontroll i havsområde, betyder det inte att han 
automatiskt förlorar den och att motståndaren kommer att behärska området. Den 
svagare aktören kan  välja att bestrida motståndarens kontroll genom att agera med 
en negativ strategi.48 Minkrigföring är ett av flera vapensystem som kan användas för 
att förneka en motståndare tillträde till ett havsområde. I detta avseende handlar det 
varken om sjöslag eller blockad, utan snarare om att stänga ute en fientlig flotta från 

                                                 
42 Geoffrey Till, Seapower a guide for the twenty-first century, (London: Frank Cass Publishers, 
2004), s. 156. 
43 Julian S. Corbett, Some principles of maritime strategy, (Annapolis: Maryland United States Naval 
Institute, 1988), s. 309. 
44 Geoffrey Till, Seapower a guide for the twenty-first century, (London: Frank Cass Publishers, 
2004), s. 156-157 
45 Julian S. Corbett, Some principles of maritime strategy, (Annapolis: Maryland United States Naval 
Institute, 1988), s. 309. 
46 Julian S. Corbett, Some principles of maritime strategy, (Annapolis: Maryland United States Naval 
Institute, 1988), s. 95. 
47 Roald Gjelsten, Verktyg för fred-sjøforsvaret og sikkerheten i 90-årene, (Oslo: Cappeln, 1993), 
s.127. 
48 Julian S. Corbett, Some principles of maritime strategy, (Annapolis: Maryland United States Naval 
Institute, 1988), s. 209. 
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ett geografiskt område, genom att använda en kombination av vapen och genom att 
använda militärgeografins fördelar.49  

3.5  Sjökrigsmetoder 
Corbetts bidrag av sjökrigsmetoder gör honom unik bland etablerade sjömilitära 
tänkare. Han beskriver och systematiserar sjökrigsmetoderna samt sätter in dem i ett 
sjömilitärt sammanhang. Genom systematiseringen förbättras möjligheten att 
definiera vilken metod som lämpar sig för att etablera eller bestrida KTS. 
Utgångspunkten ligger i de resonemang som förekom på strategisk nivå, avseende 
normaltillståndet i sjökriget; den ständiga kampen om herraväldet. En nation som är 
för svag för att säkerställa herravälde med offensiva operationer, kan ändå bestrida 
herraväldet genom att inta en generell strategisk defensiv hållning. Corbett indelar 
sjökrigsmetoderna i tre huvudgrupper, etablera, utöva och bestrida, vilka är att se 
som konstanter i sjökriget.50 Corbetts beskrivning av huvudgrupperna enligt ovan är 
som följer. För att etablera kontroll i ett havsområde angav Corbett två övergripande 
metoder. Kontroll kan etableras antingen genom att uppnå ett avgörande slag eller 
genom blockad av motståndarens sjöstridskrafter. För att bestrida en motståndares 
KTS kan en svagare aktör genomföra mindre motangrepp eller genom att utöva fleet 
in being. Slutligen för att utöva kontroll i ett havsområde eller vid viktiga passager i 
syfte att försvara egen kust eller genom anfall eller försvar stödja egna 
expeditionsstyrkor. Dessa operationer kan ha olika karaktär beroende på i vilket syfte 
man har med kontrollen av havsområdet beroende på om det rör sig om en positiv 
eller negativ strategi. 

4. Minkrigföring 

4.1 Inledning 
Minkrigföringen är traditionellt knutet till kustnära farvatten. Denna sanning kommer 
fortsatt att vara gällande, eftersom kustområden utgör gränsytan mellan marina 
operationer och operationer på land. De kustnära farvattnen är således viktiga 
områden, oavsett om man har ett offensivt eller defensivt syfte. Moderna minor gör 
det emellertid möjligt att inkludera även andra havsområden, än vad som tidigare 
varit möjligt, vilket kommer att påverka operationer i havsområden där minor fällts i 
syfte att etablera sjökontroll. 

För att förstå minkriget måste läsaren få en känsla för sjökriget och dess syften. Här 
följer därför en kort introduktion om minkrigföringen som en del i sjökriget. Vidare 

                                                 
49 Uppsatsens inledning beskriver kampanjen mot Dardanellerna vilket är att anse som ett klassiskt 
exempel på hur minan kan användas för att uppnå Sea Denial. Exemplet visar på en kombination av 
minspärrar och landbaserat artilleri i trånga kustfarvatten kan vara utslagsgivande. Det visar också på 
det asymmetriska förhållandet mellan minröjande enheter och ytstridsförband och deras oförmåga att 
skydda varandra. 
50 Christopher Werner, Den blå boken, Marina stridskrafter ur ett militärteoretiskt perspektiv, 
(Stockholm: Försvarshögskolan, 2002), s. 46. 
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kommer också en mer detaljerad beskrivning om minröjningens roll i 
minkrigföringen och dess koppling till sjökrigets yttersta syfte att ges. 51 

Sjöminan introducerades under den amerikanska revolutionen och landminan under 
frihetskriget. Sjöminan har varit en del av sjökriget sedan David Bushnell fällde sina 
första minor i Delawarefloden 1776. Minan bestod av en träkagge fylld med krut, 
vilken med hjälp av strömmen skulle driva mot fartyg som låg till ankars. Sedan dess 
har minan blivit ett vapen där målet självt närmar sig minans verkansområde och 
utlöser den förstörande laddningen. Denna princip gäller för de flesta mintyper även 
idag. Signaturer från fartygets magnetik, akustik eller tryck registreras och analyseras 
av minan före detonationen. Idag finns även minor som aktiverar sig själva och 
därefter uppsöker målet, ibland från mycket stora djup. Under andra världskriget 
utvecklades avståndsminan. Avståndsminan använde inledningsvis magnetik- och 
akustiksensorer och kompletterades senare med trycksensorer. Fartygen var byggda i 
stål och hade därmed en magnetisk signatur. Maskineri och propellerarrangemang 
spred akustiska vågor i omgivande vatten. Fartygets framfart och undervattenskropp 
skapade tryckskillnader i vattnet. Fartygens egenskaper utnyttjades för att utveckla 
sensorer, som tillsammans med en verkansdel fortfarande utgör ett 
undervattensvapen, avståndsminan. Avståndsminan lades ut för att verka mot ubåtar, 
ytstridsfartyg och handelsfartyg. Utvecklingen var ett stort genombrott, eftersom 
minan nu placerades på botten som fartygen sedan passerade över. Fartygets 
signaturer utlöste minan och sprängmedlets stöt- och tryckverkan utnyttjades för att 
oskadliggöra fartyget. Under andra världskriget lades det ut närmare en miljon 
sjöminor, vilket väsentligt påverkade både handelstrafik och militära operationer.  

Sett ur ett amerikanskt perspektiv så kan året 1864 anses vara den första tidpunkt 
som den amerikanska flottan hindrades av sjöminor. Det var i samband med att 
Nordstaterna skulle inta staden Mobile, Alabama en hamnstad vid den mexikanska 
gulfen. Sydstats flottan hade cirka sju månader på sig att förbereda sitt försvar av 
hamnen på grund av att Amiral David Farragut avsåg att kraftsamla tillgängliga 
resurser innan anfallet kunde påbörjas. Först i augusti 1864 påbörjades anfallet vilket 
också innebar att försvaret av hamnen och staden vid tidpunkten var som starkast. 
Minor andvändes för att försvara farlderna in mot hamnen. Då Amiral Farragut insåg 
att området var minerat myntade han ett uttryck som fortsatt är att anse som aktuellt ” 
Dammn the torpedoes, Full ahaead”52 

4.2 Offensiv vs defensiv 
Militär verksamhet är beroende av en fundamental distinktion mellan begreppen 
offensiv och defensiv. Målen för operationen, oavsett om de är begränsade eller 
obegränsade, kan vara positiva eller negativa. Ett positivt syfte kan sägas råda då vi 
försöker att skaffa oss själva något. Ett negativt syfte är motsatsen till det positiva, 
vilket vill säga att förneka eller hindra fienden att uppnå något. Enligt Corbett är 
detta det enda säkra sättet att besluta om en operation är positiv eller negativ.53 Att 
                                                 
51 Lee M. Hunt, “Mines remains the weapon that wait”, (U.S. Naval Institute Proceedings, 1998), s. 
50. 
52 Michel E. Golda, “The Dardanelles Campaign: A historical Analogy for littoral Mine Warfare” 
<http://www.nwc.navy.mil/press/Review/1998/summer/art6su98.htm> Besöktes 2005-05-11 
53 Julian S Corbett,Classics of sea power The green pamphlet, (Annapolis: Maryland United States 
Naval Institute, 1988), s. 328. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS  Beteckning 19 100: 

Chefsprogrammet 03-05  2005-08-03  Sida 21 (62) 

Örlkn Frank Johnsson 

 

offensiven har ett positivt syfte innebär följaktligen att den är den effektivaste 
formen av krigföring och bör därför vara den form av krigföring som en stark militär 
nation bör välja. Defensiv krigföring är negativ i sin natur och är en metod som 
innebär att konflikten blir utdragen i tid. Defensiven kräver mindre styrkor och 
används normalt av den svagare parten i en konflikt. Ett sant defensivt 
tillvägagångssätt innebär en väntan på det rätta tillfället att slå mot fiendens styrkor. 
Det betyder att planeringen har ett defensivt syfte, för att tvinga fienden att röra sig 
till geografiska områden där den svagaste parten i konflikten är kraftsamlad och kan 
söka ett avgörande.54  

Minan kan användas såväl offensivt som defensivt i sjökriget. Hur minan används är 
beroende på hur den övergripande strategin är definierad, enligt ovanstående 
beskrivning. Geografins påverkan på defensiven i kustnära farvatten är en viktig 
faktor. Militärgeografiska faktorer som skärgård och öar i kustbandet kan användas 
för att skydda sjöfarten i de kustnära farvattnen. Geografins allmänna påverkan på 
kommunikationerna i kustnära farvatten påverkar således den anfallande parten i en 
konflikt. De geografiska faktorerna kommer att tvinga en fiende att avdela stora väl 
sammansatta förband för att lyckas med ett anfall, men även för eget försvar. 
Slutsatsen av detta resonemang är att geografin i operationsområdet kan påverka den 
part som inledningsvis i en konflikt är överlägsen, till att hamna i en 
efterhandsituation.55 Castex menar att defensiven är en sämre form av sjökrigföring. 
Han förklarar detta med att man kan tvingas till ett defensivt tillvägagångssätt på 
grund av brist på resurser. Han avslutar emellertid med att säga att även med 
begränsade resurser, måste man sträva mot att kunna agera offensivt. Defensiven är 
förödande för moralen och ger därför fienden ett övertag. Således är det bättre att ta 
en risk och genomföra offensiva operationer, trots att man har begränsade resurser.56 
Minans psykologiska effekt skall härvid inte underskattas. Den anfallande partens 
stridskrafter påverkas negativt endast av vetskapen om att de seglar i ett minfarligt 
område. Likaså binder man minröjningsresurser till det minfarliga området. I detta 
sammanhang kommer valet att använda minan i sjökriget att påverka såväl tid som 
rum för den anfallande parten. 

4.3 Minan i sjökriget 
De sjömilitära grundbegreppen är Power Projection, Sea Control, Sea Denial och 
Sea Assertion används ofta i den maritima debatten och i marinlitteratur. Begreppet 
Power Projection är ett uttryck för sammansättning av förband eller enheter ur mark-, 
marin- och flygstridskrafter, för att påverka skeende både utanför kust och långt in i 
land.57 Begreppen används vidlyftigt, och förklaringar om vad begreppen betyder är 
oklara, samtidigt som sammanhangen mellan begreppen är svåra att förstå, vilket är 
märkligt med tanke på att det är sammanhanget mellan begreppen som skapar 
förståelse för sjökriget.58 Minkrigföring är en av flera strängar på den lyra, som en 

                                                 
54 Julian S. Corbett, Classics of sea power The green pamphlet, (Annapolis: Maryland United States 
Naval Institute, 1988), s. 329. 
55 Raoul Castex, (1931-39) Strategic Theories, (Annapolis: US Naval Institue, 1994), s. 281. 
56 Raoul Castex, (1931-39) Strategic Theories, (Annapolis: US Naval Institue, 1994), s. 315. 
57 Christopher Werner, Den blå boken- Marina stridskrafter ur ett militärteoretiskt perspektiv , 
(Stockholm: Försvarshögskolan, 2002), s. 38. 
58 Otto Kristian Svortdal, Mineinsats i sjøkrigen, (Oslo:Institutet for forsvarsstudier, 2002), s. 18. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS  Beteckning 19 100: 

Chefsprogrammet 03-05  2005-08-03  Sida 22 (62) 

Örlkn Frank Johnsson 

 

sjömakt kan spela på för att uppnå syftet med sjökriget. Det är emellertid viktigt att 
påpeka att sjökrigets undervattensdimension inte alltid kan hindra fientliga fartygs 
rörelsefrihet. Å andra sidan förbättras minor och ubåtars effekt om de används i 
geografiska områden som ger dem rätt förutsättningar, till exempel i 
farvattensförträngningar som fienden måste passera för att kunna påverka 
motståndarens förband eller territorium. Sjömaktens styrka ligger i att den kan bruka 
havet både som transportväg och barriär, vilket genom historien gett sjömakten 
fördelar, genom en mer eller mindre global resurstillgång. Sjömaktens svaghet är 
dess beroende av sjöförbindelser. Det innebär att om sjöförbindelserna störs eller 
bryts, kan handel och ekonomi samt möjligheten att förflytta stridskrafter för en 
utpräglad sjömakt direkt påverkas.  

4.4 Sea Control i relation till minkrigföringen 
KTS syftar till att säkerställa möjligheten att använda ett havsområde och, om det är 
nödvändigt, förneka en fiende möjligheten till havsområdet. Således ingår begreppet 
Sea Denial i begreppet KTS. Bruket av ett havsområde är kopplat till begreppet 
maktprojektion. Maktprojektion sker främst genom att använda övervattensfartyg, 
vilket innebär att fartygen måste skyddas mot hot som kan bestå av andra 
ytstridsfartyg, ubåtar, minor och flygstridskrafter. Maktprojektionsoperationer har en 
mycket stor komplexitet och ställer stora krav på såväl lednings- som 
kontrollfunktioner. Om det i detta sammanhang finns ett hot från minor, måste också 
minröjningsförband integreras i sjökontrolloperationen, för att säkerställa 
rörelsefrihet för de egna marina stridskrafterna. Minröjande enheter är oftast 
specialiserade fartyg, som skiljer sig huvudsakligen ifrån ytstridsfartyg. 
Minröjningsfartyg är mindre, vilket påverkar deras sjöduglighet, fart, och operativa 
verksamhetscykel, samt har en begränsad förmåga till egenskydd. Detta innebär att 
det uppstår en motsättning när minröjning skall integreras i en sjökontrolloperation.  

Motsättningen är relaterat till tid och rum samt krav på skydd från övriga förband i 
sjökontrolloperationen. Motsättningarna mellan begreppen tid, rum och risktagning, 
är beroende av den yta som måste minröjas för att andra enheter skall kunna operera i 
området. Minröjning är tidskrävande och det innebär att det minerade områdets yta, 
samt minfältens täthet, avgör hur lång tid som minröjningen kommer att ta. Denna 
aspekt kan påverka tillgänglig tidsram negativt, då man skall integrera minröjnings 
förband i en sjökontrolloperation. Minröjningsfartygens begränsade förmåga att 
skydda sig mot yttre hot, som till exempel flygstridskrafter, kommer också att 
påverka ytstridskrafterna, genom att de måste verka i direkt anslutning till de 
minröjande enheterna för att skydda dem.59 Slutsatsen av detta resonemang är att 
begreppet Sea Control kräver att man kan verka i alla dimensioner, så som i luft, på 
ytan och under ytan. Dagens tekniska utveckling kommer förmodligen att leda till att 
alla ytstridsfartyg kommer att ha en förmåga att möta minhot själva. Ett gott exempel 
på detta är den svenska korvetten av Visby-klass, som skall kunna hantera ett minhot 
med egna resurser.  

                                                 
59 OttoKristian Svortdal, Mineinsats i sjøkrigen, (Oslo: Institutet for forsvarsstudier, 2002), s. 23. 
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4.5 Sea Denial i relation till minkrigföringen 
Sea Denial syftar till att förneka fienden att använda ett havsområde. Sea Denial kan 
indelas i ytstridsinsatser, ubåtsinsatser, luftangrepp, och insats med minor eller 
vapeninsatser från land. Integrering mellan olika insatstyper ökar effekten av 
operationen, det vill säga att förneka fienden att använda ett havsområde. Att 
använda minan i operationer som syftar till Sea Denial är en enkel metod för att 
hindra fienden att bruka ett havsområde. Minan kan fällas från de flesta typer av 
fartyg och är därmed ett vapen som är lätt att etablera i området.60 En faktor som ofta 
glöms bort i sammanhanget är minans psykologiska effekt, vilken uppstår genom att 
minan är ett dolt vapen. Detta faktum väcker hos människan den inneboende fruktan 
för det som är osynligt och okänt. Genom att minan är dold bidrar minan till att 
demoralisera besättningarna på fiendens fartyg. När minkrigföring integreras med 
andra typer av krigföring i samband med Sea Denial operationer, så får dem en 
katalyserande verkan. Åtgärder för att möta hotet från minan, främst genom 
minröjning, är svårt att integrera med sjökontrolloperationer, på grund av att det 
skapar motsättningar i tid och rum. Det krävs en hög grad av flexibilitet och 
situationsanpassning av chefer i en operation där man har att hantera hotet från 
minor. Situationsanpassning innebär att man bör överväga hur viktigt uppdraget är 
och om man är beredd att acceptera stora förluster. Förluster i detta sammanhang 
innebär inte bara humankapital, utan även dyra tekniska system, som till exempel 
fartyg. Om en fiendes acceptans för förluster är låg samtidigt som han har 
begränsade minröjningsresurser, kan det räcka med att använda minan som vapen för 
att förneka fienden tillträde till ett havsområde. 

4.6 Offensivt nyttjande av minan 
Genom att med offensiva sjökrigsmetoder stänga inne motståndarens handelssjöfart 
och stridskrafter i dennes hamnar och basområden, eller hindra utpassering, försätter 
man motståndaren i blockad.61 Beroende på vad som är syftet med blockaden indelas 
begreppet blockad i följande två delar.  

– Close Blockade, för att hindra fienden att gå till sjöss i syfte att etablera 
lokalt eller temporärt KTS 

– Observation Blockade, för att tvinga fienden att gå till sjöss genom att 
kontrollera de mest använda farlederna. Syftet med denna blockad är att söka 
ett avgörande för att uppnå generellt eller totalt KTS. 

Båda alternativen är lämpliga vid farleder och vid viktiga passager. Men det första 
alternativet är defensivt i sin natur och syftar till att skydda egen rörelsefrihet. Det 
andra alternativet har ett offensivt syfte. Genom etablera kontroll över fiendens 
farleder tvingas fienden att exponera sig för att bestrida motståndarens närvaro i för 
honom viktiga områden.62 Minkrigföring är ett mycket effektivt blockadvapen, inte 
bara genom att blockera en hamn utan även för att hindra en fiende att utnyttja ett 
havsområde eller en förträngning. 
                                                 
60 Otto Kristian Svortdal, Mineinsats i sjøkrigen (Oslo: Institutet for forsvarsstudier, 2002), s. 24. 
61 Milan Vego Dr, Naval strategy and operations in Narrow Seas, (London: Frank Cass Publishers, 
2003) s. 29. 
62 Julian S. Corbett, Classics of sea power Corbett The green pamphle , (Annapolis: Maryland United 
States Naval Institute, 1988), s. 321. 
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4.7 Defensivt nyttjande av minan 
Då minan används i ett defensivt syfte kan den användas för sjöfartskontroll. Minan 
används då till att styra trafiken i ett område. Minan kan också användas för att 
skydda egna sjöförbindelser i viktigare förträngningar. Vidare kan vapnet också 
användas för att motverka eller störa en blockad av en starkare flotta. Genom att 
använda minor kan en starkare flottas rörelsefrihet inom blockadområdet förnekas 
och därmed försvåra upprätthållandet av en blockad. Slutligen kan minan användas 
som försvarsminering utanför hamnar, baser eller känsliga kustavsnitt. Iraks 
mineringar i norra Persiska viken är ett exempel på en defensiv minering.63 Fleet in 
being enligt Corbetts sjökrigsmetoder är ett exempel där minan kan användas i ett 
defensivt syfte. Det vill säga att skydda eget territorium eller sjötransporter mot 
anfall från havet.64 

4.8 Minröjning 
Först under Krimkriget, 1853-56, utnyttjades minor i större omfattning. Alla medel 
föder ett motmedel och efter Krimkriget konstruerades det första minmotmedlet, en 
anordning för att röja minor, eller med andra ord; minsvepet. Minröjningsförbandens 
huvuduppgift är att under krig och konflikter säkerställa de sjögående 
stridskrafternas rörelsefrihet. Sjöstridskrafternas och amfibieförbandens operativa 
och taktiska rörlighet ställer krav på snabba förflyttningar inom och mellan olika 
baserings- och grupperingsområden. Detta förhållande i kombination med ett 
potentiellt minhot utgör grund för behovet av minröjningsresurser.65 I samband med 
de båda världskrigen utvecklades minsvepen och i slutet av 1950-talet började också 
hydrofoner utnyttjas för att lokalisera och röja minor. Efter andra världskriget 
började röjdykare att användas för att röja minor. 

En väsentlig del bland minmotmedlen är det tekniska minskyddet, vilket innebär 
olika åtgärder för att minimera de olika signaturer, i form av magnetik och akustik, 
som fartyget orsakar.66 Minröjningen indelas i aktiva och passiva åtgärder. Passiva 
minmotmedel syftar till att skapa förutsättningar för att kringå minhotet. Ett exempel 
på passiva åtgärder är ledpenetrering, vilket syftar till att kartlägga miljöfaktorer och 
kartera farleder för sjöfarten i viktiga havsområden. Dessa åtgärder genomförs främst 
i fredstid, men kan komma att aktualiseras även i krig och konflikter.  

Tidsfaktorn i samband med minröjningsoperationer är mycket viktig. Tiden för att 
minröja en farled avgörs bland annat av den önskade ledbredden. Den moderna 
tekniken medger att farledsbredden idag kan minskas vilket också påverkar tiden för 
ett minröjningsföretag. Om militärgeografin å andra sidan inte medger att en farled 
trafikeras i två riktningar, det vill säga att ledbredden begränsas av geografin, 

                                                 
63 Ulf Sjöwall, C-uppsats USA: s och Sveriges betraktelse över sjöminkrigföringens strategiska roll i 
ett historiskt perspektiv,(Stockholm: Försvarshögskolan, 2001), s. 11-12. 
64 Julian S. Corbett, , Some principles of maritime strategy, (Annapolis: Maryland United States Naval 
Institute, 1988), s. 212. 
65 Försvarsmakten, Lärobok i minröjningstjänst, (Stockholm: Försvarsmakten, 2000), s. 11. 
Internet: < http://www.fmlog.mil.se/fmpub/> besöktes 2005-01-26  
66 Försvarsmakten: < http://www.4minkriflj.mil.se >Sidan besöktes 2005-01-24 
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kommer det att innebära att fartygen kan komma att utsättas för andra hot, då de 
tvingas att vänta vid farledernas början eller slut.67  

Att medel föder motmedel är ett faktum som i synnerhet gäller minkrigföringen. 
Minor kan indelas på många sätt, dels efter utlösningsprincipen och dels efter hur de 
förankras. Fram till andra världskriget utgjordes huvuddelen av minorna av så 
kallade kontaktminor, där minan måste komma i fysisk kontakt med fartygen för att 
detonera. I slutet på första världskriget påbörjade engelsmännen utvecklingen av 
avståndsminan. En avståndsmina bringas att detonera genom fartygets 
avståndseffekter. Effekterna är magnetik, akustik och tryck.68 Fram till och med 
andra världskriget förankrades minorna med ankare. När avståndsminan 
introducerades under andra världskriget, fungerade minan själv som ankare. För att 
möta minhoten utvecklades olika typer av minsvep. För att röja förankrade minor 
utvecklades de mekaniska minsvepen, som skar av ankartrossen varvid minan av sin 
flytkraft flöt upp till ytan för att där oskadliggöras. Mot de nya avståndsminorna 
fungerade inte de mekaniska svepen, eftersom de krävde helt nya svep som kunde 
simulera ett fartygs avståndseffekter. Under 1950-talet påbörjades utvecklingen av 
helikoptersvep och minjaktssonarer. Minjaktssonaren är en bildalstrande 
högfrekevenssonar, som används för att söka efter minor framför fartyget. Under 
Vietnamkriget introducerades helikoptersvepet för första gången i aktiv tjänst. 
Helikoptern i minröjningens tjänst kompletterar minsveparen och minjaktsfartyget 
inom grunda havsområden, som är svåra att minröja.69  

4.9 Effekten av minröjning i sjökriget 
Föregående avsnitt i detta kapitel har beskrivit minans roll och funktion i förhållande 
till paraplybegreppet Sea Control (Sea Assertion och Sea Denial). Vidare har en 
introduktion till minröjningens roll i sjökriget presenterats. I det följande avsnittet 
skall effekten av minröjningsförbanden i sjökriget beskrivas, i syfte att skapa en 
övergripande förståelse för minkrigets ingående delar och deras roll. För att beskriva 
de generella effekterna som minröjningsförband bidrar med i sjökriget, kommer 
författarens kunskaper och erfarenhet som officer i minröjningstjänst att användas 
som empiriskt faktaunderlag. I diskussionen kring effekten av minröjning i sjökriget, 
kommer inledningsvis generella termer, att beskrivas vad minröjningsförbanden 
bidrar med. Därefter görs en återkoppling till tidigare kapitel om sjökriget och dess 
militärteorier, som används i uppsatsen. Syftet är att skapa en startpunkt för de 
kommande fallstudierna och de indikatorer som skall användas i analysen av 
fallstudierna. 

Minröjning utgör endast en liten del av en större operation och kan därmed inte ses 
som en isolerad verksamhet. Effekten som minröjningsförbanden bidrar med bör 
således mätas i förhållande till operationens övergripande målsättningar och dess 
resultat. Minröjningen är en av flera funktioner som skall verka för att säkerställa de 
                                                 
67 Samuel L. Morison, International Guide to Naval Mine Warfare, (Washington D.C.: King 
Communications Group, 2000), s. 65. 
68 Samuel L. Morison, International Guide to Naval Mine Warfare, (Washington D.C.: King 
Communications Group, 2000), s. 17. 
69 Ulf Sjöwall, C-uppsats USA: s och Sveriges betraktelse över sjöminkrigföringens strategiska roll i 
ett historiskt perspektiv,  (Stockholm: Försvarshögskolan, 2001), s. 13. 
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egna förbandens rörelsefrihet. Minröjningsförband, eller snarare ingående personal, 
lednings och informationssystem, sensorer och vapensystem och fartygsplattformar 
för minröjningsändamål, bidrar till att bestrida en motståndare möjligheten att 
begränsa, försvåra, fördröja eller förneka egna sjöstridskrafter möjligheten att 
utnyttja ett havsområde och/eller en sjöförbindelse. Med rätt utrustning och 
utbildning kan minröjningsförband bidra med förmåga att upptäcka, identifiera och 
försvåra och bekämpa hot under, på och över havsytan inom operationsområdet. 
Sammantaget innebär det att minröjningsinsatser kan höja effekten av andra förband 
och enheter genom att bidra med ytterligare noder i ett större nätverk för samband, 
sensorer och vapen. Ur ett motsatt perspektiv så är minröjningsförband lika beroende 
av andra förband och enheter, för att kunna fullfölja sin uppgift i ett 
operationsområde.  

Säkerhet, rörlighet och framkomlighet för egna och allierade sjöstridskrafter och 
sjötrafik gäller under samtliga faser av ett sjökrigsföretag, samt även för insats-, 
förstärknings- och underhållstransporter till markstridskrafter över hav. 
Sjötrafikkontroll och områdeskontroll samt inhämtning av underrättelser, såväl under 
som på havsytan, är av stor vikt för att förebygga, och höja, säkerheten för egna 
stridskrafter. Minröjningsförbanden bidrar med sakkunnighet och expertförmåga att 
inhämta, bearbeta och presentera information om det totala undervattenshotet70 inom 
operationsområdet. Beroende på hur väl förbanden är utrustade med sensorer och 
sambandssystem kan de bidra till sjökontrollen av havsytan och luftrummet. För att 
utöva en effektiv kontroll över ett havsområde måste flottan vara balanserad. Corbett 
menade att olika fartygsklasser anpassade till för att kunna uppnå en tillräcklig grad 
av kontroll. Fartygens styrka och antalet fartyg skall ses i proportion till de fartyg 
som motståndaren förfogar över. Corbett menade att flottan skulle bestå av olika 
fartygstyper som i samverkan kunde skapa förutsättningar för att etablera kontroll 
och att en balans var absolut nödvändig.71  

Minröjningsförbanden skall skapa förutsättningar för ytstridsenheter och ubåtar att 
verka i operationsområdet. För att kunna lösa sin uppgift behöver 
minröjningsförbanden skydd av ytstridsenheterna vilket skapar ett asymmetri 
förhållande som den operativa chefen har att hantera för att uppnå maximal effekt 
med tillgängliga resurser. Minkrigföring är ett av de medel som krävs för att effektivt 
genomföra blockad, sjöfartskrig eller sjöfartsskydd.72 Minan är ett nyckelvapen i 
försvaret av kusten, där minan kan verka i infartsleder i anslutning till förmodade 
landstigningsstränder, eller som kustmineringar för att tidigt binda angriparens 
resurser. Strandförsvarsminering ar sänkte under slutet av andra världskriget cirka 22 
procent av landstigningsfarkosterna. Denna beskrivning leder fram till slutsatsen att 
minan kan kopplas till specifika geografiska områden, främst i anslutning till vitala 
kommunikationsleder i anslutning till hamnar, basområden och eventuella 
landstigningsområden. Följaktligen kan man säga att minröjningen också kommer att 
knytas till samma områden. Områdets storlek, samt hur avgörande det är för 

                                                 
70 Det totala undervattenshotet är samtliga plattformar, vapen och sensorer som kan verka från 
havsytan och ner till bottenssedimentet  
71 Julian S. Corbett, Some principles of maritime strategy, (Annapolis: Maryland United States Naval 
Institute, 1988), s. 117. 
72 Ulf Sjöwall, C-uppsats USA: s och Sveriges betraktelse över sjöminkrigföringens strategiska roll i 
ett historiskt perspektiv, (Försvarshögskolan: Stockholm, 2001), s. 9-10. 
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operationen, kommer att påverka tiden för minröjningen av området. Risktagningen 
avgör självklart till vilken grad som farlederna skall röjas, innan övriga förband 
tillåts att verka i området.  

Faktorerna som skall användas för att analysera fallstudierna är Space, time, force. 
Space, time och force är dynamiskt beroende av varandra. En operativ chef tar en 
högrisk då han tvingas att prioritera mellan någon av ovanstående faktorer. Att 
övervinna rummets betydelse innebär alltid en kostnad bestående av tid och styrka. Å 
andra sidan innebär det att ge delar av rummet att man kan spara tid och resurser. 
Således är det en konst att balansera dessa operativa faktorer mot varandra.73 KTS 
kan etableras i ett begränsat område under en begränsad tid. Syftet med att etablera 
kontroll är att säkerställa rätten att bruka kommunikationsleder i området. Under det 
senaste Irakkriget så stötte man på minor i anslutning till farlederna in till Umm 
Qasr. I planen var Umm Qasr en viktig logistikknutpunkt för koalitionens väpnade 
styrkor, men även för humanitärt bistånd. Det faktum att man befarade att det fanns 
minor i området, ledde till att det blev minröjningsförbandens huvuduppgift att 
öppna inseglingen och hamnen igen. Minröjningsförbanden minsökte farlederna och 
minröjde för övrig såväl militär som civil sjöfart i området. Storleken på 
minröjningsförbandet kan ses som en indikation på hur stor yta som de kan röja i 
förhållande till tilldelad tid. Samtidigt kräver minröjande förband skydd av 
ytstridsenheter som skall säkerställa att man upprätthåller KTS i operationsområdet. 
Farlederna in mot Basra/Umm Qasr utgör således endast en liten del som skall 
skyddas. Vilket visar på motsättningarna i förhållande till time,space och force, när 
minröjningsförband integreras i en sjökontroll operation.74  

4.10 Slutsats 
Minan i sjökriget innebär friktioner, men också flexibilitet. I operationer som syftar 
till att etablera KTS ingår flera olika förbandstyper, vilka i samverkan med varandra 
skall uppnå KTS. Varje ingående förband som ingår i operationen har sin egen särart. 
De ingående förbanden måste, för att lyckas, följaktligen anpassa sig till den svagaste 
länken i kedjan av funktioner som ingår i operationen. En konsekvens av detta är att 
det kan leda till friktioner mellan komponenterna, och som i sin tur kan leda till att 
man inte lyckas med operationen, eller att operationen tappar tempo. Minan kan med 
fördel användas i en operation som syftar till att förneka fienden tillträde till 
havsområden. Genom samverkan mellan tillgängliga marina komponenter kan man 
skapa ett flerdimensionellt hot mot motståndaren. Oftast räcker det att minst en av 
komponenternas insatser lyckas, för att man skall kunna förneka en motståndare 
kontrollen i ett begränsat havsområde. Till skillnad från sjökontrolloperationen är 
komponenternas enskilda egenskaper inte begränsande, vilket gör att de skapar 
flexibilitet för operationen.75 Minröjning är inte lätt att integrera tillsammans med 
övriga ingående komponenter i en sjökontrolloperation. Anledningen till detta är att 
minröjning skapar motsättningar i tid, rum och skyddet av de ingående enheterna.  

                                                 
73 Milan Vego, Operational Warfare, (Norfolk VA: Joint Armed Forces Staff College, 2000), s. 79. 
74 Otto Kristian Svortdal, Mineinsats i sjøkrigen, (Oslo: Institutet for forsvarsstudier, 2002 ), s. 204. 
75 Otto Kristian Svortdal, Mineinsats i sjøkrigen, (Oslo: Institutet for forsvarsstudier, 2002), s. 29. 
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5. Fallstudier 

5.1 Motiv för fallstudierna 
Fallstudierna skall analysera U. S. Navys förmåga att säkerställa den egna 
rörelsefriheten i kustnära farvatten. För att analysera de två fallen kommer Corbetts 
grundläggande sjökrigsteorier samt de operativa faktorerna Time, Space, Force76 att 
användas. Övriga teoretiker används för att söka finna diskrepanser mellan Corbett 
och mer moderna tänkare. Fallen som skall studeras är Koreakriget 1950-53 och 
Desert Storm 1991. De är valda med tanke på att båda krigen beskriver hur en svag 
aktör väljer en negativ strategi där minor används för att förneka en stormakt KTS i 
kustnärafarvatten. Vidare representerar fallstudierna geografiska faktorer som kan 
liknas vid svenska förhållanden och kan således utgöra ett underlag för uppsatsens 
diskussionskapitel. Under de valda konflikterna så har sjöminan använts i kampen 
om kommunikationsvägar till sjöss och minröjningsförband har använts för att 
säkerställa rörelsefriheten i operationsområdet. Denna växelverkan mellan medel och 
motmedel visar komplexiteten vid större marina operationer. Vidare har tidsperioden 
mellan fallen övervägts. Tiden utgör en faktor för att skapa förutsättningar för U.S. 
Navy att bearbeta erfarenheter och utveckla nya metoder för att hantera hotet från 
sjöminor i kustnära farvatten. Min uppfattning är att sjökrig beskrivs mer sällan än 
konflikter och krig på mark och i luftarenan vilket också är fallet med de krig som 
studeras i föreliggande uppsats. 

5.2 Koreakrigets bakgrund 
De allierade utlovade ett självständigt Korea i Kairo-deklarationen 1943, och under 
de efterföljande toppmötena i Jalta och Potsdam 1945. I Potsdam kom USA och 
Sovjet överens om att tillsammans besegra Japan i Asien. Den 8 augusti 1945 
förklarade Sovjetunionen krig mot Japan, och den 10 augusti landsteg ryska trupper 
vid Chongjin och Nanam. Samma natt föreslog USA i panik en delning av Korea 
längs 38:e breddgraden av rädsla för alltför stort ryskt inflytande på halvön. Beslutet 
offentliggjordes i samband med den japanska ockupationen den 15 augusti. Ryska 
trupper ockuperade Pyongyang och gjorde halt längs 38:breddgraden, medan 
amerikanska trupper landsteg vid Inchon den 9 september och ockuperade Seoul och 
södra Korea.77 I November 1947 beslutade FN:s generalförsamling att konflikten i 
Korea var ett problem för Koreas befolkning och inte en fråga för utomstående 
aktörer. I den efterföljande resolutionen framgick att allmänna val skulle hållas och 
Koreas befolkning skulle genomföra val för att kunna få en demokratisk konstitution 
och etablera ett nationellt parlament. Som en konsekvens av resolutionen inrättades 
en tillfällig FN-komission. Sovjetunionen protesterade och man menade att FN inte 
hade mandatet att inrätta ett Koreanskt parlament.78  
 

                                                 
76 Milan Vego,Operational Warfare, (Norfolk, VA: Joint Armed Forces Staff College, 2000), s. 33 ff 
77 Malcolm W. Cagle, Frank A. Manson,The Sea war in Korea, (Annapolis: United States Naval 
Institute, 1957), s. 6. 
78 Malcolm W. Cagle, Cdr, Frank A. Manson, The Sea war in Korea, (Annapolis: United States Naval 
Institute, 1957), s.11. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS  Beteckning 19 100: 

Chefsprogrammet 03-05  2005-08-03  Sida 29 (62) 

Örlkn Frank Johnsson 

 

Under de följande åren 1948-1949 vidtog Sovjet ett stort antal åtgärder för att skapa 
oordning och förvirring i anslutning till den 38:e breddgraden. Koreakriget inleddes 
utan föregående varning den 25 juni 1950 klockan 0400 genom en 45 minuter lång 
eldgivning med artilleri över den 38:e breddgraden. Eldgivningen efterföljdes av att 
Nordkoreanska markförband anföll med en förbandstyrka på cirka 100 000 man. Den 
28 juni hade man intagit Seoul utan att ha mött något större motstånd.79 Sydkorea 
hade inledningsvis fyra divisioner längs med den 38:e breddgraden då anfallet 
inleddes. Sydkoreas väpnade styrkor var knapphändigt utrustade och hade endast 
tillgång till lätta vapen, inget flygvapen eller marina stridskrafter.80 Den 27 juni 
beslutade FN:s säkerhetsråd om en ny resolution. Resolutionen innebar att det var 
nödvändigt att insätta militära maktmedel för att återställa internationell fred och 
säkerhet. Säkerhetsrådet uppmanade FN:s medlemsstater att bidra för att stödja 
Sydkorea mot det Nord Koreanska anfallet.81 Den 15 september genomförde General 
Mac Arthur en landstigningsoperation vid Inchon. Koalitionen tvingade NordKorea 
till en reträtt norr om den 38:e breddgraden. FN styrkorna fullföljde sin offensiv i 
syfte att krossa de Nordkoreanska förbanden upp mot Yalu floden med förhoppning 
om att Kina inte skulle blanda sig in i konflikten. Den 25 November genomfördes en 
massiv attack av kinesisk trupp som formellt sätt var frivilliga för att undvika att 
USA och Kina skulle hamna i krig. USA:s förband stred under FN-flagg. Resultatet 
av den kinesiska framryckningen var att FN styrkorna drevs tillbaka söder om den 
38: breddgraden. Under större delen av det fortsatta kriget böljade stridigheterna 
mellan floden Yalu och den 38:e breddgraden.82 

5.2.1 USA: s marina strategi 1945-1950 
Avsnittet avser inte att ge läsaren en fullständig bild av USA: s totala strategi under 
perioden. Men jag hoppas kunna skapa en bild som beskriver de stora dragen och 
tankarna för den marina strategin så som den skulle utvecklas under perioden. 1945-
1949.  

Grunden för debatten och utvecklingen av den militära strategin var att eftersträva 
samma förmåga som under andra världskriget fast till en mindre kostnad. 
Anledningen till detta är de erfarenheter som vunnits under kriget och att man inte 
ville lära samma läxa en gång till.83 Captain (N; motsvarar svensk kommendör) 
Arleigh A Burke hävdade att USA: s viktigaste uppgift var att upprätthålla KTS. Om 
USA misslyckades med att upprätthålla KTS kan inte USA stödja sina allierade. 
Detta gav vid handen att USA behövde en flotta som kunde hindra en potentiell 
fiende från att förneka USA KTS. Marinchefen Amiral Louis E. Denfeld menade att 
U.S Navy roll vid krig skulle vara att projicera USA militära makt mot en fiendes 
territorium. För att klara detta behövdes en balanserad flotta som skulle bestå av en 
sjöstyrka bestående av kombinationer av vapensystem och funktioner och ett eget 

                                                 
79Malcolm W. Cagle, Cdr, Frank A. Manson, The Sea war in Korea, (Annapolis: United States Naval 
Institute, 1957), s. 25. 
80 Douglas Mac Arthur, Reminiscences, (New York: Fawsett World Library, 1964), s. 373. 
81 Douglas Mac Arthur, Reminiscences, (New York: Fawsett World Library, 1964), s.376. 
82 George Fort, The encyclopedia of 20th century conflcts: Land Warfare, (London: Arms and Armour 
Press, 1997), s.154. 
83Malcolm W. Cagle, Cdr, Frank A. Manson, The Sea war in Korea, (Annapolis: United States Naval 
Institute, 1957), s. 12. 
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flygvapen. Konceptet syftade till att skapa flexibilitet och handlingsfrihet för chefen 
för sjöstyrkorna.84 

5.2.2 Sjökriget en generell beskrivning 
De första månaderna av Koreakriget från den 25 juni tills landstigningen i Inchon 
den 15 september präglades av ett defensivt uppträdande i syfte att hålla det 
avgörande brohuvudet i anslutning till Pusan och att hindra att Sydkoreanska och 
amerikanska trupper blev utslagna.85 Sett ur det här perspektivet bidrog de marina 
stridskrafterna med flera viktiga bidrag i krigets inledande skede. Sjöstridskrafterna 
bidrog med kustbeskjutning av Koreas östkust för att understödja markförbanden och 
marinflyget genomförde CAS i syfte att understödja markförbanden.86 De marina 
stridskrafterna spelade en avgörande roll i krigets inledande skede. I detta 
sammanhang var förmågan att etablera och utöva KTS avgörande. Att försörja 
förbanden i operationsområdet ställde stora krav på FN: s förmåga att etablera och 
över tiden vidmakthålla det logistiska flödet mellan Korea, Japan och USA. Sjökriget 
och kampen om sjövägarna beskrivs väl den 7 juli då general Mac Arthur begär 
förstärkningar från Washington. Mac Arthur presenterade ett förslag på hur fiendens 
anfallskraft skulle brytas. General Mac Arthur ville genom att etablera full kontroll 
till sjöss och i luften, och genom en, amfibieoperation slå fienden i ryggen.87 
Sjökriget under Koreakriget kännetecknades i princip av totalt amerikanskt KTS på 
fritt hav. Nordkoreanerna saknade flotta och kunde följaktligen inte bestrida den 
amerikanska kontrollen till sjöss. Koreanerna kunde trots bristen på sjöstridskrafter 
genomföra defensiva motangrepp med hjälp av sjöminor.  

Koreas kuster är lämpliga för minkrigföring. De är grunda och har en trång och svår 
navigerad skärgård. Med hjälp av sovjetiska minor och under ledning av ryska 
experter lade koreanerna ut tusentals minor i och utanför viktigare hamnar. Man 
använde såväl förankrade kontaktminor som avståndsminor och även drivminor.88  

5.2.3 Beskrivning av minkriget och minröjningen 
NordKorea: 
Den koreanska halvön och dess kustområden är i stort sett ideala för minkrigföring. 
För det första är stora delar av den koreanska kusten grunda vilket är en förutsättning 
för att genomföra mineringsföretag. Havsbottnarna i området är dyiga vilket också 
gagnar minkrigföring. Dessutom bidrar havsströmmarna i såväl Japanska sjön som 
Gula havet till att drivande minor kan förflytta sig längs med kusten. 

De redovisade faktorerna bidrog till beslutet att använda minor för att hindra 
amfibieoperationer och kustbeskjutningar genom att fälla minfält i de yttre 

                                                 
84Malcolm W. Cagle, Cdr, Frank A. Manson, The Sea war in Korea, (Annapolis: United States Naval 
Institute, 1957), s. 20. 
85Malcolm W. Cagle, Cdr, Frank A. Manson, The Sea war in Korea, (Annapolis: United States Naval 
Institute, 1957), s.33. 
86Malcolm W. Cagle, Cdr, Frank A. Manson, The Sea war in Korea, (Annapolis, Maryland: United 
States Naval Institute, 1957), s. 3. 
87 Douglas Mac Arthur, Reminiscences, (New York: Fawsett World Library, 1964), s. 383. 
88 Forsell Hans, Minan i sjökriget, (Karlskrona: Folkförsvaret förlags AB, 1959) s. 124. 
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kustområdena.89 Nordkorea fick stöd av Sovjet, för att förbereda sitt försvar genom 
att sovjetiska officerare med mineringskompetens utbildade och planerade 
mineringsföretagen. Redan i juli skeppades mer än tretusen minor via järnväg till 
Wonsan för att användas där och andra möjliga landstigningsplatser längs kusten. 
Mellan den 16 juli och den 17 augusti utbildade sovjetiska experter nordkoreanerna i 
förberedelser och fällningsmetoder av såväl kontaktminor som avståndsminor. 
Fällningsmetoderna var primitiva. Koreanerna lastade cirka 10 till 15 stycken minor 
på mindre pråmar som sedan transporterades till avsett område där minorna rullades 
överbord med handkraft.90 Den koreanska målsättningen med operationen var att 
försvara egen kust från angrepp enligt Corbetts sjökrigsmetoder.91 Minkrigföring gav 
den svagare parten i en konflikt möjlighet att utmana en starkare flottas KTS. 
Nordkorea använde minor i ett defensivt syfte för att försvara viktiga kustavsnitt och 
infallsportar mot en fientlig landstigning. Mineringarna skyddades av artilleri som 
skulle försvåra för minröjningsförbanden att fullgöra sin uppgift. Resultatet av 
minkrigföringen visar att en liten flotta under begränsad tid kan förneka en betydligt 
starkare flottas KTS.92 Den nordkoreanska strategin beskriver väl skillnaden mellan 
strategin för sjökriget på oceanerna och strategin i kustnära farvatten.93 

FN-koalitionen (USA): 

Inchon 
General Mac Arthurs val att landstiga vid Inchon visade på hans briljanta förmåga att 
värdera strategiska, psykologiska, politiska och militära resonemang.94 Planens syfte 
var att skära av motståndarens försörjning genom ett överraskande anfall från havet. 
Corbett menade att i krig är valet av tid och plats alltid en konsekvens av 
motståndarens gruppering och rörelser, eller av egen vilja att överraska med ett 
oväntat anfall. Fördelen med att koncentrera tillgängliga förband är att man skapar en 
lokal styrkeöverlägsenhet i förhållande till tid och rum och i förhållande till 
motståndaren.95 
Ett av Mac Arthurs motiv att välja Inchon baserades på ett antagande att Inchon var 
dåligt försvarat. Valet av att landstiga vid Inchon kan tolkas som en enkel uppgift 
men det fanns många riskmoment kopplat till operationen. För det första var de 
geografiska förutsättningarna mycket komplicerade. Tidvattenströmmarna i området 
är bland de starkaste i hela världen. Tidvattnets cykel mellan dess maxima och 
minima är cirka sex timmar vilket innebar att området också erbjöd mycket starka 
strömmar (5-6knop) Angöringsleden in mot Inchon, också kallad ”The flying fish”, 

                                                 
89Malcolm W. Cagle, Cdr, Frank A. Manson, “Wonsan the battle of the mines”, (Naval Institute 
Proceedings, June, 1957), s. 598. 
90 Theodore L. Gatchel, At the waters edge: Defending against the modern aphibious assault, 
(Annapolis, Maryland, Library of Congress, 1996), s. 180. 
91 Julian S. Corbett, Some principles of maritime strategy, (Annapolis: Maryland United States Naval 
Institute, 1988), s. 165-166. 
92 Milan Vego, Naval strategy and operations in Narrow Seas, (London: Frank Cass Publishers, 
2003), s. 220-222. 
93 Milan Vego, Naval strategy and operations in Narrow Seas, (London: Frank Cass Publishers, 
2003), s. 296. 
94Malcolm W. Cagle, Cdr, Frank A. Manson, The Sea war in Korea, (Annapolis: United States Naval 
Institute, 1957), s. 77 ff 
95 Julian S. Corbett, Some principles of maritime strategy, (Annapolis: Maryland United States Naval 
Institute, 1988), s. 130. 
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var trång och kvalfull vilket gjorde den svår att navigera, även i dagsljus. Till detta 
skall man lägga hotet från kustartilleri och minor. Summan av detta ger vid handen 
att det var en mycket riskabel uppgift att landstiga vid Inchon. 96 Avslutningsvis så 
innebar effekterna av tidvattnet att Mac Arthur var styrd till vissa datum under hösten 
1950. Skälen till detta var att landstigningsfarkosterna krävde minst 29 fot vatten 
under kölen för att kunna nå fram till landstigningsstränderna och övriga fartyg i 
området. De datum som medgav en landstigning var den 15 September, 11 oktober 
eller de 3 november. Med denna bakgrund kan man anta att detta också var känt av 
motståndaren, vilket minskade överraskningseffekten för operationen. Planen för 
landstigningen kan sammanfattas på följande sätt. Neutralisering av Wolmi Do, 
landstig vid Inchon, ta kontroll över flygfältet vid Kimpo och erövra Seuol.97  
 
Det Nordkoreanska minkriget i anslutning till Inchon är beskrivet i liten omfattning. 
Orsakerna till detta framgår inte i de dokument som jag studerat. Detta till trots fick 
koalitionen indikationer på att planen att landstiga vid Inchon var känd av 
motståndaren. Indikationen var information om att mineringsföretag hade ägt rum 
några dagar innan landstigningen. Syftet med den Nordkoreanska minfällningen var 
att skydda Inchons inlopp och genom detta hindra koalitionen från att landstiga.98 
Nordkorea hade minerat angöringslederna och främst i förträngningar längs med 
farleden. En intressant iaktagelse är att mineringarna skyddades av den befästa ön 
Wolmi Do.  
 
Corbett menade att grundläggande styrka i begränsade krig är dess förhållande och 
förmåga att utnyttja defensivens fördelar. Corbett menade att om man utnyttjade 
defensiven korrekt skulle en numerärt underlägsen styrka kunna nå framgång mot en 
överlägsen motståndare.99 I det här fallet var koalitionen totaltöverlägsen till sjöss 
pågrund av att Nordkorea inte förfogade över några sjöstridskrafter, som skulle 
kunna mäta sig med koalitionens. Minkrigföringen var således den underlägsnes sätt 
att bestrida en övermäktig sjöstyrkas kontroll i operationsområdet.  
 
Situationen för de amerikanska minröjningsförbanden då Koreakriget bröt ut var 
mycket svår i förhållande till uppgiften de skulle fullgöra. Under andra världskriget 
bestod stillahavsflottans minröjningsresurser av 525-550 fartyg. Då Koreakriget 
startade bestod samma förband av fyra stycken 180-fots fartyg som dessutom var 
byggda i stål och sex stycken mindre minsvepare byggda i trä. Vidare var 99 procent 
av personalen reservofficerare. Under mellankrigstiden hade större delen av 
minkrigspersonalen avvecklats på grund av reduceringar i budget men framför allt på 
grund av ett ointresse för minkrigföring i flottan. Den generella inställningen till 
minröjning var att vilken officer som helst skulle kunna utföra minröjning, den dag 

                                                 
96Malcolm W. Cagle, Cdr, Frank A. Manson, The Sea war in Korea, (Annapolis: United States Naval 
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Institute, 1957), s. 78. 
99 Julian S. Corbett, Some principles of maritime strategy, (Annapolis: Maryland United States Naval 
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behovet uppstod. US Navy såg inte minan som ett modernt vapen utgörande ett hot 
mot kontrollen till sjöss.100 
 
Amfibieoperationer baseras på ett antal samordnade rörelser där var och en av dem är 
beroende av övriga rörelser. Om en av deloperationerna misslyckas kan 
amfibieoperationen misslyckas. Landstigningen vid Inchon bestod av ett antal 
deloperationer. Operationen präglades av stor tidsnöd, brist på övning innan 
landstigningen samt brist på övad personal. En, annan, brist innan landstigningen var 
underrättelser, trots att Sydkorea hade varit ockuperat av amerikanska styrkor i över 
två år, och att just Inchon hade varit en av de viktigaste hamnarna under den tiden. 
Trots detta saknades information om hamnen och dess farleder. De allierade 
uppdagade de Nordkoreanska mineringarna under förbekämpningen av Wolmi Do. 
Sjöstridskrafterna påbörjade sin del av förbekämpningen av Wolmi Do den 13 
september klockan 0700 genom att sex kryssare påbörjade kustbeskjutning från 
ankarplatser väl utanför portè från de Nordkoreanska befästningsverken. Flera jagare 
förflyttade sig i farleden upp mot Inchon ”the flying fish”. Vädret vid tillfället var 
mycket fördelaktigt. Klockan 1145 rapporterade jagaren Mansfield ett minfält. 
Rapporten verifierades av de övriga jagarna i formeringen. Minorna bekämpades av 
fartygsartilleri från jagarna. Minfältet skadade eller sänkte inga av fartygen som 
deltog i operationen. Koalitionen bedömde att minorna hade fällts i området på grund 
av att man en månad tidigare hade beskjutit Inchon från havet.101 Minorna upptäcktes 
tack vare att man beslutat att löpa in då det var lågvatten.  
 
Delslutsats 
Landstigningen genomfördes med hög risktagning på order av general Mac Arthur. 
Sett ur ett marint perspektiv så finns det några erfarenheter som är av stor betydelse. 
För det första fanns det inga ubåtar eller andra sjöstridskrafter i området som kunde 
påverka skeendet. Det stora hoten landstigningsoperationen stod inför bestod av 
minor och kustartilleri. Vidare fanns det inget lufthot vid landstigningen, vilket hade 
försvårat operationen avsevärt. Sjöstyrkechefen Amiral Struble ansåg att framtida 
amfibieoperationer måste räkna med att möta hotet från de ovan redovisade hoten.102 
Hade Nordkorea valt att fälla bottenavståndsminor så hade förmodligen 
landstigningen försvårats avsevärt samtidigt som operationen hade tappat tempo och 
tid, vilket kunde fått som följd att kriget hade utvecklats anorlunda. Minor är 
nyckelvapen för att organisera försvar av kustområden. Vid försvar av potentiella 
landstigningsstränder är minor mycket användbara för att isolera landstigningszoner 
och, eller havsområden i anslutning till dessa områden.103 Operationen vid Inchon är 
ett exempel på hur sårbar den anfallande parten är inför hotet av minor i kustnära 
farvatten. I detta fallet klarade koalitionen sig bra tack vara att man planerat 
landstigningen i förhållande till tidvattenets lågvattenperiod. Vid tiden för 
landstigningen fanns inga minröjnings-förband tillgängliga i operationsområdet 
                                                 
100Malcolm W. Cagle, Cdr, Frank A. Manson, The Sea war in Korea, (Annapolis: United States Naval 
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Institute, 1957), s. 106. 
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vilket kan belägga att risktagningen var hög vid genomförandet av landstigningen. 
Med bättre underrättelser hade man med största sannolikhet haft minröjningsförband 
i området för att säkerställa den egna rörelsefriheten eller hade man valt att inte 
genomföra operationen. 
 
Wonsan 
Den 26: e september fick Mac Arthur besked om att president Truman hade godkänt 
att styrkorna fick korsa den 38: e breddgraden. Trumans beslut var startpunkten för 
en planeringsprocess där Mac Arthur tidigt beslutade att koalitionen skulle 
genomföra landstigningsoperationer antingen vid Chinnanpo eller vid Wonsan. 
Redan den 29: e september redovisades planen för att landstiga vid Wonsan. 
Huvudmotivet för att välja Wonsan var att den åttonde arméns försörjningslinjer inte 
hade den kapacitet som krävdes. Därför krävdes det fler understödspunkter.104 
Wonsan hade en utmärkt djupvattenhamn på andra sidan halvön Pyongyang, längs 
den enda större kommunikationsleden i öst-västlig riktning norr om den 38: e 
breddgraden.105 En ny landstigningsoperation planerades för att säkra området och 
hamnen för transportfartyg. Koalitionen avsåg att använda amfibieförband. Ett 
dimensionerande hot mot amfibieoperationer var sjöminor.  
När kriget intensifierades under juli–augusti 1950 fanns det inga indikationer hos 
sjöstyrkechefen i området på att förbanden redan i slutet av september och oktober 
skulle stöta på ett stort hot från minor. Underrättelseläget rörande minhotet från 
Nordkoreansk sida var mer eller mindre obefintligt. Detta till trots att förband på 
taktisknivå hade insamlat 300 rapporter om siktade minor i anslutning till Koreas 
kust från ett stort antal källor. Sjöstyrkan hade med säkerhet fastställt 54 stycken 
säkra rapporter från fartyg i koalitionen mellan Chinnanpo och Inchon. Flera av 
dessa rapporter redovisade att det rörde sig om drivande minor vilka utgjorde ett 
avgörande hot mot fartyg som gav eldunderstöd till arméförbanden i land. 106 Jag 
uppfattar detta som att kolaitionen hade stora svårigheter att samanställa och bearbeta 
de underrättelser som fanns tillgängliga. En förklaring kan vara att 
minröjningsförbanden inte var fullt ut integrerade med övriga marina stridskrafter. 
 
Minröjningsoperationen påbörjades den 10: e oktober 1950. D-dagen för 
landstigningen var beslutad till den 20: e oktober. En intressant iakttagelse kopplat 
till bristen på underrättelser är att chefen för minröjningsförbandet endast hade 
fragment av underrättelser om minläget i operationsområdet. Vidare var 
informationen om Wonsans hamn mycket begränsad. För det första hade man endast 
vetskap om den ordinarie farledens sträckning vilken baserades på sovjetisk 
information. För det andra fanns det en rapport från kryssaren USS Worchester som 
beskrev ett minfält fritt till sjöss i närheten till Wonsan. Minfältet hade iakttagits av 
fartygets helikopter den 9: e oktober. Avslutningsvis hade ett minfält i anslutning till 
Inchon och till Chinnampo identifierats, vilket gav förbandschefen skäl att anta att 
                                                 
104Malcolm W. Cagle, Cdr, Frank A. Manson, The Sea war in Korea, (Annapolis: United States Naval 
Institute, 1957), s.114. 
105 Stanlis D. Milkowski, Till Yalu och tillbaka igen, Ur boken Operationskonst, essäer om operativt 
tänkande och operationskonst, (Stockholm: Red Nils Marius Rekkedal, Gävle offset AB, 2004), s.138 
ff. 
106Malcolm W. Cagle, Cdr, Frank A. Manson, The Sea war in Korea, (Annapolis: United States Naval 
Institute, 1957), s. 125 ff 
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även Wonsan var minerat.107 Det största problemet för chefen var bristen på 
minsvepare. Under andra världskriget hade över etthundra minsvepare förberett 
farlederna in mot landstigningsstränderna vid Okinawa. När koalitionen skulle 
påbörja förberedelserna för att kunna landstiga vid Wonsan fanns bara sex 
minsvepare till förfogande vilket var för lite resurser i förhållande till tiden som 
fanns till förfogande innan D-dagen. Konsekvensen av bristen på minsvepare gjorde 
att chefen fattade beslut som innebar en stor risktagning. Han valde att påbörja 
minsökningen i direkt anslutning till den stora farleden in mot Wonsan och de 
planerade landstigningsstränderna. I området fanns också en farled som använts av 
sovjetiska fartyg innan kriget. Chefen övervägde att prioritera den inledningsvis men 
beslutade att minsöka den stora farleden först.  

För att assistera och påskynda minsvepningen avdelades helikoptrar. Syftet var att 
försöka spana efter minor under vattenytan. Under det första dygnet hade 
minröjningsfartygen lyckats röja 21 stycken kontaktminor utan egna förluster. Efter 
den första dagen var chefen optimistisk att förbandet skulle kunna lösa sin uppgift i 
tid. Glädjen blev inte långlivad då man senare på eftermiddagen med hjälp av 
helikopter kunde konstatera minst fem nya minlinjer i direkt anslutning till 
landstigningsstränderna. Konsekvensen av de nya konstaterade minlinjerna var att 
chefen för minröjningsförbandet fattade beslut om att prioritera den tidigare 
Sovjetiska farleden in mot Wonsan. Vidare avsåg chefen att med hjälp av dykare 
försöka verifiera minlinjernas position i förhållande till stränderna och om de kunde 
fjärrutlösas. Dessutom genomfördes försök att med hjälp av flyg bomba minfälten i 
syfte att försöka bringa minorna till detonation. Resultaten från dessa försök är 
fortfarande okända.108  

Den 12 oktober genomfördes intensiva minröjningsinsatser in mot Wonsan. Klockan 
11:12 löpte minsveparna in i ett område som tidigare inte hade minsökts. 
Minsökningen resulterade i att två minor frigjordes från sin förankring och strax 
därefter ytterligare tre minor. På grund av dåliga underrättelser så kunde förbandet 
konstatera att minsveparna befann sig mitt inne i ett minfält. Konsekvenserna av de 
dåliga underrättelserna resulterade i att koalitionen inom loppet av några timmar 
förlorade två stycken fartyg och nittiotvå besättningsmän. Så långt kunde chefen 
konstatera att förbandet gjort två försök att röja en väg genom mineringarna vilka 
båda hade misslyckats. I samband med denna händelse skickade konter Amiral Allan 
E Smith, som var chef för de framskjutna styrkorna och i detta fall också ansvarig 
chef för minröjningen, ett meddelande till chefen för marina operationer i Pentagon. 
Han inledde sitt meddelande på följande sätt ”The U.S Navy has lost command of the 
sea in Korean waters”109 Konsekvensen av Nordkoreas minkrigföring var att 
världens största flotta seglade runt i Japanska sjön medan några få minsvepare 
kämpade för att öppna en farled in mot Wonsan. Minröjningen försvårades 
ytterligare under de följande dygnen på grund av att koalitionen konstaterade att 
Nordkorea även hade fällt avståndsminor i direkt anslutning till hamnen och de 

                                                 
107Malcolm W. Cagle, Cdr, Frank A. Manson, The Sea war in Korea, (Annapolis: United States Naval 
Institute, 1957), s. 133 ff. 
108 Malcolm W. Cagle, Cdr, Frank A. Manson The Sea war in Korea, (Annapolis: United States Naval 
Institute, 1957), s. 138 ff. 
109Malcolm W. Cagle, Cdr, Frank A. Manson, The Sea war in Korea, (Annapolis: United States Naval 
Institute, 1957), s.142. 
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avsedda landstigningsstränderna. Först på kvällen den 25 oktober kunde man 
fastställa att man hade en öppen farled fri från minor, minröjningen hade då pågått i 
15 dygn. Planeringen var att minröjningen skulle ta fem dygn. Ett resultat av denna 
fördröjning var att marinkåren fick segla fram och tillbaka utanför kusten. 
Fördröjningen fick namnet ”Operation YO-YO” En konsekvens av fördröjningen var 
att soldaterna var mer eller mindre stridsutmattade då de äntligen kunde påbörja 
landstigningen. Marinkåren påbörjade landstigningen den 25 oktober. Till deras 
besvikelse kunde de konstatera att de hade förlorat inte bara tid utan även ära. Då de 
steg iland kunde de konstatera att sydkoreanska styrkor och den första marinflygs 
flottiljen redan var på plats i området. 110 

Delslutsats 
Nordkoreanerna hade inte besegrat marinkåren men de hade per definition utan några 
förband i land fördröjt marinkårens landstigning under nästan en vecka. Korea kriget 
fortsatte under mer än två år, inga fler landstigningsoperationer genomfördes under 
denna tidsperiod. Minor fortsatte att plåga koalitionens marina stridskrafter. Minorna 
orsakade cirka 70 % av U.S Navy förluster under de första två åren av kriget. 
Wonsan visade att ett litet land med få resurser kunde stoppa en vida överlägsen FN-
styrka. Minfälten i anslutning till Wonsan tog den marina ledningen med total 
överraskning. Landstigningsoperationen vid Wonsan hade många brister, bland annat 
var underrättelserna mycket knapphändiga, men värst av allt var bristen på 
minsvepare. Den av FN sammansatta minröjningsstyrkan följde den trend som visat 
sig i tidigare krig. Resurserna var undermåliga och minkrigförings kapacitet i stort 
sett obefintlig. Konsekvenserna av utvecklingen av minkrigsförmågan fick ödesdigra 
konsekvenser i Wonsan. Koreakriget visade på behovet av en effektiv minröjning i 
samband med landstigningsoperationer och upprättandet av sjökontroll i kustnära 
farvatten.111 Enligt min uppfattning är dock den viktigaste slutsatsen att ett defensivt 
nyttjande av minor kan frånta en supermakts KTS. 

5.2.4 Minkriget en analys 
TIME 
Tid är en av de avgörande faktorerna i krigföring och är nära förbunden med det 
geografiska området (Space) för en konflikt. Till skillnad från tid så är geografin 
statisk i sin natur medan tiden är en dynamisk faktor. Förlorad tid kan man aldrig 
återta vilket är fallet med ett geografiskt område. Offensivens överlägsenhet över 
defensiven är till stor del beroende av tiden som den offensiva parten kräver för att 
genomföra sina offensiva åtgärder. För den part som har ett defensivt syfte är tiden 
den faktor som skapar möjlighet att fördröja ett avgörande. Tiden i detta avseende 
syftar till att förbereda en motoffensiv alternativt skydda egna förbands reträtt.112 
Nordkorea använde minor i ett defensivt syfte för att skydda viktiga kustområden. 
Genom bruket av minor förnekade Nordkorea den överlägsna sjöstyrkan från FN 

                                                 
110Malcolm W. Cagle, Cdr, Frank A. Manson, The Sea war in Korea, (Annapolis: United States Naval 
Institute, 1957), s. 148. 
111Malcolm W. Cagle, Cdr, Frank A. Manson, The Sea war in Korea, (Annapolis: United States Naval 
Institute, 1957), s. 493 ff. 
112 Julian S. Corbett, Some principles of maritime strategy, (Annapolis: Maryland United States Naval 
Institute, 1988), s.32. 
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koalitionen dess KTS i de kustnära områdena. Med anledning av koalitionens mycket 
begränsade förmåga att röja minor kunde Nordkorea binda dem till tid och rum.  

Corbett beskrev att en tillräckligt stark defensiv position måste krossas innan en 
motståndare kan nå sina målsättningar. Corbett beskrev vidare att med en stark 
defensiv kan den försvarande parten bygga nya hinder och förbereda ett 
överraskande anfall där motståndaren är som svagast.113 Sammantaget var minkriget 
en tidsmässig framgång för Nordkorea och en motgång för FN koalitionen och U. S. 
Navy. Tidsfaktorn påverkades i hög grad av att koalitionen hade begränsade 
minröjningsresurser till förfogande i operationsområdet. Således är det en viktig 
slutsats att förfoga över en balanserad flotta som kan hantera flerdimensionella hot 
samordnat. 

SPACE 
Geografin i operationsområdet är en viktig faktor för parterna i en konflikt. 
Geografin har såväl för som nackdelar för parterna i konflikten. Den av parterna som 
värderar och analyserar terrängen korrekt får bättre effekt av tillgängliga resurser. 
Castex skrev att geografins betydelse ökade på grund av den tekniska utvecklingen. 
Castex påpekade att den nya tekniken hade skapat nya vapen som hade ökat 
geografins inflytande på sjökriget. Som en konsekvens hade de tidigare överlägsna 
flottornas situation och inflytande minskat. Där geografin kunde ge en motståndare 
en fördel begränsades de traditionellt större flottorna av de nya vapnen.114 Vid 
maritima operationer gäller det att analysera hela operationsområdets karaktäristik, 
hydrografi och oceanografi.115  

För U.S Navy var sjötransporter en avgörande faktor under Koreakriget. Om 
koalitionen inte hade förfogat över en transocean sjötrafik skulle man aldrig lyckats 
förflytta all den trupp och materiel som behövdes för operationerna i Korea. Ju 
längre avståndet är mellan basområdena i hemlandet och operationsområdet ju 
svårare och komplicerad blir försörjningen av förbanden i operationsområdet.116 Om 
man dessutom inte kan angöra kustområden och hamnar, kan logistiken för de 
stridande förbanden snart att bli en gränssättande faktor.  

Nordkorea använde operationsområdets geografi för att förstärka sitt defensiva syfte. 
Geografin i littorala havsområden har speciell hydrografisk karaktär som kan tjäna 
som en naturlig skyddande barriär för kustnära kommunikationer. Öar och naturliga 
förträngningar kan understödja en indirekt och defensiv operationsplan.117 U.S. Navy 
hade en obestridd kontroll fritt till sjöss vilket gav dem det manöverutrymme de 
behövde för att kunna upprätthålla blockaden mot Nordkorea. Dock innebar 
Nordkoreas minkrigföring att USA inte kunde upprätthålla sin kontroll till sjöss i 
anslutning till kustområdena med anledning av sin begränsade förmåga till att 
minröja. Att förlora manöverutrymme i ett operationsområde är en nackdel som 

                                                 
113 Julian S Corbett, Some principles of maritime strategy, (Annapolis: Maryland United States Naval 
Institute, 1988), s. 36. 
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2003), s. 15. 
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innebär att man måste acceptera de begränsningar som det medför i 
operationsplanen.118 

Nordkoreanerna använde minan som en styrkemultiplikator för andra stridskrafter. I 
detta sammanhang gav minan stor utdelning genom att avregla viktiga infallsporter i 
operationsområdet. Genom detta påfördes motståndaren förluster av 
minröjningsresurser på grund av minor. Dessutom hindrades övriga sjöstridskrafter 
att verka i områden där de kunde skydda minröjningsförbanden. Minorna påverkade 
koalitionens kraftsamling till tid och även deras rörelsefrihet i rummet (op-
området).119 Faktorn Space skall inte övervärderas för mycket på grund av att den 
totala effekten av faktorn i stor grad är beroende av faktorerna tid och styrka.120 I 
detta fall så var de begränsade minröjningsresurserna faktorn som gav utdelning för 
Nordkorea. Avslutningsvis så kan sjökontroll utgå från en positiv och eller en negativ 
strategi, det vill säga man har en offensiv vilja och ambition att etablera kontroll, i 
syfte att skapa förutsättningar för att kunna genomföra och skydda egen verksamhet 
till sjöss eller begränsa motståndarens rörelser.  

FORCE 
U.S Navy upprätthöll en obestridd kontroll till sjöss. Orsaken till detta är enkel, 
Nordkorea förfogade endast över mindre fartyg och kunde överhuvudtaget inte mäta 
sig med koalitionens sjöstyrka. Framför allt fanns det inget hot från ubåtar eller 
flygstridskrafter, vilket avsevärt hade försvårat operationen. Nordkorea använde 
minor för att försvara egen kust. I moderna krig har defensivens fördelar ökat i 
betydelse. En av de främsta fördelarna enligt Corbett är att den av motståndarna som 
har ett defensivt syfte för att skydda det egna territoriet genomför i allmänhet striden 
i en känd terräng. För Nordkorea var kunskapen om terrängen ett av skälen till att de 
skulle välja att använda minan som vapen för försvaret av viktiga infallsportar. 
Nackdelarna med valet kan i huvudsak kopplas till moraliska faktorer.121 Å ena sidan 
var valet att använda minan också en risktagning då man inledningsvis inte kunde 
fastställa var FN-koalitionen avsåg att landstiga eller om de överhuvudtaget skulle 
landstiga. Men å andra sidan kunde man övervinna nackdelarna genom att säkra 
prioriterade positioner. Å andra sidan så blev konsekvenserna för FN-koalitionen inte 
så ödesdigra vilket historien visar. Minkrigföringen fick inte den avgörande effekt 
som Nordkoreanerna hade förväntat. Förklaringen till detta tolkar jag som att Mac 
Arthurs val att landstiga och skära av Nordkoreas försörjningslinjer gav den effekt 
som han önskade i sin planering. Det vill säga den tvingade motståndaren till att 
retirera. Detta tillsammans med det faktum att andra förband uppnådde sina 
målsättningar och kunde upprätta markoperativ kontroll i området vid Wonsan 
minskade effekten av minkrigföringen. Vidare så var koalitionen i övrigt överlägsen 
såväl i luften som på havet. 
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5.3 Dessert storm, bakgrund 
Den andra augusti, 1990 invaderade Irak grannlandet Kuwait efter att ha anklagat 
deras ledare för att manipulera oljepriset, vilket innebar att Irak förlorade miljontals 
dollar per månad. Invasionen fördömdes över stora delar av världen. Fyra dagar 
senare godkände FN: s säkerhetsråd att ett handelsembargo mot Irak skulle införas. 
Blockaden skulle hindra Irak från att använda havet som en kommunikationsled och 
genom detta inskränka deras ekonomi. Embargot inleddes samtidigt som USA 
samlade en stor multinationell insatsstyrka i Persiska viken och ytterligare en i 
Saudiarabien. I slutet av 1990 bestod insatsstyrkorna av 400 000 soldater från trettio 
länder. I november 1990 beslutade FN: s säkerhetsråd att Irak skulle ha lämnat 
Kuwaits territorium senast den 15 januari. Den 17 januari inledde koalitionens 
styrkor luftangrepp mot Irak. Angreppen fortsatte fram till krigsslutet 43 dygn 
senare. Den 24 februari efter mer än en månad av luftangrepp, påbörjades 
koalitionens markoffensiv mot Iraks marktrupper i Kuwait och inne i Irak. Efter två 
dagars strider meddelade Bagdads radio att Iraks väpnade styrkor hade beordrats att 
retirera från Kuwait. Två dagar efter beslutet om att retirera var fattat upphörde 
stridigheterna.122 

5.3.1 USA: s marina strategi 1991 
Amiral Hayward grundade 1980 en studiegrupp som skulle utveckla en ny maritim 
strategi. Gruppens övergripande målsättning var att koppla samman strategin med 
styrkestrukturen för flottan. Den nya strategin grundades på viljan att marina 
stridskrafter skulle kunna påverka konflikter på kontinentalstaters territorium och att 
rättfärdiga de nya konventionella målen med en flotta bestående av sexhundra fartyg. 
123 Innan 1986 byggde strategin på kalla krigets spelregler vilket innebar att U. S. 
Navy skulle använda sin sjömakt mot motståndare inom den norra försvarsflanken. 
Den nya doktrinära visionen fick namnet From the sea. Syftet med From the Sea var 
att kunna projicera makt i en global kontext.124 De klassiska Mahanistiska sjöslagen 
tycktes mer avlägsna än någonsin. Den nya strategin ställde stora krav på att kunna 
projicera en trovärdig militärkapacitet. I dokumentet summerar man den nya 
strategins kontext. ”As Naval Forces shift from a cold war, open ocean, blue water 
naval strategy to a regional, littoral and expeditionary focus”125  

5.3.2 Sjökriget en generell beskrivning 
I solnedgången den 16 januari 1991 förflyttade sig den största sjöstyrka som skådats 
sedan andra världskriget in i Persiska viken. Syftet var att förbereda sig för att kunna 
anfalla Irakiska mål inne i Kuwait och i Irak.  

Sjökontrolloperationerna indelades i flera faser. Inledningsvis skulle Irakiska 
ytstridskrafter neutraliseras för att skapa förutsättningar att kunna operera i de norra 
delarna av Persiskaviken. I denna del av operationen var offensivt agerande i fokus. 
De primära målen var att bekämpa Irakiska luftstridskrafter och landbaserade 
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missiler vilka hotade sjöstridskrafterna i operationsområdet. Genom att etablera 
kontroll i de norra delarna av operationsområdet kunde hangarfartygsförbanden flytta 
fram sina positioner ytterligare. Effekten av detta var att fler flygföretag kunde 
genomföras per dygn tack vare det minskade avståndet mellan fartygen och målen 
som skulle bekämpas. De dimensionerade Irakiska hoten mot sjöstyrkorna var tretton 
robotbåtar, minfartyg och landbaserade missiler, tankfartyg lastade med petrolium-
produkter samt fientliga förband på öar. Vidare hade Irak 165 mindre fartyg vilka 
hade förmåga att fälla minor. 126 Irak kunde således bestrida koalitionens KTS genom 
fleet in beeing. Syftet med fleet in beeing är att förneka motståndarens kontroll 
genom att störa hans sjökontrolloperationer oavsett plats eller tidpunkt. Huvudsyftet 
för den underlägsna parten att hindra motståndaren att utöva någon kontroll baserat 
på sin överlägsenhet. Syftet uppnås genom att man kontinuerligt upptar 
motståndarens uppmärksamhet genom att aktivt använda tillgängliga marina resurser. 
Minan är ett utmärkt vapensystem att använda för att bestrida motståndarens 
sjökontroll i viktiga havsområden 127 Avslutningsvis var drivande minor och 
misstänkta minfält ett hot som innebar att koalitionens fartyg var tvungna att kunna 
verka i flera dimensioner för att säkerställa en rimlig säkerhet. 

5.3.3 Beskrivning av minkriget och minröjningen 
Drivminor var mycket vanligt i den inledande fasen av kriget till sjöss. Drivande 
minor utgör ett lågteknologiskt hot till sjöss. Redan den 21 december 1990 
påträffades den första drivminan. Drivande minor utgjorde inte bara ett allvarligt hot 
mot sjöstridskrafter utan också mot den civila sjöfarten. Koalitionen hanterade hotet 
från drivande minor genom att meddela fartygen i området om att reducera farten om 
möjligt och bedriva en skärpt utkikstjänst. Hangarfartygen hade periodvis mycket 
svårt att följa anvisningarna med anledning av de pågående flygoperationerna. 
Analytiker beräknade utifrån frekvensen av drivande minor att risken att för att något 
av fartygen skulle segla på en drivande mina var 50 % chans inom de närmsta 30 
dagarna. Resultatet blev att Amiral Arthur beslutade att fartygen skulle genomföra 
förflyttningar med låg fart och att hålla vattentäta skott i fartygen stängda och att 
använda helikoptrar för ytspaning.128 Under perioden den 6: e till den 11 februari 
påträffade man cirka fyra drivande minor per dygn. Frekvensen av drivande minor 
minskade senare till cirka två drivande minor per dygn. När kriget avslutades hade 
koalitionen påträffat 109 st drivande minor.129  

Koalitionen planerade för att genomföra en landstigningsoperation ”Desert Saber” 
Med anledning av de risker som är förknippade med landstigningsoperationer 
ställdes höga krav på underrättelser för att minimera risktagandet för koalitionens 
förband. Syftet med landstigningen var att vilseleda Irakiska styrkor och att få dem 
att minska sin uppmärksamhet mot den västra flanken. Landstigningsoperationer 
längs Kuwaits mycket korta kuststräcka påverkades i hög grad av kustens 
hydrografiska, och fysiska karaktär, vilket innebar att antalet lämpliga 
landstigningsstränder begränsades. Vidare hade Irak under sex månader förberett sitt 

                                                 
126 Marvin Pokrant (Dr), Dessert Storm at Sea, (London: Greenwood Press, 1999), s. 55. 
127 Julian S. Corbett, Some principles of maritime strategy, (Annapolis: Maryland United States Naval 
Institute, 1988), s. 211. 
128 Marvin Pokrant (Dr), Dessert Storm at Sea, (London: Greenwood Press, 1999), s. 70. 
129 Marvin Pokrant (Dr), Dessert Storm at Sea, (London: Greenwood Press, 1999), s. 91. 
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defensiva försvar vilket påverkade koalitionens möjligheter att genomföra en 
landstigning.130 För att minska egna förluster avsåg koalitionen att genomföra en 
rigorös förbekämpning av landstigningsområdet. Förbekämpningen skulle ske i 
samverkan mellan luftstridskrafter och sjöstridskrafter. Iraks försvar bestod av 
minfält och kustrobotbatterier samt mindre robotbåtar. Minfält av förankrade och 
bottenminor hade fällts av Irakierna för att skydda potentiella landstigningsområden i 
de norra delarna av operationsområdet.  

Minröjningsförband är mer eller mindre försvarslösa mot yttre hot. Dimensionerande 
hot för minröjningsförbanden var Irakiskt flyg, patrullbåtar, kustrobotar, pansarskott 
och mindre båtar med artilleri. Dessa hot innebar att minröjningsförbanden inte 
kunde verka i minerade områden så länge de yttre hoten mot dem inte var 
minimerade. Alternativt att man kunde fjärrskydda minröjningsförbanden med hjälp 
av ytstridsfartyg. Jag tolkar att problemet var tvådelat, dels innebar minfälten att 
marinkårens planerade landstigningar skulle kunna försenas alternativt avbrytas om 
inte minröjningen kunde påbörjas snarast. Vidare så orsakade minfälten ett 
asymmetriskt förhållande mellan minröjande enheter och övriga ytstridskrafter. 
Asymmetrin uppstår då ytstridskrafter binds till tid och rum för att skydda 
minröjningsoperationer i sjökontrolloperationer.131 Irak utnyttjade synergierna 
mellan minor och andra vapensystem för att förneka koalitionens sjökontroll. Detta 
är ett gott exempel på skillnaden mellan en sjömakt och en kontinentalmakt. 
Sjömakten baserar sin strategi på KTS som en nödvändig betingelse för att kunna 
uppnå resultat. Kontinentalmakten å andra sidan baserar sin strategi på Sea denial i 
syfte att förneka en överlägsen sjömakt KTS. Indirekt kan Sea denial uppnås genom 
att motverka operationer som syftar till att etablera KTS. Framgångsfaktorn vilar på 
att kunna utnyttja asymmetrin som uppstår mellan operationer som syftar till KTS 
och operationer med syfte att förneka att KTS kan upprättas.132  

Minröjning är en tidskrävande verksamhet. Planeringen av landstigningen visade att 
man skulle behöva cirka två veckor för att minimera hotet från minor i anslutning till 
landstigningsområdet.133 Då minröjningsförband minsöker ett område är 
förhoppningen att inte påträffa några minor. Om man hittar mineringar påbörjar man 
minröjning vilket är en tidskrävande verksamhet. Således är syftet med 
minsökningen att finna områden som inte är minerade. För att minska tiden för 
minröjning är goda underrättelser mycket viktiga. Koalitionen hade redan innan 
kriget vidtagit flera åtgärder för att insamla underrättelser om Iraks vilja och förmåga 
att genomföra en effektiv minkrigföring. Amiral Arthur kunde konstatera att han 
hade god kännedom om var det inte var minerat i operationsområdet. Koalitionen 
hade genom ett antal underrättelseoperationer försökt kartlägga Iraks minkrigföring 
dock utan någon större framgång visade det sig senare. De begränsade 
underrättelserna kan bland annat förklaras av att koalitionen avstod från att 
genomföra offensiva underrättelseoperationer i syfte att inte provocera fram nya 
Irakiska anfall mot t.ex. Saudi Arabien innan uppbyggnadsfasen var genomförd.134 
Då minröjningen påbörjades den 15: e februari hade koalitionen ofullständiga 

                                                 
130 Marvin Pokrant (Dr), Dessert Storm at Sea, (London: Greenwood Press, 1999), s. 93. 
131 Otto Kristian Svortdal, Mineinsats i sjøkrigen, (Oslo: Institutet for forsvarsstudier, 2002), s. 28. 
132 Otto Kristian Svortdal, Mineinsats i sjøkrigen, (Oslo: Institutet for forsvarsstudier, 2002), s. 30 ff. 
133 Marvin Pokrant (Dr), Dessert Storm at Sea, (London: Greenwood Press, 1999), s. 111. 
134 Otto Kristian Svortdal, kommentarer på föreliggande uppsats 2005-04-05. 
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underrättelser vilka indikerade att flera minfält fanns i operationsområdet. 
Minröjningsoperationen hade två huvudsakliga syften. De skulle förbereda för 
marinkårens anfall mot Faylaka och att stödja vilseledningsoperationen mot Ash 
Shuay-bah.  

För att ge läsaren en bild över situationen i Persiska viken den 16 februari kommer 
en översiktlig bild av Iraks minkrig att presenteras. Då minröjningsförbanden 
påbörjade sin verksamhet i operationsområdet hade de tio stycken Irakiska minfält 
väl utanför Kuwaits kust att hantera. Sex av dessa minfält bildade en cirkelbåge som 
löpte cirka 10 distansminuter öster om punkten Echo (Se figur 2 / Bil 1 i kap 8). 

För att nå fram till startpunkten för minröjningsoperationen var förbandet tvunget att 
passera igenom minfält som innehöll såväl kontakt som bottenavståndsminor. Det är 
viktigt att påpeka att denna information inte var känd av marinstridskrafternas 
centralaledning. Konsekvensen av koalitionens dåliga underrättelser blev att 
minröjningsförbandet och fartygen som skulle fjärrskydda minröjningsenheterna 
passerade igenom flera minfält och att flera av fartygen som skulle skydda 
minröjningsfartygen opererade i minfälten. Inledningsvis genomfördes minsökning 
med hjälp av helikoptersvep och med hjälp av minröjningsfartyg. Den 17 februari 
prioriterade man minsökning med mekanisk utrustning i det prioriterade området 
enligt karta 2 i bilaga 1. Minsökningen gav inget resultat vilket uppfattades som 
positivt med anledning av att man sökte efter minfria områden.135 Under natten den 
17 februari fick förbandet underrättelser om ett ökat hot från sjömålsrobotar. 
Konsekvensen av det ökade hotet mot minröjningsförbandet blev att minröjningen 
avbröts och man tvingades att genomföra en taktisk reträtt österut utanför den 
beräknade portèn för sjömålsrobotarna.  

Robotkryssaren USS Princeton och övriga luftförsvarsenheter grupperade sig till en 
position mellan kusten och minröjningsförbandet i syfte att kunna bekämpa 
inkommande missiler. I detta sammanhang bör det påpekas att USS Princeton inte 
hade någon information om minläget i området. Detta innebar att fartyget 
manövrerade inne i ett av Iraks minfält under större delen av natten.  

USS Tripoli som var minröjningsförbandets ledningsfartyg vistades också inom ett 
av Iraks minfält under natten den 17 februari. Då hotet från sjömålsrobotar upphörde 
beordrades minröjningsförbanden tillbaka till området. Tripoli påbörjade sin 
förflyttning tillbaka till sin utgångsgruppering närmre kusten. Klockan 0436C 
seglade USS Tripoli på en kontaktmina. Minan hade skadat två vattentäta 
avdelningar i fartyget men endast ett fåtal av besättningen skadades. Tre timmar efter 
det att USS Tripoli hade kört på en kontaktmina var situationen något besvärlig i 
operationsområdet. Fartyg förflyttade sig med stor försiktighet utan att egentligen ha 
någon uppfattning om vilken fara de befann sig i. Klockan 0716C inträffade nästa 
bakslag för koalitionen. Denna gång var det USS Princeton som hade utlöst en 
avståndsmina efter ytterligare några sekunder detonerade ytterligare en mina i direkt 
anslutning till fartyget.136  

Konsekvensen av händelserna var att minröjningsfartygen eskorterade övriga fartyg 
ut ur det minfarliga området. De direkta konsekvenserna för minröjningsoperationen 
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var att USS Tripoli kunde fortsätta att lösa sina uppgifter emedan USS Princeton 
togs ur bruk för lång tid framöver. Vidare var staben tvungen att omarbeta 
planeringen för minröjningsoperationen. Konsekvensen var att den ursprungliga 
tidsplanen inte kunde hållas utan ytterligare 18 dygn skulle krävas för att säkerställa 
en acceptabel risknivå för landstigningsoperationen.137 Med anledning av den ökade 
tidsramen tvingades man att revidera planen och minska den totala ytan som skulle 
minsökas. Jag tolkar detta som att koalitionen också ökade risktagningen och 
minskade manöverutrymmet för egna förband i området. Den 19 februari meddelade 
minröjningsexperter att nya kalkyleringar visade att man spekulativt skulle kunna 
åstadkomma den beslutade röjningsgraden i de prioriterade områdena till den 22 
februari klockan 0200C. Dock redovisade staben vissa förbehåll för de nya 
beräkningarna och i detta avseende var det baserat på att man inte påträffade nya 
mineringar. Om detta skulle inträffa skulle förbandet endera tvingas till att ytterligare 
öka risktagningen för egna förband, alternativt krävdes det mer tid för att fullfölja 
minröjningen.138  

Begränsande faktorer för minröjningsförbandet var antalet tillgängliga helikoptrar 
som kunde genomföra mekaniska skyddssvep framför såväl minröjningsfartyg som 
för de fjärrskyddande ytstridskrafterna. För övrigt hade de amerikanska 
minröjningsfartygen tekniska begränsningar som innebar att de inte hade möjlighet 
att röja förankrade minor. Bristen på resurser för skyddssvep ökade risken något för 
de brittiska minröjningsfartygen men i synnerhet för de amerikanska. Sammantaget 
innebar detta att risken bedömdes som hög för de amerikanska minröjningsfartygen. 
En konsekvens var att endast brittiska minröjningsfartyg genomförde minröjningen 
mellan punkterna Charlie och Echo.139  

Minröjning i enlighet med de nya planeringsförutsättningarna påbörjades den 19: e 
februari av de brittiska minröjningsfartygen. Under de följande 48 timmarna röjde de 
sex stycken förankrade och en bottenavståndsmina från minfält nummer fyra enligt 
bifogad kartskiss. En viktig iakttagelse var att koalitionen kunde konstatera att 
Irakierna inte hade fällt kontaktminorna på ett korrekt sätt vilket innebar att de inte 
hade någon effekt mot koalitionens fartyg. De amerikanska minröjningsförbandens 
enda insats under kriget inträffade under den 21 februari då de minsvepte farleden 
mellan punkterna Charlie och Echo vilken hade röjts av brittiska fartyg tidigare.140  

5.3.4 Minkriget En analys 
TIME 
På grund av att koalitionen lät Irak förbereda sitt försvar under fem månader hade 
Irak förberett ett effektivt försvar av viktiga kustavsnitt med hjälp av minor. Iraks 
defensiva krigföringsmetoder påverkade koalitionen negativt genom att man band 
resurser till tid och rum. Minan är ett dolt vapen som väntar på att fartyg skall 
komma i dess närhet. När minor väl är fällda i ett område krävs det stora insatser av 
såväl materiel och personal men framför allt i tid för att minimera risken från minor i 
området. Underrättelserapporter visade att Irak eventuellt hade påbörjat 
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minfällningar på internationellt vatten redan i november 1990. Att fälla minor på 
internationellt vatten är en krigshandling som borde ha resulterat i att FN: s 
säkerhetsråd redan då skulle ha vidtagit åtgärder för att stoppa eller åtminstone 
kartlägga var minfälten fanns. Iraks minkrigföring genererade en situation som 
innebar att Irak kunde påverka koalitionens operativa tempo genom att begränsa 
koalitionens manöverutrymme. Koalitionens brist på underrättelser gjorde minan till 
ett potent hot med fysiska implikationer mot fartygen i operationsområdet.141 Detta 
är ett exempel på minans konkreta värde i sjökriget där någon av parterna har ett 
uttalat defensivt syfte.  

SPACE 
Varför var minkrigföringen en av Iraks framgångsfaktorer? En avgörande faktor var 
de geografiska förutsättningarna samt att koalitionen gav Irak möjligheten att 
använda minan i sjökriget genom koalitionens defensiva agerande under 
uppbyggnadsfasen. Dessa två faktorer bidrog till att öka risken för marinkårens 
planerade landstigningar och överraskade koalitionen och band dem till tid och rum 
med hjälp av minkrigföringen. De geografiska faktorerna begränsade marinkårens 
önskade överraskningseffekt på grund av att antalet lämpliga stränder för 
landstigningsoperationer begränsades. Irak hade analyserat de geografiska 
förutsättningarna korrekt och hade därmed också förberett sitt försvar av dessa 
områden. Vidare gav koalitionen Irak möjligheten att förbereda sitt försvar under 
fem månader utan ett försök att förhindra minfällningarna. När minor väl är i sitt 
rätta element och dessutom skyddade av förband på land såväl som på havet är 
minröjningen en komplicerad verksamhet som tar väldigt lång tid.142 Jämför med 
minröjningen i Dardanellerna i uppsatsens inledning. Koalitionen var överlägsen om 
man ser till kontrahenternas tekniska förutsättningar men å andra sidan krävs det att 
man har förmåga att verka i alla dimensioner. För att kunna upprätthålla KTS över 
tiden måste man också etablera och vidmakthålla kontroll även under havsytan i ett 
operationsområde.  

FORCE 
Under det kalla kriget ansåg USA att minröjningsförband var en småskalig 
verksamhet för specialister. Man antog att allierade inom NATO skulle bidra med 
denna specialistkompetens. Under operation Dessert Storm förfogade koalitionen 
över 36 minröjningsfartyg, sex stycken helikoptrar och två stycken svenska 
fjärrstyrda farkoster (SAM).143 Minröjningsförbandens begränsade storlek innebar att 
ytan som de hade kapacitet att röja inom rimlig tid begränsades. Sjöstyrkan som 
koalitionen förfogade över hade i övrigt en god förmåga att möta yttre hot från Iraks 
flygvapen och sjöstridskrafter och hade även god förmåga att understödja och skydda 
markförbanden från havet. Irakkriget är ett exempel som demonstrerar hur en liten 
sjömakt med begränsade resurser kan förneka en supermakt dess KTS. Iraks 
defensiva mineringar skapade en stor osäkerhet genom de skador som förorsakades 
USS Princeton och USS Tripoli. Vidare förnekades också koalitionens planering att 

                                                 
141 Joel T. Griner,”The paradigm of naval mine countermeasures: A study in stagnation” 
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genomföra landstigningsoperationer för att befria Kuwait och att koalitionens 
rörelsefrihet i de norra delarna av Persiska viken begränsades. General Schwarzkopfs 
övergripande plan för koalitionens styrkor påverkades å andra sidan inte av minkriget 
i någon större omfattning. Schwarzkopf hade redan tidigt klarlagt att 
landstigningsoperationer inte var avgörande för operationen. Motivet för detta var att 
risken för stora förluster för egna förband var överhängande vilket skulle kunna 
påverka den nationella opinionen.144 Irak å andra sidan uppnådde en taktisk 
överraskning genom att fälla minor långt från kusten. Nackdelen med att fälla sina 
minor långt ut från kusten var att Irak hade sämre förutsättningar att försvara sina 
minfält. Å andra sidan hade koalitionen för dåliga underrättelser över Iraks 
mineringar vilket påverkade deras förmåga att röja mineringarna.  

5.4 Resultat och slutsatser av fallstudierna 

5.4.1 Inledning 
Fallstudierna är relativt lika avseende sjökrigets karaktär och miljöfaktorer. Båda 
fallstudierna verifierar att Corbetts teorier och sjökrigsmetoder fortsatt är gällande 
och relevanta. USA och dess allierade hade ett stort teknologiskt övertag i de båda 
studerade fallen medan deras motståndare var betydligt sämre utrustade och 
organiserade. De båda fallstudierna påvisar således en tydlig likhet avseende hur 
USA och koalitionernas motståndare uppträdde för att etablera och vidmakthålla 
KTS i kustnära farvatten. I båda fallen användes minkrigföring i syfte att försvara 
avgörande infallsportar från havet. Båda fallstudierna påvisar också det 
militärteoretiska arvets relevans avseende sjökrigets grundläggande principer i 
enlighet med uppsatsens teoretiska grund. Avslutningsvis ger fallstudierna en tydlig 
bild över problemställningar som en Blue Water Navy har att hantera i 
kustnärafarvatten för att säkerställa den egna rörelsefriheten. 

5.4.2 Resultat och slutsatser 
Fallstudierna visar att minan är ett strategiskt vapen i kustnära farvatten om den 
används på ett korrekt sätt vid rätt tillfälle. Minan kanaliserar terrängen alternativt 
förnekar motståndaren rätten att använda havsområden. Minor kan förändra 
militärgeografin genom att stänga farleder in mot hamnar och kustområden. Om 
minan används rätt på den taktiska nivån kan minor fördröja eller hindra en 
motståndares rörelser i trånga passager eller in mot landstigningsstränder. Genom att 
stoppa en motståndares stridskrafter gör man dem mer sårbara. Således har 
minröjningsförband också en strategisk roll i kustnära farvatten. Operativa beslut för 
minröjningsförband påverkas i stor omfattning av lokala geografiska förhållanden. 
Miljöfaktorer i operationsområdet utgör grunden för att korrekt kunna uppskatta 
realistiska tidsförhållanden för minröjningsförband. Vidare utgör miljöfaktorerna 
också en grund för att estimera sannolikheten för att minor kan utgöra ett hot mot 
övriga sjöstridskrafter i området.  

Fallstudierna ger en bild som tyder på att det råder en obalans mellan de operativa 
faktorerna som använts för att analysera fallstudierna. Obalansen märks först och 
främst då man studerar minröjningsförbandens storlek, organisation och förmåga i 
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förhållande till andra marina förmågor så som luftförsvar, artilleri och flyg. Jag 
finner att U.S. Navy prioriterar offensiva resurser före defensiva. Med anledning av 
minröjningsförbandens begränsade förmåga påverkas operationens tidsplanering och 
tempot i operationens genomförande. Detta innebär att risktagningen för de egna 
stridskrafterna ökar.  

USA:s operativa planering påverkades av minkrigföringen vilket gav motståndarna 
möjlighet att kraftsamla alternativt reorganisera sina förband. Vidare kan minor 
tvinga den offensiva parten i en konflikt till tidsödande minröjning.145 Iraks och 
Nordkoreas defensiva mineringar skapade en situation där koalitionens KTS 
upphörde i anslutning till avgörande kustområden vilket äventyrade de planerade 
landstigningsoperationerna. En landstigningsoperation kräver lokalt KTS och i 
princip även luftherravälde. Om en angripare förlorar kontrollen till sjöss riskeras 
hela operationen. Minan är ett vapen som skapar stor osäkerhet vilket gör att en svag 
motståndare kan vinna stora fördelar om minan används korrekt.  

Operativa underrättelser stödjer hela den operativa planeringen. Om man inte har 
tillgång till trovärdiga underrättelser försvåras operationen som helhet samt att 
risktagningen för egna styrkor ökar. Fallstudierna ger en bild av att U. S. Navy och 
dess allierade inte hade tillräckligt bra underrättelser om motståndarens 
minkrigföring. Det resulterade i förluster av såväl personal som dyra tekniska system 
som fartyg representerar. Under Dessert Storm prioriterades underrättelserna till att 
stödja luft och markstridskrafter vilket kan vara en förklaring till att man inte hade 
tillräckliga underrättelser rörande Iraks minkrigföring.146 Effekten av de Irakiska 
mineringarna kunde ha fått betydligt större utfall om minorna hade hanterats på ett 
korrekt sätt. Många minor var fällda på ett felaktigt sätt, vissa var till och med fällda 
utan batterier för minans sensorer. Oavsett om minorna var fällda rätt eller fel 
tvingades koalitionens minröjningsförband till tidsödande minröjning. Båda 
fallstudierna visar tydligt att minröjning kräver korrekta underrättelser för att minska 
tiden för minröjningen. Fallstudierna har givit två viktiga slutsatser för att förstå 
minkrigets komplexitet och utvecklingspotential och strategiska påverkan. För det 
första visar fallstudierna att minan fortsatt är ett vapen som har ett utpräglat defensivt 
syfte. För att kunna verka med stridskrafter i dessa havsområden måste man kunna 
möta hotet från minor. Fallstudierna indikerar också att U. S. Navy har haft en 
begränsad förmåga att möta hotet från minor i kustnära farvatten. Förmågan att 
minröja kan förklaras som en cykel som når sitt minimum innan en konflikt startar. 
Förmågan att minröja utvecklas gradvis under tiden konflikten fortgår och når 
maximal verkan då konflikten avslutas. I direkt anslutning till att minröjningen i 
Wonsan avslutades uttalade ViseAmiral Turner följande citat.  

”The main lesson of the Wonsan operation is that no so-called subsidiary branch of 
the naval service, such as mine warfare, should ever be neglected or relegated to 
minor role in the future”147  

                                                 
145 Gregory K. Hartman, and Scott C. Truver, Weapons that wait, (Maryland: United States Naval 
Institute, 1991), s. 236. 
146 Marvin Pokrant, Dessert Storm at Sea, (London: Greenwood Press, 1999), s. 235. 
147Malcolm W. Cagle, Cdr, Frank A. Manson, The Sea war in Korea, (Annapolis: United States Naval 
Institute, 1957), s. 151. 
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6. Diskussion och reflektion 

6.1 Inledning 
Diskussionen avser att reflektera över den genomförda undersökningen samt att 
besvara uppsatsens problemformulering som är nedbruten i två delfrågor. För att 
vidga perspektivet på uppsatsen kommer en utblick mot framtiden att genomföras i 
syfte att diskutera trenderna för minröjningen i en blue water navy och en småstats 
flotta för att söka svar på om de närmar sig varandra eller om de utvecklas olika. 
Diskussionen avslutas genom att förslag för framtida forskning presenteras. 

6.2 Kritik mot resultaten i undersökningen 
Jag har valt fallstudier för att analysera U. S. Navy förmåga att möta hotet från minor 
representerar i kustnära farvatten. I detta sammanhang speglar de använda källorna 
endast en av parternas erfarenheter i de studerade konflikterna. Vidare har 
fallstudierna fokuserat på den operativa nivån samt på de delar som beskriver 
sjökriget i stort och minkriget i synnerhet, vilket kan ge en snäv bild av de studerade 
konflikterna. Å andra sidan är den strategiska kontexten för minkrigföringen väl 
beskriven i den tidigare forskningen vilket motiverar mitt avgränsade studieobjekt. 
Avslutningsvis kan resultatet av fallstudierna ge en för snäv bild med anledning av 
att endast två fall har studerats. Å andra sidan har tiden mellan konflikterna medgivit 
en bearbetning av erfarenheter vilket motiverar avgränsningen i tid. 

6.3 Militärteori 
Militärteorin har fungerat som ett ramverk för hela arbetet med uppsatsen. Teorierna 
har bidragit till att vidga författarens perspektiv på uppsatsens övergripande 
problemformulering. I övrigt har Milan Vegos operativa faktorer bidragit till att 
analysen av fallstudierna i huvudsak har fokuserat på den operativa nivån vilket var 
avsikten med studien. Som tidigare konstaterats inom militärteorin innebär maritima 
operationer att etablera, utöva eller bestrida KTS till tid och rum. Det görs i syfte att 
stödja den pågående operationen så de politiska målen kan uppnås. Det är alltså inget 
självändamål att ha kontroll över ett visst område till sjöss. Styrkan med Corbetts 
teorier är att han tydligt påtalar vikten av att sätta in marina operationer i en bredare 
kontext. Corbett ansåg att marinstrategin är nära förbunden med landstrategin. Teorin 
har bidragit till uppsatsens analys av fallstudierna men även för att sätta in 
minkrigföringen i en kontextuell ram i sjökriget. Begreppet kontroll till sjöss är inte 
statiskt till sin natur utan varierar över tiden. Kontrollen till sjöss är också beroende 
av geografiska faktorer. Kontrollen kan vara lokal eller generell eller vara bestridd av 
någon av parterna i en konflikt. Kontrollen syftar till att skapa förutsättningar för att 
kunna bruka havet för egna syften eller att förneka motståndaren från att kunna bruka 
havet som en transportväg.  
 
I sammanhanget är skillnaden i styrka mellan parterna i konflikten en viktig faktor att 
värdera. Den svagare sidan i en konflikt har alltid möjlighet att förneka den starkare 
parten rätten till ett havsområde. Å andra sidan kan en kuststat i de flesta fall bara stå 
emot en sjömakt om man har förmåga att genomföra Sea Denial operationer och 
samtidigt dölja egna sårbarheter som oftast beror på resursbrist. Belyses Iraks 
minkrig ur detta perspektiv så anser jag att man var framgångsrik och effektiv trots 
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att många minor inte var operativa på grund av att de hade fällts felaktigt. Även om 
minorna visade sig effektiva så kunde de inte självständigt nå någon avgörande 
effekt på utfallet av det operativa skeendet.148 Kontrollen kan relateras till 
operationer inom speciella dimensioner av sjökriget. Graden av kontroll varierar 
mellan de olika dimensionerna som marina stridskrafter kan verka i vilket beror på 
miljöfaktorer och tillgängliga resurser över tiden. I sammanhanget ger de studerade 
krigen en bild av hur kontrollen kan reduceras alternativt helt fråntas en överlägsen 
aktör i en konflikt. Per definition hade U. S. Navy KTS ända fram till dess att USS 
Princeton minsprängdes. Enligt min uppfattning förlorade koalitionen sin kontroll i 
samband med denna händelse. Corbett varnade för idén att reducera den maritima 
strategin till att ständigt kämpa för att säkerställa absolut kontroll till sjöss till vilket 
pris som helst. 149  Jag tolkar att U. S. Navy har byggt upp sina sjöstyrkor efter denna 
princip det vill säga att ständigt kunna hävda absolut kontroll till sjöss. Idag utspelar 
sig inte sjökriget på oceanerna så som teoretiker beskrev det sett ur ett historiskt 
perspektiv. Idag och i framtiden kommer merparten av konflikterna att ske i littorala 
havsområden. Littorala havsområden ställer nya krav på förmågor hos 
sjöstridskrafterna för att kunna etablera och vidmakthålla kontroll till sjöss.  

6.4 Resultat av fallstudierna 
Uppsatsens fallstudier indikerar att U. S. Navy har haft svårigheter att hantera 
minhotet i kustnära farvatten. Kan man anta att detta konstaterande kan spåras 
tillbaka till Alfred Thayer Mahan? Grundaren av den moderna amerikanska 
doktrinen. Han ansåg att minor var en onödig börda för en sjömakt som vill etablera 
herravälde till sjöss.150 Uppsatsen ger inte svar på huruvida Mahan kan anklagas eller 
inte, men frågan om USA: s förmåga att etablera och vidmakthålla KTS i kustnära 
farvatten då minor används i ett defensivt syfte kvarstår. Därför kommer 
diskussionen kring resultaten från fallstudierna att söka finna möjliga förklaringar till 
U. S. Navys begränsade förmåga att genomföra minröjningsoperationer.  

Fallstudierna har bidragit med en historisk återblick. Genom återblicken kan jag 
finna indikationer på en cyklisk förmåga vad det gäller minröjning vilket i sig inte är 
en nyhet. Initieringen av cykeln sker genom att en kris eller konflikt uppstår där 
marina stridskrafter engageras och konstaterar att man utsätts för ett minhot. Nästa 
steg i cykeln är en reaktion på det tidigare konstaterandet att sjöminan utgör ett hot 
mot operationen. Reaktionen leder till att ekonomiska och personella resurser avdelas 
för att kortsiktigt hantera problemet. När de kortsiktiga problemen är lösta övergår 
man i nästa fas som bygger på uppföljning, kritik och reflektion över varför 
minvapnet tillåtits falla i träda sedan förra konflikten. När konflikten sedermera 
avslutas kan man konstatera att de kortsiktiga problemen är lösta. Då låter man 
återigen minröjningsförbanden gå i träda genom att återigen minska de ekonomiska 

                                                 
148 Otto Kristian Svortdal, Mineinsats i sjøkrigen, (Oslo: Institutet for forsvarsstudier, 2002), s. 275. 
149 Geoffrey Till, Seapower A guide for the twenty-first century, (London: Frank Cass Publishers, 
2004), s.150 ff. 
150 Scott C Truver, ”Weapons That wait And Wait”, (U.S. Naval institute proceedings, februari, 1988), 
s. 33. 
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anslagen, minska personalvolymen och avslutningsvis minskas forskningen kring 
minkrigföringen såväl personellt som ekonomiskt.151  

Min tolkning av cykeln är att USA ständigt uppträder reaktivt gentemot minhotet. 
Konsekvensen av deras reaktiva beteende är att de införskaffar teknik för att möta 
dagens minhot istället för att planera för att möta de framtida hoten. Fallstudierna 
beskriver hur USA genom koalitioner eller tillfälligt sammansatta 
minröjningsförband har hanterat minhotet. Jag tolkar detta som att USA är beroende 
av att allierade bidrar med kompetens och tekniska system för minröjning. Minorna 
som användes under Koreakriget och under Dessert storm var i stort sett samma som 
användes under första respektive andra världskriget. Detta till trots uppnådde den 
defensive motståndaren framgång på grund av att U. S. Navy inte hade utvecklat och 
integrerat sina minröjningsförband i den ordinarie förbandstrukturen samt anpassat 
sin bluewater strategi. Detta innebar att förmågan att möta hotet från minor i 
kustnärafarvatten inte hade utvecklats i tillräcklig grad under tidsperioden mellan de 
båda krigen (Se figur 1 bil/1). 

Å andra sidan är inte detta ett problem bara för en Blue Water navy samma cykel kan 
återfinnas även i småstater. I Sverige fick vi uppleva att vår förmåga att möta hotet 
från ubåtar hade mer eller mindre förlorats under slutet av 1980 och 90-talet. 
Bakgrunden till denna oförmåga var att svenska flottan lade ner jagarna tillföljd av 
politiska beslut. Konsekvensen av beslutet blev att man förlorade såväl plattformar 
som teknik och kompetens hos personalen. I detta fall tog det cirka 10 år att 
återuppbygga en acceptabel kompetens, tekniska system och plattformar. 
Motsvarande cykel kan identifieras i det svenska minvapnet under den studerade 
perioden.  

6.5 Svar på frågeställningar 

Hur har USA: s marina uppgifter (Blue Water-strategi) påverkat U. S. Navy 
förmåga att möta minhotet vid etablerande av KTS vid operationer i kustnära 
farvatten? 
Förmåga att etablera, och över tiden, vidmakthålla ett lokalt KTS är enligt Corbett 
den centrala uppgiften för sjöstridskrafter. Corbett hävdade att en av 
förutsättningarna för att kunna genomföra en invasion, var att egna sjöstridskrafter 
hade etablerat kontroll till sjöss innan man kunde ta nästa steg i anfallsföretaget. 
Enligt Corbett kunde alltid en mindre eller större kontinentalmakt hindra en sjömakts 
anfallsföretag om inte sjömakten lyckas binda eller slå kontinentalmaktens förband 
till sjöss.152 Uppsatsens analys ger vid handen att motståndaren i de båda studerade 
konflikterna var försumbara sjömakter, och kunde inte hota koalitionens sjöstyrkor. 
Motståndarna i båda konflikterna tvingades att möta den anfallande (offensiva) 
parten med en defensiv strategi. Minan var det huvudsakliga medlet i båda 
konflikterna för att förneka den offensiva parten rätten att bruka de kustnära 
farvattnen. Corbett påpekade behovet av vad han kallade skyddsförband. De 
förbanden skulle etablera KTS antingen längs med förbandets förflyttningsväg eller i 
                                                 
151 Gregory K. Hartman, and Scott C. Truver, Weapons that wait, (Maryland: United States Naval 
Institute 1991) ,s. 273 ff. 
152 Julian S. Corbett, Some principles of maritime strategy, (Annapolis: Maryland United States Naval 
Institute, 1988), s. 98. 
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det aktuella operationsområdet.153 Jag tolkar detta som att de förbanden kan jämföras 
med dagens fjärrskydd och närskydd till vilka man också skall inräkna resurser för 
att röja minor.  

Uppsatsen ger en klar bild av USA: s begränsade förmåga att möta hotet från 
sjöminor. En konsekvens av detta blir att deras förmåga att etablera kontroll till sjöss 
minskar ju närmre kusten de kommer (kompetensgap) som kan förklaras av USA: s 
marina strategi under tidsperioden. Minkrigföringen har under den studerade 
tidsperioden periodvis bidragit till att aktivt och effektivt förneka USA KTS i 
kustnära farvatten. En förklaring till detta kan vara att USA har prioriterat offensiva 
funktioner som flygstridskrafter, hangarfartyg och ubåtar. Bakgrunden till 
prioriteringen återfinns i USA: s marina strategi. Strategin under tidsperioden 
fokuserade på att de marina stridskrafterna skulle kunna projicera militärmakt mot 
fientligt territorium och genom detta stödja USA:s internationella politik. En 
avslutande reflektion är att USA: s flotta inte är i balans då de skall uppträda i 
kustnära farvatten, vilket kan bero på att USA genom sin strategi tvingats till 
prioriteringar. I detta sammanhang, är det inte enbart sjöminan som konstituerar det 
dimensionerande hotet. I dessa havsområden måste det finnas förmåga att verka i 
minst tre dimensioner för att kunna hävda att man har KTS.  

I vilken grad har minröjningsinsatser påverkat militära operationer i kustnära 
farvatten där sjöminor använts? 
Minröjningsförbanden hade en viktig roll i sjökontrolloperationerna i båda 
fallstudierna. Dock kan konstateras att förbandens förmåga och tillgång på resurser 
och underrättelser under krigets inledande skede var så begränsade att de inte kunde 
fullgöra sina uppgifter. Faktorer som fallstudierna indikerar är att USA inte har 
prioriterat minkrigföringen om man jämför med mera offensiva funktioner inom 
ramen för de marina stridskrafterna. Minröjningsförbandens begränsade effekt kan 
till del förklaras av hur U. S. Navy är organiserad. Minröjningsförbanden är inte en 
prioriterad resurs. I medeltal har minröjningsförbandens budget utgjort mindre än 
fem procent av marinens totala budget över tiden.154  

Minröjningsförbanden har under de studerade krigen trots allt bidragit till att öka 
egna förbands rörelsefrihet i kustnära farvatten med hänsyn till deras begränsade 
förmåga. Minröjningsförbandens effekt i förhållande till den övergripande 
målsättningen att etablera och över tiden vidmakthålla KTS för operationerna var 
begränsad i båda krigen. Anledningen är att motståndarens minkrigföring inte 
påverkade krigets utveckling i stort. Således var minröjningsförbandens begränsade 
förmåga att hantera hotet från sjöminor inte avgörande för kriget i stort. Dock hade 
minröjningsförbanden en avgörande roll för den maritima delen av krigen med 
anledning av att koalitionen förnekades tillträde till avgörande områden för 
operationen som helhet. I detta avseende, fick förbandens oförmåga att hantera 
minhotet konsekvenser för marinkåren genom att den planerade landstigningen inte 

                                                 
153 Julian S. Corbett, Some principles of maritime strategy, (Annapolis: Maryland United States Naval 
Institute, 1988), s. 288. 
154 Sam J Tangredi , Globalisation and maritime power, (Washington: National Defense University, 
Dec 2002),s. 397. 
<http://www.ndu.edu/inss/books/Books_2002/Globalization_and_Maritime_Power_Dec_02/02_ch01.
htm>besöktes 2005-04-08. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS  Beteckning 19 100: 

Chefsprogrammet 03-05  2005-08-03  Sida 51 (62) 

Örlkn Frank Johnsson 

 

genomfördes under kriget i Irak och under Koreakriget försenades landstigningen i 
Wonsan  en vecka. I sammanhanget är det viktigt att påtala att om operationerna i 
övrigt inte hade varit framgångsrika skulle en utebliven landstigning eventuellt 
kunna riskera de övergripande målsättningarna för operationerna.  

I de båda krigen uppnådde USA aldrig fullständig kontroll till sjöss i de kustnära 
farvattnen på grund av sjöminor, vilket indirekt påverkade handlingsfriheten i 
operationsområdet. Vidare gav minröjningsförbandens begränsade förmåga att möta 
hotet från sjöminor motståndaren tid att reorganisera sina förband och förstärka sitt 
försvar. Sett ur det perspektivet var Nordkoreas och Iraks defensiva strategi 
framgångsrik i båda krigen. 

I båda krigen bidrog de marina stridskrafterna med understöd till markförbanden 
genom kustbeskjutning och marina flygstridinsatser. En konsekvens av 
minröjningsförbandens begränsade förmåga var att ytstridsfartygen främst under 
Koreakriget tvingades att verka långt ut från kusten vilket påverkade 
fartygsartilleriets möjlighet att verka negativt. Minröjninsförbandens begränsade 
förmåga att minröja fick till konsekvens att U. S. Navy förlorade egna fartyg i båda 
krigen på grund av minor. 

”Mine Warfare, perhaps more than any other single littoral warfare mission area, is 
the key that will unlock the door to the littoral battlespace”155 

Hur har förhållandet mellan de operativa faktorerna tid, rum och styrka 
påverkat effekten av minröjningsförbandens resultat i de valda konflikterna? 
Målet med krigföring oavsett vilken nivå som studeras är att uppnå handlingsfrihet 
för egna stridskrafter. Syftet är att kunna uppnå den övergripande strategiska 
målsättningen med operationen. Målet nås genom att begränsa, eller helst förneka en 
motståndare möjligheten att kunna agera och samtidigt upprätthålla handlingsfrihet 
för egna stridskrafter. På alla krigföringsnivåer uppnås handlingsfrihet primärt 
genom att uppnå en balans mellan faktorerna Space, time och  force. I detta fall avses 
förmåga att kunna uppnå en balans mellan begreppen i de studerade 
operationsområdena.156 Fallstudierna ger resultatet att U. S. Navy hade svårt att 
uppnå en balans mellan faktorerna. Obalansen återfinns mellan samtliga indikatorer 
för fallstudierna. 

Analysen av båda fallstudierna visar att minröjningsförbanden inte kunde leverera 
minfria farleder inom tilldelad tidsram. Bristen på tid beror till stor del på att U. S. 
Navy och dess allierade inte hade tillräckliga resurser för att möta hotet från 
sjöminorna i operationsområdet och att den operativa planeringen inte hade avsatt tid 
för minröjning. För den defensiva parten i konflikterna var förhållandet det omvända 
det vill säga att de inte hade resurser för att kunna hota eller slå de USA ledda 
koalitionerna. Minans roll i krigen värderades ur två skilda perspektiv beroende på 
vilken sida som betraktade effekten av vapnet. På grund av minröjningsförbandens 
oförmåga att röja sjöminor utsattes övriga sjöstridskrafter för en ökad risk i 
operationsområdet. I båda krigen var stora havsområden minerade vilket innebar att 
tiden för att minröja prioriterade områden minskade tempot för den offensiva parten i 
                                                 
155 J.M Boorda, Admiral Chief of Naval Operations 13 december, 1995. 
http://www.globalsecurity.org/military/library/report/1997/Morris.htm Sidan besöktes 2005-05-31 
156 Milan Vego, Operational Warfare, (Norfolk, VA: Joint Armed Forces Staff College, 2000),s. 29. 
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krigen. Samtidigt begränsades manöverutrymmet i operationsområdet. Bristen på 
underrättelser begränsade manöverutrymmet ytterligare men framförallt ökade 
risktagningen och tiden för minröjningen. En iakttagelse jag gjort under analysen av 
fallstudierna är att förmågan att säkerställa den egna rörelsefriheten i kustnära 
farvatten inte har förbättrats under tidsperioden mellan krigen. Orsakerna till detta är 
att man inte prioriterat och utvecklat förmågan att möta hotet från sjöminor. 

Begreppen Sea Control, Sea Denial och Sea Assertion har en mycket stark koppling 
till begreppen Time, space, force. Beroende på vilket syfte en aktör har så etableras 
kontroll eller förnekas motståndaren kontrollen i ett geografiskt område under en 
begränsad tid med hjälp av tillgängliga resurser. Båda fallstudierna har gett en klar 
bild av minröjningsförbandens begränsade förmåga att möta det defensiva 
minförsvaret av kustområden. En konsekvens av det blev att kontrollen till sjöss 
förlorades till en underlägsen motståndare och att koalitionens operativatempo 
minskade. 

6.6 Sammanfattning 
Bakgrunden till föreliggande uppsats är att USA under senare delen av 1900-talet 
haft stora svårigheter att möta hotet från sjöminor i kustnära farvatten. Först på 
senare tid har minkrigföringen fått en plats i den marinadebattens finrum. 
Anledningen till detta är att U. S. Navy har haft problem att vidmakthålla KTS i 
kustnära havsområden på grund av att motståndaren bland annat valt att använda 
minor för att försvara egna kustområden. Minkrigföringen kan liknas vid Davids 
kamp mot Goliat fast sett ur ett marint perspektiv.  

I sjökriget är det övergripande målet att etablera och vidmakthålla eller att förhindra 
motståndaren att etablera kontroll till sjöss vilket är sjöstridskrafternas viktigaste 
uppgift. Corbett ansåg att kontrollen till sjöss var en förutsättning för att lyckas med 
marina målsättningar under krig vilka i sin tur bidrog till att uppnå de överordnade 
nationella målsättningarna i sjökriget. Syftet med föreliggande uppsats har varit att 
söka finna svar på hur den egna rörelsefriheten till sjöss skyddas mot det hot som 
minan utgör i kustnära farvatten. För att nå syftet med uppsatsen har jag valt att via 
en militärteoretisk grund sätta in minkrigföringen i en kontext med hjälp av två 
stycken fallstudier. Den första fallstudien avhandlar Koreakriget 1950-53 där 
minkrigföringen var en dimensionerande del av sjökrigets påverkan på kriget i stort. I 
detta sammanhang var den FN-ledda koalitionens bristande förmåga att minröja en 
faktor som skulle ha kunnat påverka operationens övergripande målsättning. Den 
andra fallstudien avhandlar Desert Storm 1991. Resultatet av denna studie belägger 
den första fallstudiens resultat. Resultaten av båda fallstudierna visar hur begränsad 
USA: s förmåga att möta hotet från sjöminor var då.  

Jag har inledningsvis använt mig av deskriptiv metod i uppsatsarbetet för att beskriva 
och bygga upp såväl uppsatsens teoretiska som empiriska grund. Teorin och 
uppsatsens empiri har legat till grund för de påföljande fallstudierna. Uppsatsens 
analys är genomförd med hjälp av fallstudier av två, i tid avgränsade, krig vilket ger 
ett perspektiv på hur U. S. Navy över tiden har hanterat hotet från sjöminor. En 
fallstudie med historisk inriktning visar på skillnader och trender för hur sjöminan 
och minröjningsförband har använts, och hur man kan tänkas utveckla dessa 
funktioner i framtiden. För att kunna analysera fallstudierna har jag använt mig av tre 
stycken operativa faktorer time, space och force. Referensramen för dessa faktorer 
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har hämtats från Milan Vegos bok Operational Warfare. Begreppen är allmängiltiga 
då man studerar konventionella krig och konflikter. I fallstudier har jag kopplat 
samman sjökrigsteori och minkrigföringens principer och har med stöd av de valda 
indikatorerna kunnat nå fram till uppsatsens syfte och svar på frågeställningar. 

Resultatet av uppsatsens fallstudier visar att U. S. Navy har haft stora svårigheter att 
möta hotet från sjöminor i kustnära farvatten från en motståndare som valt att 
använda en negativ strategi i försvaret av egen kust. Bakgrunden till att USA har haft 
svårt att etablera och vidmakthålla sin KTS i dessa havsområden är att det råder en 
obalans i den amerikanska flottan på grund av att deras marina strategi har haft ett 
offensivt syfte samt att flottan  varit dimensionerade för att verka ute på oceanerna. I 
detta sammanhang kan man inte dra slutsatser som pekar på att USA har haft en 
utpräglad negativ inställning till minkrigföring. Däremot kan man konstatera att 
minkrigföringen har ansetts vara ett underordnat system i förhållande till mer 
offensiva system. Uppsatsen indikerar att USA:s förmåga att möta hotet från 
sjöminor har en cyklisk trend som visar att man har tvingats till ett reaktivt beteende 
då man påverkats av en defensiv försvarsstrategi där minor använts.  

6.7 Reflektion 
Uppsatsen har utvecklat mig som officer. Motivet för påståendet är att jag genom 
uppsatsarbetet kunnat bredda egen kompetens och samtidigt beskriva och använda 
historien för att söka hitta en plats i den marinadebattens finrum för minkrigföringen. 
Att få tillfälle att använda militärteorin som en del av en analys är mycket givande 
för man inser att många nya uttryck fanns beskrivna av kloka tänkare långt före vår 
tid. Min slutsats av detta är att vi kanske borde viga mer tid till att studera tidigare 
militära tänkare innan vi rusar vidare med vår teknikfokuserade approach. Corbetts 
teorier och sjökrigsmetoder tillsammans med de militärteoretiska böckerna av Milan 
Vego och Rauol Castex har starkt bidragit till att kvalitetssäkra uppsatsens analys. 
Vidare har de bidragit till att ge författaren ett perspektiv på minkrigföringen i 
relation till förmågan att etablera eller förneka en motståndare KTS. Sedan det kalla 
krigets slut så anser jag att Corbetts teorier och metoder återigen har hamnat i fokus. 
Gårdagens  traditionella sjöslag har idag ersatts av expeditionsstyrkor som skall 
verka i litorala havsområden och det är här som den framtida problemställningen 
finns för en flotta  med Blue Water ambition. 
 
U.S. Navy har under de studerade krigen haft stora svårigheter att möta hotet från 
sjöminor på grund av att man varit dåligt förberedd på att upptäcka och röja minor på 
ett effektivt sätt. Konsekvensen av detta har inneburit att man förlorat såväl 
humankapital som dyra fartygssystem. Dessutom har de operativa och taktiska 
cheferna tvingats till svåra prioriteringar och hög risktagning vilket också inneburit 
att den egna handlingsfriheten minskat under dessa krig och konflikter. Men varför 
har då en stormakt som USA valt att nedprioritera minkrigföringen till en nivå där 
den mer eller mindre är helt verkningslös. En förklaring kan vara att man sedan det 
andra världskriget anpassade sin strategi för att kunna möta det dåvarande sovjetiska 
hotet på oceanerna. Vidare har USA:s allierade inom ramen för NATO tilldelat vissa 
nationer ansvar för att utveckla och vidmakthålla minröjningsförmågan inom 
alliansen.  
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Med anledning av ny doktrinutveckling som pekar på att förmågan att verka i 
littorala havsområden skall vara prioriterad så måste USA förändra sin inställning till 
minkrigföring. För att kunna verka med en högre grad av säkerhet måste U.S. Navy 
utveckla sin förmåga att möta hotet från bland annat sjöminor. Om USA inte 
utvecklar sin förmåga kan minor även i framtiden marginalisera en överlägsen 
sjömakts eldkraft och förmåga att etablera och vidmakthålla KTS i litorala 
havsområden. För att lyckas med det behöver en motståndare endast använda små 
ekonomiska medel och liten risktagning. Till skillnad från andra stater har USA 
utvecklat och anpassat sin flotta för att kunna verka inom ramen för den gällande 
strategin. Uppsatsen ger en bild av att USA alltid hamnar i en efterhandssituation då 
det gäller minröjning. Jag anser att det är viktigt att påpeka att detta inte är 
signifikant för USA utan samma problem kan återfinnas även i mindre staters flottor.  

6.8 Utblick mot framtiden 
Trenden för utvecklingen av minröjningsförbanden i såväl U.S. Navy som små stater 
är att man försöker öka effekten av förbanden genom att implementera ny teknik hos 
minkrigsförbanden. I grund och botten är detta en bra trend men det bör påpekas att 
den nya tekniken är anpassad för att möta den senaste min-och sensortekniken. Min 
uppfattning är att minröjningsförband även i framtiden måste ha förmågan att röja 
förankrade kontaktminor av den typ som förekom under första och andra 
världskriget. Motivet för detta påstående är att det fortfarande finns stora mängder 
minor från såväl första som andra världskriget kvar hos många stater. Detta 
sammantaget gör att omodern minmateriel kommer med stor sannolikhet att utgöra 
det dimensionerande hotet i kustnära farvatten. I detta avseende är tendenserna 
mellan en BlueWater Navy och en småstats flotta lika. För att kunna stödja den 
operativa tidsplaneringen för insatta sjöstyrkor bör minröjningsförband ingå som en 
komponent i förbandstrukturen för att möta hotet från sjöminor i littorala 
havsområden. För U.S. Navy handlar det om att ändra sitt förhållningssätt gentemot 
minkrigföring. Detta innebär att minröjning skall ingå i doktriner, utbildning, övning 
för att ge minkrigsförbanden en plats i den ordinarie förbandsstrukturen och genom 
detta utgöra en del av de operativa förbanden. Avslutningsvis måste det skapas 
möjligheter för officerare att göra karriär även genom att tjänstgöra på 
minkrigsförband. Genom dessa åtgärder hoppas U.S. Navy att man skall överbrygga 
de sårbarheter man identifierade under Gulfkriget. Detta kräver att man eftersträvar 
att vinna synergier genom den tekniska utvecklingen.157  

En aspekt som är dimensionerande för en sjömakt som USA är att man måste kunna 
utgångsgruppera minröjningsförband över hela världen (basområden) vilket i sin tur 
innebär stora avstånd från ordinarie hemmabas. Vilket i sin tur ställer krav på en 
grundläggande sjövärdighet hos fartygen som på förmåga att transportera 
minröjningsförbanden till operatonsområden. I detta sammanhang skiljer sig kravet 
på småstater från en sjömakt som USA. Förmåga och vilja att delta i internationella 
operationer kommer med stor sannolikhet att öka även hos småstater. 

I det littorala kompetensgap som kan urskiljas finns det plats för småstater om den 
politiska viljan finns. Sett ur ett svenskt perspektiv så har det funnits en vilja sedan 
                                                 
157 U.S. Naval Mine WarfarePlan fourth edition, 
< http://www.exwar.org/Htm/ConceptDocs/Navy_USMC/MWP4thEd/millennium.htm> Besöktes 
2005-05-01. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS  Beteckning 19 100: 

Chefsprogrammet 03-05  2005-08-03  Sida 55 (62) 

Örlkn Frank Johnsson 

 

cirka fem år tillbaka att bidra med marina stridskrafter i internationella operationer. 
Sett ur ett minröjningsperspektiv så är svenska förband mycket väl meriterade och 
har ett gott renommé. Försvarsbeslutet 2004 innebär att minkrigsflottiljen läggs ner, 
delas och införlivas i två nya sjöstridsflottiljer. Vidare kommer i stort sett all 
minfällningskapacitet inkluderande minsystem att avvecklas. Härvid är det viktigt att 
påpeka att minröjningsofficerare behöver ha en god förståelse för minor och sensorer 
för att kunna vara duktiga på att röja minan. Å andra sidan så innebär de nya 
sjöstridsflottiljerna att man kan vinna synergier mellan såväl personal som genom 
den tekniska utvecklingen av flottiljerna. Avslutningsvis innebär Försvarsbeslutet att 
den politiska viljan prioriterar uppsättandet av en nordisk stridsgrupp som skall vara i 
beredskap för EU:s krishanteringsförmåga. Detta kan innebära att Försvarsmakten 
tvingas till nya besparingar för att klara denna målsättning. Hur FM:s prioriteringar 
påverkar sjöstridskrafterna är svårt att uttala sig om i dagsläget. I detta sammanhang 
skiljer sig trenden mellan USA och Sverige på flera sätt. USA utvecklar och vi 
avvecklar till del vår förmåga att möta hotet från sjöminor. Men å andra sidan är 
trenden också lik då båda staterna tar tydliga steg mot att med kraft integrera 
minkrigsförbanden inom ramen för övriga operativa förband. 
 
Vad det gäller fartygsplattformar så finns det likheter i trenden. I framtiden kommer 
minröjningsförmågan med stor sannolikhet att vara en integrerad del av 
ytstridsenheterna, vilket sannolikt kommer att minska problemet från sjöminor. 
Kombinationen ubåtar och minor är det som konstituerar undervattenshotet. Modern 
teknik kommer i framtiden att erbjuda obemannade plattformar (AUV) vilka också 
kan användas för minröjning. Undervattensdimensionen kommer således att erbjuda 
nya intressanta utmaningar och gränssnitt, mellan dels bemannade och obemannade 
farkoster, dels minor. Ubåtar, minor och AUV: s kan ses som en triad i 
undervattensdimensionen, där det finns goda möjligheter att vinna synergieffekter 
och ytterligare utveckla vår förmåga att hantera hot i flera dimensioner. Den nya 
tekniken kommer med stor sannolikhet att vara ekonomiskt försvarbar, vilket 
kommer att gynna de flesta aktörer inom den marina arenan. 

6.9 Förslag till fortsatt forskning 
Föreliggande uppsats gör inte anspråk på att ge ett heltäckande svar på 
frågeställningarna. Jag har skrapat på ytan till ett område som kräver mer forskning. 
Inte bara den amerikanska synen på minkrigföring behöver förändras och förnyas. 
Samma faktum gäller för de flesta kuststater. Minhotet är reellt och påtagligt för alla 
kuststaters regeringar och försvarsmakter. Uppsatsen har pekat på den svages fördel 
mot den starke. En annan dimension av minkriget, som uppsatsen inte berört, är 
sjöminans roll och potential i terroristaktioner. Inom det området finns inte bara 
omfattande säkerhetspolitiska konsekvenser utan också ekonomiska följder som idag 
knappast kan överskådas. Ett minsprängt fartyg i Singapore Strait, i Engelska 
kanalen eller i Hormuzsundet kan mycket väl försätta den internationella ekonomin i 
en ohållbar situation. 

Jag skulle därför vilja se fotsatta studier inom minkrigsområdet. Lämplig 
infallsvinkel skulle då kunna vara internationell samverkan. I det sammanhanget kan 
svenska minkrigsförbands möjligheter och begränsningar utgöra en grund för 
studien. 
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En annan vinkel som är väl värd att studera i framtiden är hur sjöstyrkor skall sättas 
samman för att på bästa sätt hantera minhotet/ minkriget i kustnära farvatten. Idag är 
minröjningsförbandens plattformar små och sällan lämpade för ombaseringar över 
världshaven -åtminstone inte på egen köl.  
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Figur 1,Utvecklingstrend minröjning.158 

1. Minröjning efter andra världskriget stora resurser tillgängliga (personal, 
fartyg, staber) 

2. Koreakriget inleds stora brister på såväl material och personal. På grund av 
att minröjningsförbande var satta på undantag efter det andra världskriget 

3. Vietnamkriget innebar kraftig återtagning och utveckling av ny materiel och 
taktik (HKP införs som svepdragare) 

4. The tanker war begränsade minröjningsresurser skapade osäkerhet för civil 
sjöfart (förluster av fartyg) återtagning genomförs men når inte tillräcklig 
effekt vilket sedermera påverkar U. S. Navy förmåga att minröja under det 
första Irakkriget. 

5. Resultaten från det första Irakkriget innebar nya satsningar på minröjning 
men resultaten var inte tillräckliga. Då det andra Irakkriget påbörjades deltog 
inte vissa NATO-allierade (som normalt innehar förmåga att bedriva 
minröjning 

6. Svensk efterkrigsröjning och utveckling av nya plattformar till exempel  
minsvepare  av typ Arkö dock utvecklas ingen ny minröjningsmateriel. 

                                                 
158 Figur skapad för att grafiskt beskriva U. S. Navys och Sveriges utveckling av minröjningsförmågan 
under en tidsperiod. Figuren skall inte ses som en exakt vetenskap men ger en bild av hur 
utvecklingstrenden har sett ut och kan komma att se ut i framtiden. Figuren skapad av författaren 
2005-04-06 i samverkan med örlkn Peter Lendrop elev vid CHP T 04-06. 
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7. Minröjningsfartyg typ Landsort introduceras. De kommer att användas främst 
för ubåtsjakt vilket påverkar personalens, och stabernas 
minröjningskompetens minröjningskompetens. År 1995 genomförs den första 
minröjningsoperationen i Baltikum vilket är det första steget mot 
internationaliseringen av svenska sjöstridskrafter. Försvarsbeslutet år 2004 
innebar att det renodlade minkrigsförbandet mer eller mindre avvecklas.  
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Figur 2, Iraks minfält samt koalitionens planerade förflyttningsväg för marinkåren. Figuren visar 
också var U. S. Navy förlorade fartyg på grund av sjöminor. 


