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ABSTRACT: 

Development of concepts for victory through exercises, simulations and force comparison is a 

continuously ongoing process in military organizations. A complementing method of contributing 

to concepts for victory can be made through systematic testing of existing theories which 

prescribes such concepts. This can provide knowledge regarding the validity of a theory and 

provide fundamental insights concerning which basic factors contributes to victory in naval 

combat. In this essay Wayne P. Hughes Six Cornerstones are tested through a qualitative case 

study of the battle of the Nile in 1798 and the Falklands campaign in 1982 to test its explanatory 

value for victory. The results show findings of the theory in both cases and larger deviations only 

occurred between two cornerstones. The largest deviations occurred between the cornerstones 

which contained specific descriptions for successful actions. The cornerstones which described 

success in a general manner and as desired effects were more applicable in the cases. This 

strengthens the fact that a recipe for specific actions in combat hardly can prescribe general 

success. The results also show that general descriptions can be viewed valuable for what it 

excludes, not for what it specifically prescribes. More research has to be done to say something 

further regarding the validity of the theory.  
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1. Inledning 
Historikern Michael Howard uttryckte sig pessimistiskt när han uttalade sig angående 

framgångskoncept i samband med doktriner: 

I am tempted indeed to declare dogmatically that whatever doctrine the Armed Forces are working on 

now, they have got it wrong. I am also tempted to declare that it does not matter that they have got it 

wrong. What does matter is their capacity to get it right quickly when the moment arrives.1 

Människan verkar dock inte benägen att upphöra i sökandet efter vad som föranleder 

framgång. I sina studier av människans beteende i strid menade Ardant du Picq att ”Man does 

not enter combat to fight, but for victory. He does everything he can to avoid the first and 

guarantee the second.”2 Ordens implicita fokus på förberedelser inför strid och sökandet efter 

framgångskoncept ter sig naturligt när vi beaktar stridens pris, där en förlust kan innebära 

död. 

 

Till Howards försvar resonerade han vidare; han menade inte att uppmuntra militära 

organisationer att invänta krigets början för att finna framgångskoncept, eftersom nästa strid 

kan vara den sista. Han såg det därför som krigsvetenskapens uppgift att under perioder av 

fred motverka felaktiga föreställningar kring framgång.3  Ett sätt att motverka sådana 

felaktiga föreställningar och bidra med kunskap till området kring vad som föranleder 

framgång, är genom att pröva befintliga teorier vilka beskriver grundläggande 

framgångskoncept. Genom att pröva dessa kan något sägas om deras giltighet och bidra med 

kunskap till området. 

 

1.1 Problemområde 

Inom sjöstrid kan två förhållanden illustreras för att poängtera vikten av förberedelser. För det 

första är sjöstrider ovanliga vilket minskar möjligheten till erfarenheter och utvärdering av 

strid, för det andra hotas fartyg i sjöstrid av snabb förstörelse i förhållande till dess 

produktionstid. Sammantaget medför detta att förberedelser spelat en avgörande roll för 

utgången i strid.4 Utveckling av specifika koncept pågår ideligen genom övningar, 

simuleringar och jämförelser av förmågor gentemot en potentiell motståndare. Ett 

                                                
1 Howard & Wilson, 1974:7. 
2 Ardant du Picq, 2017:5.  
3 Howard & Wilson, 1974:7. 
4 Hughes, 2000:209.  Hughes, 2015:xi. 
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kompletterande tillvägagångssätt till sådana studier är prövandet av teorier vilka uttrycks 

beskriva grundläggande koncept för framgång.  

 

Genom grundläggande generella teorier, kan kunskap produceras och kan agerar 

utgångspunkt för vidare utformande av specifika tillvägagångssätt, samt verka underbyggande 

för andra metoder. En fördel med detta är också att det kan bidra med ett holistiskt uttryck, 

vilket riktar fokus mot andra områden än exempelvis specifika motståndarstudier. En sådan 

teori utgörs av Wayne Hughes sex hörnstenar, vilka Hughes anser påverka marintaktik både 

generellt och specifikt.5 En teori är dock inte giltig enbart genom dess beskrivande, varför 

denna studie avser genomföra en systematisk prövning av teorin för att kunna bidra med 

kunskap till området. 

 

1.2 Tidigare Forskning 

Frekvent förekommande teori för framgång inom krigsvetenskap utgörs av 

krigföringsprinciper. Jan Ångström och Jerker Widén studerar dessa och driver tesen att 

krigföringsprincipers institutionaliserande i försvarsmakter inte kan klarläggas rationellt.6 De 

krigföringsprinciper som här åsyftas utgörs av kortfattade beskrivningar likt: surprise, 

offensive, tempo, initiative.7 Författarna synliggör svårigheterna kring praktiskt och teoretiskt 

nyttjande av generella principer inom krigföring och menar att tillräckligt omfattande 

empiriska studier ej genomförts för att belägga deras giltighet.8 

 

Vidare belyser författarna viktiga punkter gällande tvetydigheten inom vilken krigföringsnivå, 

försvarsgren eller typ av krig principerna är användbara. Författarnas huvudsyfte är inte att 

tolka principernas innebörd eller att argumentera för var de hör hemma.9 Att inte analysera 

och tolka deras innebörd verkar dock bidragande till förvirringen kring deras nyttjande. 

Otolkade principer eller begrepp komplicerar förståelsen för dess innebörd samt i vilken 

kontext de bäst nyttjas, vilket utgör en svaghet i artikeln. 

 

Russell Glenn analyserar likt Ångström och Widén krigföringsprinciper, men specifikt deras 

framväxt i amerikanska doktriner. Glenn menar att beskrivningar av framgångskoncept är 

                                                
5 Hughes, 2000:23. 
6 Ångström & Widén, 2012:264. 
7 Ibid. 268–269. 
8 Ibid. 279-281.  
9 Ibid. 265–267. 
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viktiga, men poängterar i sina slutsatser just vikten av att principerna inte lättsinnigt kan 

inkorporeras eller borttagas i doktriner utan att noggranna studier av deras innebörd 

genomförts. Det är först då principerna kan nyttjas i yrkesutövandet, samt fungera som stöd 

för att studera professionen och stridens kontext.10 

 

Ångström och Widén berör i en annan artikel de epistemologiska utmaningarna kopplat till 

doktriner, där deras tes kretsar kring vilka kriterier som skall nyttjas för att mäta doktrinens 

kvalitet. De undersöker hur ett religiöst perspektiv kan fungera som kvalitetsindikator, mot 

bakgrunden att doktriner kan anses uttrycka organisationens trosuppfattningar.11 Författarna 

menar att, om doktrinen betraktas uttrycka idéer av tro kan innehållets kvalitet mätas utifrån 

dess koherens med allmänna uppfattningar i organisationen.12 Detta kan dock innebära en 

fara, då tron kan visa sig felaktig i mötet med de verkliga sakförhållandena. Trosuppfattningar 

kan leda till negligerande av alternativa förklaringar och fostra acceptans kring oförståelse.13 

När stridskrafterna utövar tron och ställs inför motstridiga omständigheter riskerar det att 

förhindra organisationens förmåga till adekvata åtgärder eftersom alternativ inte värderats 

tidigare. Insikten att det är svårt att fastställa definitiva svar kan därför vara av större vikt än 

att dogmatiskt tro.  

 

Harald Høiback redogör i två artiklar för utmaningarna i skapandet av doktriner, deras 

funktion samt ingående delar. Høiback menar att teori utgör en av de tre huvuddelarna en 

doktrin skall innehålla, de andra två är kultur och auktoritet.14 Hans definition av doktrin lyder 

”en bemyndigad teori för krig vilken tillåter kulturella egenheter.”15 Författaren anser teorins 

roll i doktriner utgöras av hypoteser för vad som föranleder framgång, och bör förklara varför 

dessa ska betraktas viktigare än andra antaganden.16 Høiback menar att trots de 

epistemologiska svårigheterna med att fastställa perfekta koncept för strid, torde det vara litet 

begärt att militära organisationer tänker igenom och försöker skapa ett sådant. Alternativet är 

att individuella doktriner uppstår, vilka varken granskats eller skapats på ett systematiskt 

sätt.17 Teorins roll utgör därför en viktig del, där dess framtagande och studerande utgör 

                                                
10 Glenn, 1998:64. 
11 Ångström & Widén, 2016:205. 
12 Ibid. 206–207. 
13 Ibid. 209. 
14 Høiback, 2011:883. 
15 Ibid. 897–898. 
16 Ibid. 884–885. 
17 Ibid. 898. 
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processer där frågor och debatter uppstår.18 Det kontinuerliga prövandet bidrar således till 

kunskap inom professionen och möjliggör för diskussion vilket kan öka insikten om vad som 

bidrar till lyckade framgångskoncept. 

 

I boken Understanding Victory framställer Geoffrey Till elva perspektiv vilka nyttjas för att i 

fyra olika sjöslag – med huvudfokus på ett fartyg – analysera perspektivens härledning till 

seger.19 De analyserade sjöslagen sträcker sig från Trafalgar 1805 till Falkland 1982. I 

slutsatserna resonerar Till kring perspektiven och om några framstår viktigare än andra för 

framgång i sjöoperationer – hans svar är förmodligen inte. Detta anser Till beror på fallens 

unika karaktär samt kausalitet mellan perspektiven, där han menar att en operations lyckande 

bör betraktas ur ett holistiskt perspektiv.20 Tills bok är omfattande både i antalet perspektiv 

och fallanalyser, trots detta belyser den svårigheten i att genomföra generaliseringar utifrån 

analyserna. En bidragande orsak kan vara analysverktygets avsaknad av tydliga indikatorer 

vilket också gör det svårt att veta vilka indikatorer Till har tolkat in i perspektiven. Det gör 

även resultatets presentation omfattande och svårbegriplig. Fokus på enskilda fartyg försvårar 

även möjligheten till holistisk förståelse. 

 

1.3 Sammanfattning 

Tidigare forskning synliggör svårigheter med förståelse för principer och framgångskoncept 

när de uttrycks fåordigt, står otolkade eller används som otydligt operationaliserade begrepp. 

Det kan medföra problem kring vilken kontext de bäst tillämpas inom, och göra det svårt att 

dra slutsatser för deras påverkan i tidigare strider. Artiklarna visar även att framgångskoncept 

är omdebatterat inom krigsvetenskap. Deras förekomst i doktriner tyder dock på att 

framgångskoncept även kommer att närvara i framtiden. Om så är fallet, bör doktriner vila på 

en teoretisk grund, vilket oaktat framgångskonceptens giltighet efter analyserande, kan bidra 

med kunskap vilken kan leda till bättre insikter. 

 

Vikten av att pröva teorier och att utrymme finns för vidare studier av teorier som gör anspråk 

på att förklara framgång har synliggjorts. Hughes teori väljs eftersom den är relevant för sitt 

uttryckta fokus på taktik, det ger teorin direkt koppling till striden då taktik kan definieras 

                                                
18 Høiback, 2016:193–194. 
19 Till, 2014:1. 
20 Ibid. 197-198. 
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som stridskrafternas användande i strid.21 Vikten av framgångsrik taktik kan härledas till 

strategi, då strategiska beslut bör vila på bedömanden av vad taktiken kan uppnå.22 Beroendet 

mellan strategisk och taktisk nivå är ömsesidigt, men strategiska mål vilar i slutändan på 

stridskrafters taktiska framgång. Teorin är även intressant då den bland annat omfattar 

människan, tekniken och syftet med sjöstrid, vilket gör att den har en holistisk ansats i sitt 

beskrivande av framgång. 

 

1.4 Syfte och forskningsfråga 

I syfte att bidra med kunskap kring vad som föranleder framgång i sjöstrid avses Hughes teori 

sex hörnstenar prövas på två tidigare fall av sjöslag. Utomvetenskapligt bidrar det med 

kunskap kring vad som kan föranleda taktisk framgång samt förklaringar av utfall i tidigare 

sjöslag. Inomvetenskapligt bidrar det med testandet av oprövad teori inom området 

framgångskoncept och testar dess giltighet i att beskriva framgång.  

Forskningsfrågan vilken avses besvaras är: 

 

- I vilken utsträckning kan Hughes teori de sex hörnstenarna förklara framgång?  

Forskningsfrågan tillskrivs följande delfrågor: 

- Förekommer hörnstenen Människor betyder mest i fallen? 

- Förekommer hörnstenen Doktrin håller ihop taktiken i fallen? 

- Förekommer hörnstenen Kunskap om taktik, vilar på kunskap om teknik i fallen? 

- Förekommer hörnstenen Syftet finns på land i fallet? 

- Förekommer hörnstenen Ett fartyg är dåraktigt när de slåss mot fort i fallen? 

- Förekommer hörnstenen Skjut effektiv först i fallet?  

 

1.5 Disposition 

Dispositionens utformande grundas i att läsaren logiskt skall kunna följa studiens arbetssätt 

från början till slut.  I avsnitt 2 Metod sker en redogörelse för hur studien genomförs och 

beskriver val av metod samt motiv. Här beskrivs även hur operationaliseringen av teorin 

genomförs, därefter diskuteras reliabilitet och validitet. Avslutningsvis redogörs för val av 

fall, källkritik samt forskningsetiska överväganden. Avsnitt 3 Teori inleds med motiv och 

kritik till teorin. Därefter redovisas både teorin och dess operationaliserande, vilket utgör 

                                                
21 Clausewitz, 1976:128. 
22 Ibid. 386. 
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studiens analysverktyg. Operationaliseringen görs i anslutning till dess hörnsten för att skapa 

en naturlig övergång och för att läsaren enkelt skall förstå dess sammanhang. Avsnitt 4 till 9 

utgör analysen, vilken genomförs hörnsten för hörnsten under vilka analysen av fallen 

presenteras. Därefter följer avsnitt 10 Avslutning, här avses slutsatser dras och diskussion 

genomföras utifrån analysresultaten, samt forskningsfrågan besvaras. Här diskuteras även 

metoden, fallen och resultatens externa validitet. Avslutningsvis diskuteras studieresultatens 

relevans för yrkesutövningen. 

 

2. Metod 

2.1 Forskningsdesign 

För att besvara forskningsfrågan genomförs studien utifrån en teoristyrd och teoriprövande 

ansats. Studien realiseras genom att teorin efter operationalisering appliceras likt ett filter vid 

den kvalitativa textanalysen av empirin. Empirin utgör två fall av sjöstrider, dessa fall nyttjas i 

syfte att skapa grund för uttalande om teorins giltighet – detta liknas vid 

informationstriangulering – och möjliggör jämförande av teorins förklaringskraft i fallen.23 

Nedan redogörs ytterligare för metodens delar. 

 

2.2 Teoristyrd och teoriprövande studie 

Studien har ett deduktivt tillvägagångssätt i besvarandet av forskningsfrågan. Det innebär att 

orsaker till utfallet i sjöstriderna eftersöks utifrån teorins sex hörnstenar, där sambandet 

mellan hörnstenarna och framgång står i fokus.24 Därigenom möjliggörs prövande av teorins 

förklaringskraft för framgång i de valda fallen.25  

 

2.3 Fallstudier 

För att kunna pröva Hughes teori nyttjas fallstudier. Fallstudier associeras ofta med 

undersökningar av fallets unika egenskaper, i denna studie är dock inte huvudsyftet att 

klarlägga fallens egenheter. Istället nyttjas fallen likt isolerade behållare vilka teorin tillåts 

verka inom, för att därigenom kunna pröva teorin.26 Vidare utgörs inte teorin av en faktor utan 

sex stycken, uttryckta som hörnstenar. Teorins faktorer kan betraktas som processer vilka 

spänner över ett stort område i kontexten sjöstrid och medför att teorin har holistiska 

                                                
23 Denscombe, 2009:184–186. 
24 Merriam, 1994:70–71. 
25 Esaiasson, 2007:99. 
26 Merriam, 1994:70. 
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förklaringsanspråk. Genom att nyttja fallstudier möjliggörs analys av empirin på djupet, samt 

en holistisk förståelse för utfallet i sjöslagen med utgångspunkt i teorin.27 Fallstudien erbjuder 

därigenom möjligheten att förstå hur teorins faktorer är sammanlänkade till utfallen i 

sjöslagen. 

 

2.4 Operationaliseringsprocessen och kvalitativ textanalys 

Teorins faktorer har ovan associerats med processer, processerna utgör således delarna i 

teorin och anses ha koppling till utfallet i sjöslaget, det vill säga summan. Då summan – vinst 

eller förlust – betraktas som känd i de valda fallen innan studien genomförts är det därav 

delarna av summan som utgör det eftersökta. 

 

För att identifiera delarna operationaliseras teorin genom att kärnan i varje hörnsten framhävs 

och formuleras till indikatorer. Indikatorerna bildar tillsammans analysverktyget som nyttjas 

för att identifiera delarna i fallen. Tidigare nämndes att undersökningen genomförs deduktivt, 

operationaliseringen är dock av mer induktiv natur då den nominella teorin, det vill säga 

Hughes nuvarande beskrivning, tolkas i sin innevarande kontext för att formulera 

indikatorerna baserade på teorin.28 

 

För att analysera studiens empiri, vilken uteslutande utgörs av texter, tillämpas 

analysverktyget likt ett filter över empirin. För att kunna realisera identifikationen av teorin i 

den stora textmassan nyttjas kvalitativ textanalys tillsammans med analysverktyget, vilket 

tillåter intensivt läsande av texterna.29 Operationaliseringen och den kvalitativa textanalysen 

gör således teorin till ett hanterbart analysverktyg, samt åskådliggör hur undersökningen 

identifierar och mäter faktorerna i teorin.30 

 

2.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet kan indelas i begreppsvaliditet, reliabilitet och resultatvaliditet där de två 

förstnämnda lägger grunden för den sistnämnda – resultatvaliditet –  och kan sammanfattas 

med att det som avses mätas faktiskt mäts.31 

                                                
27 Denscombe, 2009:60–61. 
28 Merriam, 1994:27. 
29 Esaiasson et al. 2017:211. 
30 Ibid. 55. 
31 Ibid. 58. 
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Begreppsvaliditeten avser hur väl teorins definitioner stämmer överens med de 

operationaliserade indikatorerna. Alla avvikelser mellan Hughes teori och 

operationaliseringen medverkar till införandet av systematiska fel i studien, då dessa består 

genom analysen. Det finns alltid en risk att operationaliseringen inte omfattar allt teorin kan 

ge uttryck för, då avvägningar behöver göras vid val av indikatorer. För att avhjälpa detta 

nyttjas resonemangsvaliditet och empirisk validitet som strategier för att öka 

begreppsvaliditeten.32 

 

Resonemangsvaliditet innebär att ett resonerande sker kontinuerligt och kritiskt kring varför 

just de utvalda indikatorerna tas fram. Resonemanget genomförs utifrån Hughes beskrivning 

av varje hörnsten, dock har inga tidigare operationaliseringar påträffats som jämförelser 

kunnat göras emot. Den empirisk validiteten bygger på att fler indikatorer tas fram för de 

teoretiska begreppen – i detta fal hörnstenarna. På så sätt undviks att ”alla ägg läggs i samma 

korg” – skulle en indikator visa sig ej lämplig vid analys kan den därefter uteslutas, vilket i 

sådan fall kommer beröras. Att fler indikatorer väljs motiveras även av tendens i  tidigare 

studier att inte nyttja indikatorer inom prövandet av framgångsfaktorer, vilket resulterar i 

minskad förståelse för hur tidigare studier nyttjat sina teorier vid analyser.33 

 

Reliabiliteten är kopplat till en studies reproducerbarhet av resultat. Detta kräver noggrannhet 

vid nyttjande av analysverktyget för att undvika osystematiska fel vid exempelvis inläsning av 

material, det vill säga att något kan tolkas fel utifrån analysverktyget eller att verktyget 

används för att mäta någonting det inte var avsett att mäta.34 För att öka reliabiliteten beskrivs 

därför analysverktyget tydligt som det tolkats utifrån teorin, beskrivningen tydliggör även hur 

det nyttjats i analysen. Analysverktyget formas utifrån en teori om vad som lägger grunden 

för taktisk framgång vid sjöstrid, varför det material som verktyget appliceras på utgörs av 

sjöstrid. Vidare är det diskutabelt huruvida människans beteende kan reproduceras, då det inte 

är statiskt.35 En tydlig beskrivning av verktyget möjliggör dock teoretiskt för reproduktion av 

studien. 

 

God begreppsvaliditet och reliabilitet skapar förutsättningar för att de producerade resultaten 

kan anses tillförlitliga utifrån vad studien avsett att undersöka. Detta betecknas 

                                                
32 Esaiasson et al. 2017:59–61. 
33 Ibid. 61–63. 
34 Ibid. 64. 
35 Merriam, 1994:180. 
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resultatvaliditet, vilket även kan betecknas som den inre validiteten i undersökningen. Den 

externa validiteten berör resultatets generaliserbarhet utanför denna undersökning, vilket 

redogörs för efter genomförd analys. 

 

2.6 Val av fall 

Fallen som valts är slaget vid Nilen 1798 och Falklandskriget 1982. Fallen har en del likheter; 

båda innefattar brittiska flottan som framgångsrikt lyckades segra vid båda tillfällena. Fallen 

kan även betraktas lika i längd, då Horatio Nelsons flotta jagade den franska motsvarigheten 

under åtta veckor innan slaget ägde rum. Falkland inleddes den 2 april och drygt nio veckor 

senare kapitulerade den argentinska styrkan. Förutan att utgöra sjöstrider är slagen i övrigt 

tämligen olika; vid Nilen hade tekniken inte utvecklats nämnvärt under de senaste två 

århundradena. Ledningsmetoderna var begränsade och långräckviddiga vapen fanns ej att 

tillgå. Under Falklandskriget har dessa förutsättningar förändrats avsevärt, teknikutvecklingen 

medför att ledning och vapensystem kunde verka över stora avstånd. Det bidrog till ökade 

möjligheter för samverkan mellan vapengrenar. Utvecklingen medförde inträdet av en ny 

vapengren i sjöstriden, flygvapnet. Kontexten har således förändrats påtagligt. 

 

De två fallen väljs således utifrån gynnsamma och ogynnsamma omständigheter. Hughes 

nyttjar själv slaget vid Nilen för att illustrera hörnstenarnas vikt, detta genomförs dock inte 

systematiskt eller vetenskapligt.36 Vilket gör slaget relevant att testa teorin på och utgör det 

gynnsamma fallet, här borde teorin därför fungera. Falklandskriget utgör det ogynnsamma, 

inte bara på grund av ovan nämnda förändring, men också på grund av att syftet med kriget 

hade en mer direkt koppling till land och bestod av utdragna strider. Under Falkland är dock 

flottans roll fortfarande central och fallet innehåller sjöstrider, Hughes uttrycker även att 

hörnstenarna påverkat marintaktiken generellt och specifikt, vilket medför att teorin borde ha 

förklaringskraft även i detta fall och om den är giltig även här skulle teorin stärkas 

ytterligare.37 Fall som har valts bort är slaget vid Jutland 1916, slaget vid Midway 1942 och 

sjöstriderna under Oktoberkriget 1973. Detta på grund av att de inte bedöms tillräckligt 

avvikande som sjöstrider för att betraktas som ogynnsamma.  

 

                                                
36 Hughes, 2000:23. 
37 Esaiasson et al. 2017:161–162. 
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I fallen kommer huvudsakligen den segrande sidan analyseras. Detta eftersom dessa erhöll 

framgång, men även för att inom studiens omfattning kunna göra en utförlig analys av den 

segrande sidan i båda fallen. Valet påverkades också av att ej tillräckligt med empiri för den 

förlorande sidan återfunnits på ett språk studiens författare behärskar. Detta kan påverka 

studiens resultat, dock bör intressanta jämförelser kunna göras mellan de segrande sidorna i 

fallet. 

 

2.7 Källkritik 

Material till slaget vid Nilen utgörs av sex verk; Gregory Fremont-Barnes bok Nile 1798 – 

Nelson’s First Great Victory som nyttjats för sin koncisa beskrivning av fallet vilket gav en 

bra överblick över händelserna. Geoffrey Bennetts Nelson the Commander har nyttjats för att 

få en tydlig bild av Nelson som befälhavare. Oliver Warners bok The Battle of the Nile  är 

dedikerad enbart detta slag och ger en uförlig beskrivning av händelsen. Brian Laverys Nelson 

and the Nile har huvudfokus på slaget, Laverys bok har varit särskilt relevant då den ingående 

problematiserar händelserna och ifrågasätter tidigare historikers ibland enkla förklaringar. 

Utöver dessa böcker har även Nicholas Tracys Nelson’s Battles och Brian Laverys Nelson’s 

Navy använts då de övergripande beskriver den tidens flotta, taktik och organisation vilket 

sätter händelsen i ett större sammanhang. Även om samtliga böcker –vilka utgör 

sekundärkällor – nyttjar primärkällor som ordrar och officiella dokument, har fler källor 

nyttjats för att kunna jämföra författarnas beskrivningar.38 Detta kan uppmärksamma 

påverkan från enskilda författares omedvetna samt medvetna bias av de beskrivna 

händelserna.39 Om avvikande beskrivningar förekommer kan något ifrågasättas, å andra sidan, 

om fler källor bekräftar det beskrivna kan trovärdigheten öka. Sammantaget möjliggör det för 

värdering av innehållet. 

 

För att analysera Falkland har tre källor nyttjats. Sandy Woodwards bok Ett hundra dagar: 

Striden om Falklandsöarna, utgör hans personliga beskrivning som chef för stridsgruppen. 

Chris Craigs Sjöstriderna under Falklands- och Gulfkriget, är hans redogörelse för 

händelserna som fartygschef ombord Alacrity. Båda författarna nyttjar dagböcker som 

underlag.40 Detta stärker samtidigheten, men deras beskrivningar kan innehålla tendens till 

fördel för britterna på grund av deras direkta inblandning i händelserna på brittisk sida. Därför 

                                                
38 Esaiasson et al. 2017:291–292. 
39 Ibid. 293. 
40 Woodward, 1994:30. Craig, 2000:8. 
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har boken The Official History of the Falklands Campaign Volume II av Lawrence Freedman 

använts för att kunna nyansera deras beskrivningar. Freedmans bok utgör en officiell 

redogörelse baserat på primärkällor från arkivmaterial som ordrar, militära signaler, officiella 

inlagor och underrättelserapporter.41 

 

2.8 Forskningsetiska överväganden 

Denna studie har inte utfört tester eller experiment involverande människor där medgivande 

krävts från deltagare. Inte desto mindre behöver moraliska överväganden göras. Det berör 

författare och deras verk, människor förekommande i de valda fallen och även studiens 

läsare.42 För att undvika förvanskande av sanningen för läsaren och falska påståenden 

gällande författares uttalanden, nyttjas ett tydligt referenssystem för hänvisning till källan. 

Källkritiska metoder nyttjas för att inte påverkas av enskilda författares åsikter och för att 

återge händelserna på ett så objektivt sätt som möjligt. Vidare kan moral diskuteras i 

förhållande till studier av vad som bidrar till framgång i strid, då strid ofta innebär mänskligt 

lidande. Sverige har dock demokratiskt beslutat att Försvarsmakten skall skydda folkets 

intressen från eventuella hot. Så länge det uppdraget kvarstår åligger det professionen att 

studera krigets realitet och hur vi bäst skyddar oss mot och hanterar det. 

3. Teori och operationalisering 

3.1 Motiv och kritik till vald teori 

Hughes beskriver de sex hörnstenarna som grundläggande och avgörande faktorer vilka 

påverkar marintaktik.43 Teorin är både omfattande och generell. Hörnstenarna har en direkt 

koppling till sjöstridens natur och beskriver en bred uppsättning förmågor och aspekter vilka 

han anser bör utgöra grunden för taktikens utförande och framgång. Några hörnstenar är mer 

generella, som människor betyder mest, doktrinen håller ihop taktiken, kunskap om taktik, 

vilar på kunskap om teknik och syftet finns på land. De andra två; skjut effektivt först och ett 

fartyg är dåraktigt när de slåss mot fort  är mer specificerade och samtidigt mångfacetterade, 

ingen av hörnstenarna är dock explicit. Att ingen av hörnstenarna hänvisar till ett enstaka 

uttryck vilket avser leda till framgång utgör en styrka kopplat till generaliserbarhet, men det 

utgör också teorins kritik. Andra forskares kritik har inte påträffats, dock uttrycker Hughes 

självkritik då han menar att generella sanningar inte är särskilt värdefulla under specifika 

                                                
41 Freedman, 2007:xxi. 
42 Ejvegård, 2003:142–143. 
43 Hughes, 2000:22. 
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omständigheter.44 Vilket innebär att avsaknaden av avgränsningar kan göra den applicerbar 

under väldigt skilda omständigheter. Detta kan försvåra praktiskt nyttjande av den och 

ifrågasätta nyttan med dess förklaringskraft. Att teorin resonerar kring hörnstenarnas innebörd 

gör det dock lättare att förstå vad som avses med dem och kan avgränsa den något. 

 

3.2 Människor betyder mest 

I denna hörnsten står människan i fokus som utförare av taktiken i våldets fysiska och 

metaforiska centrum av brutalitet. I sjöstriden, där maskiner dominerar, får inte den mänskliga 

faktorns roll för taktiken negligeras. Hughes menar att sjöstridskrafter bekämpas genom 

förintelse – inte omringning, och inför denna uppgift kan inte taktikern förvänta sig att enbart 

överlista motståndaren. Taktiken måste åtföljas av manskapets förmåga till uppoffring, lugn, 

viljestyrka och mod. För att uppfylla detta menar Hughes att ledarskapet har en viktig roll i att 

inskärpa dessa egenskaper i manskapet inför och under strid.45 Utöver detta spelar övning och 

erfarenhet även centrala roller i att fostra dessa egenskaper och bidra med rutin.46 

 

Operationalisering  

Det centrala för hörnstenen är människans betydelse för stridens utförande. I strid behöver 

människan fatta beslut och genomföra handlingar under förhållanden med hög psykisk och 

fysisk press. Ledarskapets förmåga att ingjuta det lugn och mod som krävs är centralt för att 

motivera medkämpar i stridens miljö. Detta kan synliggöras genom framträdande ledare vilka 

inskärper dessa egenskaper i manskapet inför och under strid. Ledares påverkan kan även 

synliggöras genom närvaro i striden, vilket visar att de delar samma faror och upplevelser 

som de underställda. Övning och erfarenhet ges inte stort utrymme i hörnstenen, dock borde 

dessa utgöra självklara faktorer för att minimera risken för felaktigt agerande under stridens 

påfrestande förhållanden. Genom övning skapas rutin och skicklighet i agerandet. Erfarenhet 

kan bidra med insikt om hur individen reagerar under press och ger praktisk vana i att agera i 

stridens miljö. 

 

Indikatorer sammanfattas: 

- Övning inför strid 

- Erfarenheter från strid 

                                                
44 Hughes, 2000:43. 
45 Ibid. 27–29. 
46 Ibid. 25. 
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- Framträdande ledare 

- Ledarskap närvarande i striden 

 

3.3 Doktrin håller ihop taktiken 

Innan hörnstenen redogörs förtydligas ordet doktrin. Den svenska doktrinhierarkins indelning 

i doktriner, reglementen och instruktioner gör ordet doktrin exkluderande, till skillnad från 

den engelska motsvarigheten, där ordet är mer inkluderande. Doktriner definieras här utifrån 

Hughes som inkluderar allt från övergripande policydokument, reglementen och muntliga 

stridsplaner. Oaktat fysisk form är syftet att uppnå samverkan mot gemensamma mål.47 

 

Hughes menar att två punkter rörande doktriner aldrig får förbises;  att de är vitala och aldrig 

får bli dogmatiska. Vitala för att skapa samverkan genom kontroll och ordning, dock aldrig så 

dogmbundna att de inte tillåter variation. Doktriners dilemma sammanfattas följande; dess 

efterföljande gäller så länge det inte medför nederlag. Hughes utvecklar detta och menar att 

en grad av entropi existerar i varje doktrin, vilket betyder att det råder en spänning mellan 

frihet och kontroll. För mycket frihet framkallar initiativ och förändring på bekostnad av 

ordning. För hög grad av kontroll främjar ordning och förståelse men hämmar initiativ.48 God 

doktrin skall således genom lagom grad av entropi bidra till att skapa samverkan mot 

gemensamma mål och möjlighet till kontroll underlätta initiativ och tillvaratagande av 

möjligheter. Hughes uttrycker vidare att en god doktrin minskar antalet beslut i stridens hetta, 

medans en dålig doktrin ofta leder till mycket kommunikation – vilket resulterar i att 

överflödiga ordrar och direktiv skjuter fram beslutsfattande.49 

 

Operationalisering 

Hörnstenen menar att goda doktriner utgör grund för kontroll och gemensamt agerande i strid, 

oaktat dess fysiska form. Samtidigt skall den tillhandahålla möjlighet för variation och 

exploaterande av uppkomna möjligheter i stunden. En doktrin kan möjliggöra samordning och 

kontroll genom förmedlandet av tydliga mål, detta kan synliggöras genom agerande mot 

gemensamma mål. Kontroll kan uppnås genom fastställda procedurer, vilket skapar trygghet 

och förutsägbarhet i enheternas agerande. Detta kan visas genom snabbt verkställande av 

order. Samtidigt skall doktrinen inte var för kontrollerande, tecken på detta är att mycket 

                                                
47 Hughes, 2000:29–30. 
48 Ibid. 29–30. 
49 Ibid. 30–33. 
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kommunikation krävs för verkställande av beslut samt att verksamheten stannar av eller att 

ofruktbart beteende fortgår. God doktrin kan således synliggöras genom att agerande sker 

utan direkt order, samt att anpassning sker till rådande förhållanden.  

 

Indikatorer sammanfattas: 

- Agerande mot gemensamma mål  

- Snabbt verkställande av order 

- Agerande sker utan direkt order 

- Anpassning sker till rådande förhållanden 

 

3.4 Kunskap om taktik, vilar på kunskap om teknik 

Hörnstenen kretsar kring förhållandet mellan taktik och teknik, där Hughes inleder med vad 

han menar är erkända fakta:  

Technology advances keep weapons in a state of change, and tactics must mate with the capabilities 

of contemporary weapons.50 

Tekniken utvecklas ständigt och taktikern bör hålla sig redo genom att ha kunskap om 

samtida vapensystem, egna och motståndarens. Hughes hävdar att taktiska problem inte 

enbart löses med ny teknik. Operationella brister kan inte betraktas lösta enbart genom 

nyanskaffning av materiel då befintlig utrustning kan vara den som finns gripbar vid 

eventuellt kommande strider. Taktiken måste därför ständigt anpassas till tekniken och 

tvärtom.51 

Operationalisering 

Hörnstenen kan sammanfattas med att teknik och taktik måste leva i symbios. Antingen kan 

taktik utvecklas utifrån tillgänglig teknik eller ny teknik nyttjas för att förverkliga nya taktiska 

koncept. I båda fallen krävs god kunskap om teknikens begränsningar och möjligheter för att 

utforma adekvat taktik och skapa balans mellan dessa. Kunskap om teknik betraktas därför 

kunna synliggöras genom taktikens anpassning efter vad tekniken möjliggör. 

 

Kunskapen om teknik kan inte endast kopplas till egna styrkor – det är likväl viktigt att ha 

kunskap om motståndarens teknik, då det kan föranleda egen anpassning. Detta kan 

synliggöras genom att underrättelser om motståndarens teknik föranleder anpassning, vilket 

                                                
50 Hughes, 2000:33. 
51 Ibid. 33. 
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kan vara av särskild vikt om asymmetriska teknikförhållanden råder. Om symmetriska 

teknikförhållanden råder mellan två styrkor kan god kunskap om teknik framträda genom att 

den ena partens taktik bättre möjliggör för teknologin att nå verkan. 

Indikatorer sammanfattas: 

- Taktiken anpassas efter vad tekniken möjliggör 

- Underrättelser om motståndarens teknik föranleder anpassning 

- Taktiken möjliggör för teknikens verkan 

 

3.5 Syftet finns på land 

Hughes fokuserar på sjöstrider mellan flottor, men menar att det grundläggande syftet med all 

sjöstrid inte kan undgås; att nå effekt på land. Sjöstrider kan ej betraktas som ett 

självändamål. De flesta operationer genomförda till sjöss har skett i stödjande syfte i form av 

eskortering, landstigning och sjöfartsskydd, och överträffar i antal de relativt få sjöstrider som 

inträffat mellan flottor. Även dessa sjöstrider har haft en koppling till förhållanden på land, 

anser Hughes.52 

Operationalisering  

Hörnstenen tydliggör att taktiken ständigt bör värderas mot dess möjlighet att uppnå högre 

syften på land. Hörnstenen går därav utanför taktisk nivå och in i en strategisk kontext. Då 

taktiken utgör en delmängd i förverkligandet av högre mål, kan taktik betraktas ödsla resurser 

i fel syfte om den ej avser nå påverkan på land. God taktik kan därför synliggöras genom att 

taktiken avser påverka händelser på land, samt värderas genom dess påverkan på fastlandet.  

 

Indikatorer sammanfattas: 

- Taktiken avser påverka händelser på land 

- Taktiken når påverkan på fastlandet 

 

3.6 Ett fartyg är dåraktigt när det slåss mot fort 

Fartyg är sköra i jämförelse med fort. De flesta fortifikationer kan utstå mer skada och 

dessutom repareras och ersättas fortare än fartyg. I modern tid omfattar begreppet fort såväl 

luftstridskrafter som rörliga landbaserade vapensystem. Hughes menar att framgång mot 

                                                
52 Hughes, 2000:34. 



Namn: Kristoffer Lotten 2017-05-09  
Kurs: OP15-18  

Sida 18 av 43 
 

landbaserade stridskrafter vilka påverkar havets domän vilar på nyttjandet av 

sjöstridskrafternas utmärkande förmåga; rörlighet.53 

 

Rörligheten kan nyttjas för att inta en position som medger påverkan mot fortifikationen där 

vedergällning inte är möjlig eller lika effektiv. Om hotet från land är svagt bör rörligheten 

nyttjas för att bekämpa motståndet, bedöms det allt för starkt i förhållande till 

sjöstridskrafterna skall rörligheten nyttjas för att undvika det. Kräver högre mål att fortet slås 

ut kan rörlighet användas för ilandsättande av trupp i syfte att bekämpa målet från land. 

Hughes tillägger även att, om den prospekterade belöningen anses värd risken – bör 

kraftsamling ske i överväldigande antal och fortifikationen anfallas.54  

 

Operationalisering 

Hörnstenen är mångtydig då den inte utesluter anfall mot en fortifikation, vilket gör att även 

denna hörnsten bör vägas mot strategiska mål och belöningen av att slå ut motståndarens fort. 

Den är dock tydlig gällande nyttjandet av rörlighet för att undgå eller anfalla landbaserade 

styrkor. Det kan visa sig genom att flottans rörlighet nyttjas för att nå taktisk framgång. 

Hörnstenen poängterar även samverkan med andra vapengrenar, detta tolkas som att 

operationer nära eller mot land skall ske i samverkan med andra vapengrenar. 

 

Hörnstenens indikatorer sammanfattas: 

- Anfall sker mot bakgrund av högre mål och prospekterad vinning 

- Flottans rörlighet nyttjas för att nå taktisk framgång  

- Operationer nära eller mot land skall ske i samverkan med andra vapengrenar 

 

3.7 Skjut effektivt först 

Hughes lägger störst vikt vid sin avslutande hörnsten, övriga anses viktiga – men att skjuta 

effektivt först utgör hörnstenarnas maxim. Hörnstenen tar avstamp i Frederick Lanchesters 

ekvation rörande koncentrationen av egna styrkor mot en mindre del av motståndarens, det 

vill säga kraftsamling. Ekvationen gör gällande att om en egen större styrka riktas mot 

motståndarens mindre, ökar sannolikheten att slå ut motståndaren – detta förhållande förstärks 

därefter för varje utslagen enhet. Då ekvationer alltid utgör förenklingar av verkligheten, 

                                                
53 Hughes, 2000:36. 
54 Ibid. 39. 
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anser Hughes ekvationens förhållande mer applicerbart till sjöss där terrängvariation till stor 

del saknas vilket gör ekvationen mer giltig.55 

 

Precis som hörnstenens rubrik uttrycker handlar det om att skjuta effektivt först och inte 

enbart attackera först, Hughes menar att detta inte enbart kan uppnås genom offensiv. Därav 

betonar han vikten av att verksamhet som spaning, manöver, vilseledning, planering, 

underrättelser och ledning samt motverkande av motståndarens förmåga till detta tillskrivs 

samma vikt som anfall, då det utgör grunden för att effektivt skjuta först. Vidare menar 

Hughes att defensiva tillvägagångssätt, samt sjöstridskrafter hållna i reserv sällan lyckats i 

sjöstrid, vilket har sin grund i sjöstridens förstörande natur och vikten av att inneha ett övertag 

i styrkeförhållande. Därför bör varje defensivt tillvägagångsätt utföras i syfte att i senare läge 

skapa möjlighet för en effektiv offensiv.56 

 

Operationalisering 

Kraftsamling är centralt för hörnstenen. Enkom kraftsamling, eldkraft och anfall kan dock inte 

väntas leda till effektivt anfall. Förutan fokus på verksamhet som spaning, manöver, 

vilseledning, planering, underrättelser och ledning lämnas vägen öppen för motståndare att 

nyttja dessa medel i eget syfte. Därav måste ovan nämnda verksamhet tillägnas stor vikt. Det 

egna agerandet bör även döljas för en motståndare i syfte att minska dennes förutsättningar att 

nå effekt med sitt anfall. 

 

Till skillnad från markstrid finns inte möjligheten att barrikadera en plattform till sjöss och 

bedriva utnötning mot fienden. Det får konsekvensen att ett defensivt agerande utan avsikt att 

anfalla en motståndare har liten möjlighet att åstadkomma framgång i sjöstrid. Av den 

anledningen bör ett defensivt agerande nyttjas i syfte att senare uppnå ett effektivt anfall.  

 

Hörnstenen indikatorer sammanfattas: 

- Kraftsamling 

- Effektivt anfall föranleds av spaning, manöver, vilseledning, planering, 

underrättelser och ledning 

- Eget agerande döljs för motståndaren 

- Defensivt agerande nyttjas i syfte att senare uppnå ett effektivt anfall 

                                                
55 Hughes, 2000:40–43. 
56 Ibid. 43–44. 
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4. Analys: Människor betyder mest 
 NILEN FALKLAND 

ÖVNING INFÖR STRID 

 
  

ERFARENHET FRÅN STRID 

 
  

FRAMTRÄDANDE LEDARE 

 
  

LEDARSKAPET NÄRVARANDE   

 

4.1 Nilen 

Övning var framförallt avgörande kopplat till fartygens eldhastighet, vilket nyttjades som 

måttstock för bedömningar av besättningar och fartyg.57 Royal Navy övade regelbundet sina 

pjäsbesättningar, främst genom torrövningar av avfyrnings- och omladdningsförlopp.58 

Undersökningen har inte återfunnit statistik för eldhastigheten inom flottorna, däremot uppges 

Royal Navy ha överträffat fransmännen i högre eldhastighet av flera källor.59  

 

Nelsons flotta bemannades av officerare och sjömän vilka varit i tjänst under de fem år som 

kriget mot Frankrike hittills pågått.60 Berättelser från sjömäns erfarenheter återfinns knappt, 

då deras tjänstgöringshistorik först började nedtecknas sent på 1800-talet.61 Det framgår dock 

att de flesta officerarna hade erfarenhet från strider under amerikanska revolutionen – vid de 

brittiska kolonierna i Västindien, samt från deltagande vid sjöstrider som inträffat efter den 

franska revolutionen.62 

 

Nelson själv hade erfarenheter från strid både till land och till sjöss, där hans viktigaste strid 

inför Nilen var slaget vid Cape St. Vincent.63 Där spelade han en avgörande roll när han 

avvek från linjen av brittiska skepp för att hinna i kapp den spanska styrkans formation. 

                                                
57 Lavery, 1998:187. 
58 Lavery, 1989:178. 
59 Bennett, 1972:66. Lavery, 1998:87. 
60 Lavery, 1998:108. 
61 Lavery, 1989:129. 
62 Lavery, 1998:161–164. 
63 Ibid. 43-45. 
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Nelson belönades för sitt agerande, trots att han avvikit från stående order som förbjöd 

fartygschefer att avvika från formationen utan högre chefs order.64  

 

Nelson värderade egenskaperna mod och sjömanskap högt, samt förmågan att inte låta sig 

skrämmas av högre officerare vilket kan tolkas som integritet och handlingskraft.65 Sådana 

egenskaper visade han själv återkommande prov på innan slaget vid Nilen. Bland annat 

genom agerandet under slaget vid Cape St. Vincent, men också då han – med fara för eget 

fartyg och uppdrag – väljer att vända sitt skepp i närvaro av två spanska fartyg för att rädda 

den överbordgångna fartygschefen Thomas Masterman Hardy.66 Nelsons karaktär kan inte ha 

undgått hans underställda chefer vilka han själv uttryckte stort förtroende för i brev till 

amiralitetet i London.67 Hans karaktär tillsammans med hans tillämpning av en platt 

organisationsstruktur mellan cheferna bör därför ha skapat gemenskap, förtroende samt 

uppmuntrat hans manskap att agera i hans anda.68 I slaget vid Nilen stärks myten om Nelsons 

Band of Brothers.69 Detta eftersom inga tecken på att Nelson eller någon av de övriga ledarna 

ensamt stack ut på ett avgörande sätt för striden, utan alla var närvarande och bidrog till 

verkställande av en gemensam plan. 

 

4.2 Falkland 

De brittiska sjöstyrkorna var väl övade genom att de nyttjade anställda sjömän vilka hade 

varit mönstrade ombord i flera år.70 Dessutom pågick övningar kontinuerligt i flottan och den 

styrka som initialt begav sig till Falkland hade precis avslutat vårövningen Springtrain utanför 

Gibraltar.71 Styrkan övade även intensivt under resan mot Falkland från den 3 april fram till 

den 1 maj.72 

 

Det fanns dock ingen krigserfarenhet i den brittiska sjöstyrkan inför Falklandskriget.73 Detta 

gällde både personalen i sjöstyrkan, i högkvarteret samt ledningen i London.74 Bristen på 

erfarenhet samt att endast övning inte förbereder någon fullt ut för krig, synliggörs när det 

                                                
64 Bennett, 1972:97–98 och 104. 
65 Lavery, 1998:160. 
66 Bennett, 1972:93–94.  
67 Warner, 1960:61. 
68 Lavery, 1998:154. 
69 Ibid. 164–165. 
70 Craig, 2000:58. 
71 Woodward, 1994:68–70. 
72 Craig, 2000:32–33. Woodward, 1994:78–79. 
73 Craig, 2000:30.  
74 Freedman, 2007:202–203. 
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första flyganfallet sker mot de tre brittiska fartyg som bedriver kustbeskjutning dagtid mot 

flygfältet i Port Stanley på Öst-Falkland. När fartygen blir anfallna missar två 500-kilos 

bomber precis och inga allvarliga skador uppstår.75 Fartygen agerar inte mot de argentinska 

planen, det kan bero på bristande erfarenhet vilket ledde till att besättningarna initialt blev 

chockade. Även om de saknade erfarenhet inför striden, byggde styrkan dock erfarenhet 

löpande under de sex veckor kriget pågick.76 Chefen för stridsgruppen, Amiral Sandy 

Woodward, var framträdande och drivande i erfarenhetshanteringen, då han initierar samtal 

och krav på löpande erfarenhetsrapporter och analyser för att förbättra verksamheten.77 

Ovanstående händelse var en av dessa och medförde att kustbeskjutning ej längre 

genomfördes dagtid utan jaktskydd från eget flyg. 

 

Woodward var även framträdande och närvarande under hela kriget, han agerar 

moralstärkande då han dagligen pratar med sina fartygschefer via telefon, särskilt dem som 

var i utsatta lägen.78 Woodward tog även de beslut som krävdes för att skydda stridsgruppen 

samt vinna kriget, även när besluten gick utanför hans befogenheter. Den mest framträdande 

händelsen är när han överskrider ledningens fastställda insatsregler (Rules of Engagement – 

ROE), och beordrar ubåten Conqueror att anfalla den argentinska kryssaren General 

Belgrano.79 Insatsreglerna tillät inte anfall av argentinska enheter utanför den totala 

exkluderingszonen som träckte sig 200 distansminuter från centrum av Falklandsöarna.80 

Ledningen i London plockar dock bort ordersignalen från satelliten som nyttjas för 

kommunikation med ubåtar – innan den når ubåten Conqueror. Högkvarteret uppfattar ändå 

Woodwards behov av förändrade handlingsregler och beslutar sedan att ändra dessa för att 

ubåten skall kunna sänka kryssaren.81 Sänkningen leder i sin tur till att de argentinska 

ytstridsfartygen inte engagerar sig i kriget mer. 

 

 

 

 

                                                
75 Craig, 1994:65–66. 
76 Woodward, 1994:300. 
77 Craig, 2000:67. Woodward, 1994:29–30. 
78 Woodward, 1994:19. 
79 Freedman, 2007:33.  
80 Ibid. 262–263. 
81 Woodward, 1994:140–144. 
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5. Analys: Doktrin håller ihop taktiken 
 NILEN FALKLAND 

AGERANDE MOT 

GEMENSAMMA MÅL 
  

SNABBT VERKSTÄLLANDE AV 

ORDER 
  

AGERANDE SKER UTAN 

DIREKT ORDER 
  

ANPASSNING SKER TILL 

RÅDANDE FÖRHÅLLANDEN 
  

 

5.1 Nilen 

Under slaget agerar Nelsons flotta väldigt samlat. En grund för detta uppges varit Nelsons 

återkommande möten och diskussioner med underställda chefer, under vilka omständigheter 

de kunde påträffa franska flottan.82 Det är dock omtvistat huruvida samtliga officerare var 

ombord på Nelsons flaggskepp, samt hur frekvent det skedde.83 Säkert är dock att Nelson 

redan den 8 juni utfärdade två förberedande ordrar, för vilka flaggsignaler fastställdes. Den 

ena ordern klargjorde att flottan skulle delas i två divisioner vid anfall av motståndaren, den 

andra fastställde att om striden kom att ske inomskärs skulle ankare förberedas i aktern på 

varje skepp.84 Han uttryckte även sin vilja att koncentrera sin styrka mot en mindre del av 

motståndaren, helst genom att omfatta den franska linjen med egna skepp på båda sidor.85  

 

Den franska flottan siktas liggande till ankars i Aboukir Bay den 1 augusti klockan 14:30, 

strax öster om Alexandria – därefter sker allting i högt tempo. Nelson uppskattar att det tar 

minst två timmar att nå fransmännen och han har inte för avsikt att ge dem någon 

förberedelsetid. Klockan 15:00 ges order att sätta kurs mot viken, trots att styrkan är spridd 

över ett 15 kilometer stort område.86 Klockan 16:22, samtidigt som vikens udde rundas ger 

Nelson order om att förbereda ankare i aktern. Klockan 17:00 ger Nelson ordern ”anfall mot 

centrum samt den främre delen av fiendens linje”.87 Den sista ordern som ges därefter är 

”forma stridslinje på enklaste sätt”.88 

                                                
82 Warner, 1960:56. 
83 Lavery, 1998:155–156. 
84 Ibid. 155. 
85 Bennett, 1972:129. 
86 Lavery, 1998:169–170. 
87 Ibid. 176–177. 
88 Ibid. 170. 
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Därefter tar fartygschefen på Goliath, Thomas Foley, täten och agerar på eget initiativ när han  

passerar framför den franska linjen och ned på dess babordssida.89 Manövern innebar risk för 

grundstötning – Foley bedömde dock att plats borde finnas framför fartyget och agerade på 

den uppståndna möjligheten för att verkställa Nelsons målbild, kanske med vetskap om att 

hans högre chef skulle uppmuntrat initiativet. Efter Foleys passage låg vägen öppen för 

efterföljande fartyg att ta sig över på fransmännens babordssida och ankra bredvid en lämplig 

motståndare – babordssidan visade sig även vara helt oförberedd eftersom de franska 

kanonportarna där var stängda. Fem fartyg följde Foley, innan Nelson förverkligade 

dubbleringen och girade ner framför linjen och lade sig på dess styrbordssida med resten av 

styrkan.90  

 

5.2 Falkland 

Chefen för försvarsstaben i England ansåg att ett tydligt mål behövde förmedlas till 

stridsgruppen – vilken skickats iväg hastigt. I händelse av att militära medel skulle användas 

skulle de behöva mål att planera utifrån. Målet förmedlade att ett tillbakadragande av de 

argentinska styrkorna måste ske, samt kungjorde återinstallerandet av en brittisk 

administration på öarna och detta skulle de väpnade styrkorna stödja. 91 Det övergripande 

målet var därför tydligt, medlen var dock inte fastställda och diplomati var fortfarande 

aktuellt. I balansgången mellan militära och diplomatiska medel spelade insatsreglerna en 

viktig roll.92 

 

Satellitkommunikation och de ledningssystem som fanns i styrkan medförde att ledningen i 

London kunde styra stridskrafterna mot de mål de ville, samt att stridsgruppschefen – 

Woodward – kunde styra sjöstridskrafterna mot mål för att uppnå detta. Det skedde inte utan 

friktioner, då militärt rationella beslut inte alltid går hand i hand med de diplomatiska. Viljan 

att anpassa metoderna till de förhållanden som utvecklade sig fanns dock och skedde stegvis, 

vilket tidigare nämnd ändring av handlingsregler för att sänka General Belgrano visar på. 

 

                                                
89 Warner, 1960:76 och 81. 
90 Lavery, 1998:180–182. 
91 Freedman, 2007:197–198. 
92 Ibid. 85–87. 
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Det fanns en oro kring brittiska doktriners funktionsduglighet, eftersom de baserats på 

erfarenheter från andra världskriget.93 Doktrinerna verkar dock fungerat för att skapa rutin 

samt snabbt verkställande av procedurer och ordrar. I fallet synliggörs detta vid fartyget 

Glasgows hanterande av inkommande robot, då larmrapporter samt insättande av 

robotmotmedel (metallremsor som skjuts ut och bildar radarreflekterande skenmål) sker 

snabbt och räddar henne från träff.94 Likaså åskådliggörs fungerande procedurer vid 

inkommande attackflyg. Fartygen vänder då sin bredsida mot planet för att minska 

sannolikheten träff. Detta räddar fartyg från träff flertalet gånger och bomberna studsar istället 

på vattenytan och över fartygen.95 

 

Det finns även tillfällen då inga procedurer vidtas, exempelvis vid robotanfallet där Glasgow 

undkom, under vilket fartyget Sheffield sänks. Sheffields sänkning har till viss del 

teknologiska förklaringar vilka berörs under nästa hörnsten. Hennes sänkning berodde också 

på att falsklarm för inkommande attackflyg med sjömålsrobot hade rapporterats 

återkommande dagarna innan anfallet. Detta ledde till att motmedel – enligt procedur – 

förbrukades i onödan, vilket fick konsekvensen att Glasgows varning inte togs på allvar 

tillräckligt snabbt, för att spara motmedel.96 Detta blev en dyrköpt erfarenhet som ledde till att 

Woodward tillsammans med styrkan sammanställde erfarenheter, därefter vidtogs 

förändringar i doktrinen och motmedel avfyrades vid samtliga varningar som kunde innebära 

robotanfall.97  

 

6. Analys: Kunskap om taktik, vilar på kunskap om teknik 
 NILEN FALKLAND 
TAKTIKEN ANPASSAS EFTER VAD 

TEKNIKEN MÖJLIGGÖR 
  

UNDERRÄTTELSER OM 

MOTSTÅNDARENS TEKNIK 

FÖRANLEDER ANPASSNING 

  

TAKTIKEN MÖJLIGGÖR FÖR 

TEKNIKENS VERKAN 
  

 

                                                
93 Craig, 2000:30. 
94 Woodward, 1994:22–24.  
95 Ibid. 194–196 och 229. 
96 Freedman, 2007:302–304. 
97 Woodward. 1994:157. 
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6.1 Nilen 

Tekniken hade i grunden inte förändrats de senaste 250 åren.98 Istället skiljde sig teknikens 

nyttjandet åt genom taktiken, där fransk taktik var mer defensiv. Fransmännen föredrog att 

befinna sig i lä om motståndaren för att enklare kunna dra sig ur striden. Detta medförde att 

de kunde nyttja kanonerna på i lovartssidan för att angripa motståndaren, i syfte att slå ut 

deras rigg på avstånd och hindra denne att fullfölja sitt anfall.99 Taktiken var en produkt av 

fransk strategi till sjöss, där kontinentalmakten Frankrike inte var beroende av sjövägar. 

Flottans styrka fanns således i dess existens, vilken utgjorde ett ständigt hot mot 

motståndarens intressen, en strategi känd som ”fleet in being”.100 Beaktande kanonernas 

dåliga precision och taktikens beroende av omständigheterna i striden, kan taktiken inte anses 

optimal för den tidens teknik.  

 

Brittisk taktik var mer offensiv – en bidragande orsak till detta var brittiskt beroende av 

sjövägar för att transportera hem rikedomar från kolonierna i fjärran. Därav behövde britterna 

kunna spåra och förstöra angripande kapare i syfte att hålla sjövägarna öppna.101 Det 

medförde att Royal Navy föredrog att befinna sig lovart om motståndaren, varifrån de kunde 

bestämma när och var de ville anfalla. Därifrån kunde de sedan snabbt närma sig 

motståndaren och öppna eld när de befann sig inom ett avstånd av tre- till fyrahundra meter 

och sedan välja att borda. En ytterligare fördel var den gynnsamma lutningen för läsidans 

batteri, vilket medgav snabbare omladdningsförlopp och högre eldhastighet.102 I slaget är 

Brittisk taktik bättre ur hänseendet att nå verkan med tekniken, men att trots att detta gav 

fördelar i offensiv och hög eldhastighet i striden, var det förmodligen inte lika avgörande som 

den lyckade omfattningen av fransmännens linje. 

 

6.2 Falkland 

Brittisk teknik och taktik bedömdes bättre än Argentinas på grund av utbildning och bättre 

tillgång till ny teknologi, dock kunde Argentina utgöra ett allvarligt hot. Utifrån 

underrättelseläget bedömdes det farligaste alternativet bestå i ett tidigt anfall med argentinska 

ubåtar, flygstridskrafter och sjömålsrobotar mot de två brittiska hangarfartygen, utan vilka 

hela operationen skulle äventyras. För detta behövde Argentina nyttja framskjuten spaning, 

                                                
98 Tracy, 1996:38. 
99 Lavery, 1998:175. 
100 Bennett, 1972:87–89. 
101 Ibid. 86–87. 
102 Ibid. 88–89. 
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samt att den brittiska sjöstyrkan befann sig inom räckvidden för argentinskt landbaserat flyg 

eller det argentinska hangarfartyget Veinticinco de Mayo.103 Underrättelser om motståndaren 

gjorde att åtgärder vidtogs mot spaningsflyg, nedskjutning av ett argentinskt spaningsplan 

samt kungörande från brittiska regeringen att ”vidta lämpliga åtgärder” mot argentinska 

enheter som närmar sig brittiska – gjorde att Argentinas framskjutna spaningsföretag 

upphörde.104 

 

Satellitkommunikation möjliggjorde detaljstyrning av flottans handlingsutrymme i det 

känsliga politiska läget, där ledningen i London inte ville provocera Argentina eller 

omvärlden mer än nödvändigt.105 Teknikens möjliggörande av detta påverkade sjöstyrkans 

taktiska möjligheter. När brittiska styrkor närmade sig den avlysta zonen kring Falkland 

mottogs underrättelser om en argentinsk sjöoffensiv.106  Mot bakgrund av ovan nämnda hot 

ändrades därför insatsreglerna för att kunna möta dessa. Woodward var dock upprörd över att 

inte kunna vidta logiska åtgärder ur ett sjötaktiskt perspektiv tidigare, då han hade haft tillfälle 

att sänka Veinticinco de Mayo107 Ändringen i handlingsreglerna möjliggjorde dock General 

Belgranos sänkning och den argentinska flottan uppträdde in till havs under resten av kriget. 

Taktisk framgång möjliggjordes således genom tekniken utifrån rådande förhållanden, även 

om den kunde varit mer framgångsrik. 

 

Rörande Sheffields sänkning påverkades den av att satellitkommunikationsutrustning 

nyttjades när argentinska Etendard-planen avfyrade sina sjömålsrobotar. Därav uppfattade 

hennes signalspaningsutrustning ej inkommande robotar. Korrekta åtgärder hade dock 

vidtagits av Glasgow, så kunskapen fanns – vid tillfället fanns dock för lite erfarenhet och 

agerandet åtgärdades efter händelsen.108 Woodward tillämpar vid ett annat tillfälle en 

kombination av två fartygstyper vilka har kort - samt långräckviddig luftvärnsrobot för att 

bilda en luftförsvarsfälla och slå ut argentinskt flyg. Taktiken visar sig initialt framgångsrik 

och når god verkan, senare skadas dock fartygen till följd av att tekniken fungerade 

intermittent och fartygen åläggs andra taktiska uppgifter.109 Eftersom vapensystemen inte 

                                                
103 Freedman, 2007:75–79. 
104 Ibid. 222–223 och 225. 
105 Ibid. 274–275. 
106 Ibid. 276. 
107 Woodward, 1994:118. 
108 Ibid. 153–157. 
109 Ibid. 252–257. 
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testats i krig tidigare drogs erfarenheter löpande och taktiken anpassades efter vad tekniken 

möjliggjorde. 

7. Analys: Syftet finns på land 
 NILEN FALKLAND 

TAKTIKEN AVSER PÅVERKA 

HÄNDELSER PÅ LAND 
  

TAKTIKEN NÅR PÅVERKAN PÅ 

LAND 
  

 

7.1 Nilen 

1796 drevs Royal Navy ut från medelhavet och lämnades öppet för Frankrike att utöva sina 

intressen. Med utgångspunkt i medelhavet kunde Frankrike välja fritt mot vilka brittiska 

intressen de ville slå.110 England behövde därför sätta stopp för den franska framfarten, men 

för att hota Frankrike behövde de även allierade. Intresset i medelhavet kretsade därför kring 

att visa styrka genom Royal Navy, och därigenom uppmuntra Turkiet, Ryssland och Österrike 

att allieras sig med England.111 När indikationer på förberedelser för en fransk 

expeditionsstyrka når England skickas Nelson för att leda en flotta in i Medelhavet.112 

Nelsons ambition att uppfylla dessa mål går inte att ta miste på i hans brev till amiralitetet: 

You may be assured I will fight them the moment I can reach them, be they at anchor or under sail.113 
 
Nelson hade god förståelse för den strategiska vikten av att besegra den franska flottan och 

hans strategiska insikt visar sig när han – mycket riktigt – bedömer att Alexandria och 

Egypten är Napoleons mål.114 Nelson missar dock den franska expeditionen, när han anländer 

till Alexandria den 29 juni, en dag för tidigt. I iver drar han vidare för att söka fransmännen, 

Napoleons expedition anländer dagen efter och kan utan bekymmer landstiga Alexandria den 

2 juli.115 Efter omfattande sökande mellan Turkiet och Sicilien stärker underrättelser att 

fransmännen gått mot Alexandria, och Nelson sätter direkt kurs mot staden.116 När han 

anländer sker anfallet direkt och resultatet får långtgående konsekvenser. Den överväldigande 

segern strandar inte bara Napoleon i Egypten och grusar planerna att marschera mot Indien, 

                                                
110 Lavery, 1998:10. 
111 Ibid. 35 och 37. 
112 Ibid. 41–42. 
113 Bennett, 1972:123–124. 
114 Ibid. 125–126. 
115 Warner, 1960:35. 
116 Bennett, 1972:128. 



Namn: Kristoffer Lotten 2017-05-09  
Kurs: OP15-18  

Sida 29 av 43 
 

det återförde även brittisk kontroll över medelhavet och medförde att Turkiet samt Ryssland 

ingick allians med England.117  

 

7.2 Falkland 

Redan från början klargjorde First Sea Lord, Amiral Sir Henry Leach, att med tillräckliga 

ansträngningar skulle ett återtagande av ögruppen vara möjligt.118 Även om det initialt var 

oklart om en landstigning skulle initieras planerades och genomfördes operationen i detta 

syfte.119 Operationsplanen som fastställdes den 26 april klargjorde att sjöstyrkans mål initialt 

var att provocera argentinska styrkor och etablera luft- samt sjökontroll i området inför 

landstigning.120 Efter sänkningen av General Belgrano genomfördes striden i huvudsak mot 

argentinska luftstridskrafter och ställningar på ön. Taktiken var att bryta ner det argentinska 

försvaret genom kustbeskjutning av argentinska mål på land, samt ilandsättande av 

sabotageförband, vilka framgångsrikt saboterade flertalet flygplan.121 Woodward använde 

även en jagare som ”minröjare” eftersom minröjningsfartyg inte fanns i styrkan.122 

 

Även om betydelsen av Falklandsöarna för Storbritannien är omdiskuterat, riktades alla 

ansträngningar från styrkan mot öarna och syftet uppfylldes trots begränsningarna 

handlingsreglerna medförde. När seger slutligen nåddes över den argentinska garnisonen i 

Port Stanley ledde detta till ett brittiskt återtagande av Falkland.123 

8. Analys: Ett fartyg är dåraktigt när det slåss mot fort 
 NILEN FALKLAND 

ANFALL SKER MOT BAKGRUND 

AV HÖGRE MÅL OCH 

PROSPEKTERAD VINNING 

  

FLOTTANS RÖRLIGHET NYTTJAS 

FÖR ATT NÅ TAKTISK 

FRAMGÅNG 

  

OPERATIONER NÄRA ELLER MOT 

LAND SKER I SAMVERKAN MED 

ANDRA VAPENGRENAR 

  

                                                
117 Bennet, 1972:139. 
118 Freedman, 2007:3. 
119 Woodward, 1994:159. 
120 Freedman, 2007:421. 
121 Woodward, 1994:201. Craig, 2000:64–65 
122 Craig, 2000:85–86. 
123 Freedman, 2007:660-661. 
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8.1 Nilen 

Nelsons anfall skedde inte mot bakgrunden av svagheterna i den franska positionen, då flera 

brittiska officerare uppfattade den som ointaglig.124 Beslutet kan inte heller tillskrivas 

nyttjande av rörlighet, eller samverkan med andra vapenslag för att nå ett övertag. Anfallet 

skedde istället rakt mot fienden, där två fort var tvungna att passeras innan den franska linjen 

nåddes.125 Istället tillskrivs anfallet en kombination av faktorer. Nelsons handlingskraft och 

karaktär spelade en stor roll, vilket kan skönjas i brev till England: 

If their fleet is not moored in as strong a port as Toulon, nothing shall hinder me from attacking them.126 
 

Eftersom allierade hamnar i området var obefintliga under det franska inflytandet i regionen, 

fanns det ingen möjlighet att genomföra en blockad av styrkan.127 Anfall var därför den enda 

möjligheten att uppnå strategiska mål, där ett avgörande slag mot den franska flottan kunde 

öppna medelhavet för britterna och basering av brittiska fartyg i regionens hamnar 

möjliggöras. 

 

8.2 Falkland 

Storbritannien såg inga lämpliga alternativ till landstigning och återtagande genom våld när 

diplomatin misslyckats.128 Detta innebar att sjöstridskrafterna skulle utkämpa striden mot inte 

bara ett – utan två fort. Öarnas ringa storlek och vapnens räckvidd formade Falkland till ett 

fort i sig, det andra utgjordes av flygvapnet på det argentinska fastlandet.129 

 

Flottans rörlighet spelade en central roll i striderna. Dels nyttjas rörligheten för att skapa 

osäkerhet kring vart landstigningen ska ske genom att sätta kurs mot den argentinska 

huvudställningen i Port Stanley.130 Stridsgruppen nyttjar även rörligheten till sin fördel genom 

att – när taktiskt möjligt – uppträda utanför räckvidd från fastlandsflyget.131 Samverkan med 

mark och luftstridskrafter sker också. Dels genom bombningar av flygplatsen i Port Stanley 

                                                
124 Fremont-Barnes, 2011:36. Lavery, 1998:167. 
125 Lavery, 1998:177. 
126 Bennett, 1972:124. 
127 Warner, 1960:55. Bennet, 1972:123. 
128 Freedman, 2007:210. 
129 Ibid. 77. 
130 Woodward, 1994:120–122. 
131 Craig, 2000:64. Woodward, 1994:240–241. 
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med brittiskt bombflyg från ön Ascension.132 Dels genom samverkan med marktrupp när 

specialförband nyttjas för att slå ut elva plan på marken.133 

 

Trots ansträngningarna att bryta ned Argentinas försvar och flygvapen under tre veckor inför 

landstigningen, synliggörs priset av att slåss mot ett fort. Totalt förloras sex fartyg och elva 

skadas, detta skapade debatt kring fartygens ”överlevnadskapacitet”. Detta är dock tecken på 

sjöstridens förstörande natur, dessutom fyllde fartygen framgångsrikt uppgiften som lockbete 

under landstigningen under vilken fem ytstridsfartyg sänks eller oskadliggörs.134 Medan 

landstigningsstyrkan undkommer Argentinas anfall och markstridskrafterna sätts iland utan 

skador, utgör detta en av historiens mest lyckade landstigningar.135 Den debarkerade truppen 

lyckas sedan bekämpa ”fortet” Falkland och slutföra återtagandet, något flottan inte kunnat 

uppnå självständigt. 

9. Analys: Skjut effektivt först 
 NILEN FALKLAND 

KRAFTSAMLING 

 
  

EFFEKTIV ANFALL 

FÖRANLEDS AV SPANING, 

MANÖVER, VILSELEDNING, 

PLANERING, 

UNDERRÄTTELSER OCH 

LEDNING 

  

EGET AGERANDE DÖLJS FÖR 

MOTSTÅNDAREN 
  

DEFENSIVT AGERANDE 

NYTTJAS I SYFTE ATT 

SENARE UPPNÅ EFFEKTIVT 

ANFALL 

  

 

                                                
132 Woodward, 1994:123. 
133 Freedman, 2007:435. 
134 Freedman, 2007:733. Craig, 2000:99–101. 
135 Woodward, 1994:234. 
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9.1 Nilen 

Nelson ansåg att underrättelser var nyckeln till framgång och samlade information i 

hamnstäder och passerande fartyg.136 Underrättelser var också det som fick honom att 

återvända till Alexandria, vilket han tidigt ansett vara Napoleons mål. Han saknade dock en 

av de viktigaste spaningsresurserna; fregatter, vilket han återkommande beklagade sig över.137 

Fregatterna kunde ha givit mer detaljerad information att basera taktiken på, men då sådana 

saknades spelade spaning ingen avgörande roll för Royal Navy. Den mest avgörande faktorn 

för seger var istället kraftsamlingen Nelson lyckades uppnå genom omfattningen av den 

franska linjens främre del, ett agerande han planerat och förberett för, vilket verkställdes 

genom enkel ledning.138 

 

Vidare kan vikten av att den franska amiralen François Brueys ej nyttjade spaning inte nog 

understrykas. Att behålla sina fregatter nära styrkan medförde sen förvarning för fransmännen 

som inte hann vidta nödvändiga åtgärder för att stärka sin position.139 Den franska flottan 

hade dessutom slutfört sitt uppdrag och hade inte som mål att slå britterna i sjöstrid – det 

omvända kan sägas gälla för Royal Navy.140 Därför tjänade den förberedda defensiven 

fransmännens syfte dåligt i förhållande till den strid som utspelade sig. 

 

9.2 Falkland 

Stridsgruppen identifierar tidigt underrättelse- och spaningsbehov, informationsbehovet var 

kritiskt gällande argentinsk förmåga och underlag för landstigningsplats.141 Specialförband 

placeras därför på Falklandsöarna i början av maj för att samla information om 

landstigningsplats och styrkan på ön.142 Underrättelsebearbetning rörande argentinska sjö- och 

luftstyrkor visade att dessa kunden utgöra hot om de tidigt valde att anfalla stridsgruppen till 

havs.143 I syfte att tvinga Argentina till konfrontation och slå ut enheter före landstigningen, 

avser britterna därför vilseleda motståndaren att landstigning skall ske mot Port Stanley på 

Öst-Falkland. För att uppnå detta utan att äventyra landstigningsstyrkan avfyrar brittiska 

ytstridsfartyg radarreflekterande robotmotmedel under närmandet av Falkland. Formationen 

                                                
136 Fremont-Barnes, 2011:33. 
137 Lavery, 1998:119. 
138 Bennett, 1972:131. 
139 Ibid. 139. 
140 Warner, 1960:66. 
141 Woodward, 1994:80–81. 
142 Freedman, 2007:454. 
143 Ibid. 77–80. 
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framträdde därför större och kunde indikera landstigningsstyrkan, samtidigt lämnades 

landstigningsfartygen i ett säkrare bakre läge.144 

 

Manövern genomförs och initialt förbereder sig Argentina för att anfalla stridsgruppen. 

Väderförhållanden som hindrar flyg att lyfta från Veinticinco de Mayo, samt att brittiskt anfall 

mot Falkland inte påbörjas får argentinska sjöstridskrafter att ändra sig och börja återgå till 

sitt utgångsläge.145 Den brittiska stridsgruppen uppfattar dock fortfarande att den utsätts för en 

kniptångsmanöver. När inget målläge erhålls för Veinticinco de Mayo riktas fokus mot den 

andra delen i kniptången – General Belgrano och två jagare – vilket leder till att Belgrano 

sänks av Conqueror.146  

 

Efter de inledande konflikterna intar flottan en defensiv roll och bibehåller 

luftförsvarsformation ute till havs för att bevara fartygen inför invasionen.147 Stridsgruppen 

fortsätter dock agera aktivt, vilseledningen upprätthölls genom kustbeskjutningar från 

ytstridsfartyg mot Port Stanley, vilket skulle uppfattas som förbekämpning inför 

landstigning.148 Woodward tillämpar också en kombination av fartyg med kort- och 

långräckviddig luftvärnsrobot för att kunna slå ut flygstridskrafter. Taktiken går ut på att två 

fartyg skall samarbeta för att skjuta ner inkommande attackflyg. Kombinationen visar sig 

ganska framgångsrik när den prövas och avses nyttjas under landstigningen för att locka till 

sig flyg och bidra med luftskydd.149 

 

När landstigningen initieras kraftsamlas stridsgruppen för att bidra med eskortskydd till 

landstigningsfartygen och stärka deras luftförsvar. I skydd av mörkret förflyttar sig 

landstigningsstyrkan mot Carlos Waters i Falklandssundet utanför San Carlos där 

landstigningen skall ske. Hangarfartygen upprätthåller sig till havs för att bidra med jaktskydd 

och sju ytstridsfartyg eskorterar landstigningsstyrkan in till San Carlos. Förutom att nyttja 

mörkret har styrkan även tur med vädret som bidrar med en låg molnbas och försvårar för 

argentinskt attackflyg.150 Precis innan landstigning genomförs ytterligare vilseledning i form 

                                                
144 Freedman, 2007:278. Woodward, 1994:91–92. 
145 Freedman, 2007:279. 
146 Woodward, 1994:135–136 och 147. 
147 Craig, 2000:76–77. 
148 Ibid. 97. 
149 Woodward, 1994:197–198. 
150 Ibid. 218–223. 



Namn: Kristoffer Lotten 2017-05-09  
Kurs: OP15-18  

Sida 34 av 43 
 

av skenanfall mot andra platser. Planen lyckas och landstigningen sker utan motstånd natten 

mot den 21 maj.151 

 

Därefter utbryter en utnötningsstrid mot det argentinska flygvapnet. Sjöstyrkan flyttar fram 

hangarfartyg och luftförsvarskombinationen med de två fartygen Coventry och Broadsword 

flyttas ut till havs för att tidigare och längre kunna engagera argentinska plan.152 De brittiska 

sjöstyrkorna lider ganska svåra förluster under de fyra följande dagarna då över 100 

argentinska flygföretag når stridsgruppens fartyg. Dock avtar flyganfallen efter den 25 maj 

och sjöstyrkan kan rikta fokus mot stödjande operationer till markstridskrafterna.153 

 

Operationen lyckades till stora delar tack vare planering, underrättelser, vilseledning – även 

ledningen bidrog trots svårigheter med handlingsregler. Trots att kraftsamlingen inte sätts i 

verket i det initiala anfallet mot den argentinska flottan, utgör det grund i anfallets plan och 

syftet att slå tillbaka argentinska flottan uppfylls, då de inte uppträder mer till havs. Därefter 

sker ett fokus mot defensiv inför det avgörande invasionsögonblicket, innan de åter sätter in 

alla tillgängliga resurser. Att britterna lyckades kan också tillskrivas Argentinas misstag att 

inte kraftsamla sina flygresurser mot landstigningsfartygen, samt att inte nyttja jakteskort. 

Istället fokuserar de mot de mål Royal Navy vill; ytstridsfartyg – och gör sig själva till enklare 

mål utan eskort av jaktplan.154 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
151 Freedman, 2007:469–470. 
152 Ibid. 479–482. 
153 Ibid. 489–492. 
154 Woodward, 1994:234. 



Namn: Kristoffer Lotten 2017-05-09  
Kurs: OP15-18  

Sida 35 av 43 
 

10. Slutsatser och svar på frågeställning 

10.1 Förekomst av hörnstenarna i fallen 

Samtliga hörnstenar har påvisats förekomma i både slaget vid Nilen samt 

Falkland, nedan redogörs för dessa och avvikelser mellan fallen: 

 
ANTAL INDIKATORER PÅTRÄFFADE FÖR: NILEN FALKLAND 

HÖRNSTEN 1: MÄNNISKOR BETYDER MEST 4 AV 4 3 AV 4 

HÖRNSTEN 2: DOKTRIN HÅLLER IHOP 

TAKTIKEN 
4 AV 4 4 AV 4 

HÖRNSTEN 3: KUNSKAP OM TAKTIK, VILAR PÅ 

KUNSKAP OM TEKNIK 
2 AV 3 3 AV 3 

HÖRNSTEN 4: SYFTET FINNS PÅ LAND 2 AV 2 2 AV 2 

HÖRNSTEN 5: ETT FARTYG ÄR DÅRAKTIGT NÄR 

DET SLÅSS MOT FORT 
1 AV 3 3 AV 3 

HÖRNSTEN 6: SKJUT EFFEKTIVT FÖRST 2 AV 4 4 AV 4 

 

 

Hörnsten 1: Människor betyder mest 

Kopplat till människor betyder mest, synliggör båda fallen människans roll och betydelse i 

striden. Övning bidrog till effektiviteten i båda fallen och framträdande ledares närvaro samt 

påverkan får en direkt koppling till resultaten och handlingarna. Avsaknaden av 

krigserfarenhet påverkar händelser under Falkland. Även om detta är kontextberoende till 

följd av att större konflikter inte engagerat flottan sedan andra världskriget synliggör det 

vikten av det hörnstenen uttrycker. Människor var centrala för framgången, varför hörnstenen 

betraktas bidra till detta. 

 

Hörnsten 2: Doktrin håller ihop taktiken 

Doktrinen och grunden för det gemensamma agerandet tar sig väldigt olika uttryck i fallen. På 

grund av Nelsons högst begränsade förmåga till kommunikation – både till London men 
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också inom sjöstyrkan – var planer tvungna att kommuniceras i förväg och stor frihet lämnas 

till underställda för att kunna hantera förändringar. Under Falkland har tekniken möjliggjort 

för beslut att ändras snabbt och hänsyn kan tas både till omvärldspolitiken och situationen på 

slagfältet samtidigt, det införde ytterligare en ledningsnivå över befälhavaren på plats. Det 

skapar friktioner då ageranden inte kan ske ögonblickligen utan ibland måste gå via ledningen 

i London. Trots skillnaderna visar båda fallen på att enheterna – samt ledningsnivåerna – 

agerar mot gemensamma mål och har förmåga att anpassa sig till rådande förhållanden. 

Vikten av att inneha kontroll synliggörs också i fallen. I Nilen via ordrar och flaggsignaler, i 

Falkland via satellit och i båda fallen genom fastställda procedurer vilka befälhavarna förlitar 

sig på när order ges. Doktrinen tycks ha varit i tillräcklig balans för att nå framgång. 

 

Hörnsten 3: Kunskap om taktik, vilar på kunskap om teknik 

Hörnstenen återfinns i båda fallen. Under slaget vid Nilen framkommer inte att särskilda 

underrättelser om motståndarens teknik föranleder anpassning. Tekniken är dock välbeprövad 

och taktiken anpassad efter teknikens möjligheter och begränsningar, samt utifrån vad den 

brittiska flottan vill uppnå. Dess symbios bidrar till framgång i fallet mot motståndarens 

annorlunda nyttjande av taktik och teknik. Under Falkland medför underrättelser stora 

anpassningar i taktiken för att inte exponeras för motståndarens styrkor. Taktiken bidrar även 

till teknikens verkan, men inför också begränsningar i from av styrning från London. Brittisk 

taktik vägs dock över tid mot teknikens möjligheter och anpassningar görs för att inte slösa 

med de begränsade antal fartyg som finns tillgängliga. Även om hörnstenen inte har lika 

tydlig påverkan för utgången under Falkland kan den inte avfärdas som en faktor för 

framgång då den tydligt förekommer i fallet. 

 

Hörnsten 4: Syftet finns på land 

Händelser som inträffat eller förutsågs kunna inträffa på land utgjorde avgörande faktorer till 

att flottan engagerades under både Nilen och Falkland. Under Nilen framträder det utifrån en 

mer indirekt karaktär, då det i huvudsak är flottorna som konfronterar varandra under slaget. 

Under Falklandskriget framträder syftet att påverka land på ett betydligt mer direkt sätt och 

karaktäriserar tydligt flottans agerande. I båda fallen utformas dock taktiken för att uppnå det 

högre syftet. Under Nilen planeras initialt för att stoppa Napoleons armé, därefter för att 

hindra den franska flottan att fortsätta stödja franska intressen i medelhavet. Striderna vid 

Falkland består av utdragna mindre strider och agerar kumulativt mot högre syfte. Under de 
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två fallen vägs hela tiden taktiken mot det högre målet, vilket gör att den får en stark koppling 

till målet och när taktiken lyckas kan den betraktas framgångsrik. 

 

Hörnsten 5: Ett fartyg är dåraktigt när det slåss mot fort 

För slaget vid Nilen återfanns endast en indikator, till skillnad från Falkland där alla 

uppfylldes. Under Nilen borde fortifikationerna runt den franska positionen påverkat 

händelserna mer. Tillräckliga förberedelser genomfördes dock inte av fransmännen, varför 

Nelsons negligerande av att nyttja rörlighet och anfalla trots tecken på positionens styrka 

tillskrivs viljan att nå högre syfte och potentiellt stor vinning. Det fanns inte heller övriga 

vapengrenar att samverka med, sammantaget medför detta att utfallet färgas av kontexten och 

tillfälligheter. Under Falkland synliggörs istället det svåra för en flotta i att utkämpa en strid 

mot en väl förberedd fortifikation. Britterna tvingas tillämpa alla knep för att nå fördelar. 

Avvikelsen synliggör därför svårigheterna med hörnstenens specificerade och samtidigt 

mångtydiga beskrivning, samtidigt kan dess betydelse inte avfärdas helt. 

 

Hörnsten 6: Skjut effektivt först 

Även för denna hörnsten verkar fallens kontexter samt tillfälligheter påverka utfallet av 

indikatorerna. Hade Brueys nyttjat egen spaning kunde indikatorn eget agerande döljs för 

motståndaren fått större betydelse, istället bidrar fransmännen till sin egen vilseledning 

genom att finna sig i okunskapen om britternas läge. Det fanns heller ingen anledning för 

Nelson att nyttja ett defensivt agerande mot en likvärdig motståndare. Dock synliggörs på ett 

tydligt sätt effekten av kraftsamling och vikten av underrättelser, ledning och planering för att 

skjuta effektivt först. Under Falkland uppfylls alla indikatorer, detta kan bero på en mer 

utdragen strid och omfattningen av operationer, vilket medförde växlingen mellan anfall och 

defensiv. Även teknikutvecklingen påverkar vikten att dölja eget agerande och möjligheten 

till vilseledning. Uppfyllandet av indikatorerna pekar på hörnstenens roll för framgång, dock 

visar det återigen svårigheten med en generell och samtidigt specificerad beskrivning för 

framgång.  

 

10.2 I vilken utsträckning kan de sex hörnstenarna förklara framgång? 

Trots fallens olikheter förekommer hörnsten ett till fyra i stor utsträckning i båda fallen, då 

alla eller mer än hälften av indikatorerna påträffas. Detta indikerar hörnstenarnas 

förklaringskraft för framgång i sjöstrid trots fallens skillnader och kan inte anses helt 
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beroende av stridens kontext. Resultatet bör dock beskådas i ljuset av den femte och sjätte 

hörnstenens mer påtagligare variation i fallen. Deras förekomst tyder snarare på att de har 

tydlig koppling till det specifika i fallet. En viktig skillnad finns i hörnstenarnas beskrivande. 

De fyra första hörnstenarna beskriver inte handlingar, utan övergripande önskvärda 

funktioner. Hörnsten fem och sex beskriver mer direkta handlingar, vilka enklare medför att 

de blir bundna till omständigheter trots att de uttrycks som generella sanningar. Karaktären i 

de fyra första hörnstenarna fungerar på motsatt sätt, eftersom deras uttryck från början är 

generellt medför detta att de lättare kan uppfyllas, trots omständigheterna.  

 

Återkoppling kan här göras till framförd kritik mot teorin. Eftersom framgång nåddes i båda 

fallen trots variationen av indikatorernas förekomst för hörnsten fem och sex, försvåras 

förståelsen för femte och sjätte hörnstenens nyttjande generellt. Istället måste dessa vägas mot 

omständigheterna i det specifika fallet, vilket gör det svårare att värdera deras inverkan på 

fallets utgång. Praktiskt innebär det även att information måste finnas tillgänglig på förhand, 

vilket i stridens kontext kan vara svårt att tillgodogöra sig. Vidare kan även tidigare forskning 

återkopplas till gällande svårighet att praktiskt nyttja något som är för generellt, då det inte 

ger hänvisning till hur det skall uppnås eller var det bäst nyttjas. Hörnstenarna ger exempelvis 

inga förslag på hur en bra doktrin skapas, bara vad det är. Detta stärker också vikten av 

tidigare forsknings påstående att analysera framgångskonceptens betydelse för att kunna få 

bättre förståelse för dess innebörd. 

 

Trots detta förekommer fyra av sex hörnstenar i hög utsträckning i fallen och de övriga två i 

olika utsträckning i båda fallen. Detta gör att hörnstenarnas förklaringskraft inte kan avfärdas, 

istället indikeras deras samröre med framgång varför hörnstenarna bedöms ha god potential 

att kunna förklara framgång. Detta återknyter till syftet och ger en indikation kring vad som 

föranleder framgång, där hörnstenarna verkar bidragande. 

 

Slutsatsen kan dock inte anses fulländad och kräver vidare forskning för att kunna betrakta 

teorin som giltig eller inte. Eftersom studien valde att fokusera på den segrande sidan i slaget 

har ingen fullständig analys genomförts av den förlorande parten. Därför har den förlorande 

sidans uppfyllande av hörnstenarna inte kunnat bedömas, fallen har dock antytt att den 

förlorande sidan ej uppfyllt vissa hörnstenar vilket är intressant kopplat till hörnstenarnas 

förklaringskraft. Således rekommenderas vidare forskning inkludera den förlorande sidan i 
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undersökningen vilket skulle kunna presentera resultat som möjliggör bättre underlag för 

bedömande av teorins giltighet för framgång. 

 

10.3 Metod- och falldiskussion samt extern validitet 

Den nyttjade metoden har kunnat identifiera indikatorerna i fallen och i grunden har den 

kvalitativa ansatsen varit funktionell för att synliggöra indikatorernas påverkan i det 

omfattande materialet. Teorin kan således ha koppling till framgången för den vinnande sidan, 

det kan dock finnas andra faktorer vilka teorin inte synliggjort och fallets utgång kan inte helt 

förklaras utan bättre studier av motståndarens agerande. Den kvalitativa ansatsen upplevdes i 

sig vara nödvändig för att kunna analysera händelserna på djupet vilket hade varit svårt med 

en enbart kvantitativ ansats. 

 

Värt att belysa är operationaliseringen och indikatorernas inverkan. För hörnstenarna ett 

fartyg är dåraktigt när det slåss mot ett fort och skjut effektivt först verkade inte alla 

indikatorer kumulativt mot uppfyllande av hörnstenen, exempelvis krävs inte ett defensivt 

agerande för ett effektivt anfall. Detta försvårade värderingen av utfallet från hörnstenen. Det 

beror i grunden på teorins beskrivning av hörnstenarna och har berörts ovan. För att bättre 

kunna värdera hörnstenarnas inverkan kunde däremot motsatsindikatorer också tagits fram, 

vilket kunde ha bidragit till en bättre grund för värdering av hörnstenens påverkan. De två 

fallens olika karaktär påverkade också resultatet, då slaget vid Nilen bestod i en avgörande 

strid, medan Falkland utgjorde flertalet strider. Införandet av en kvantitativ del, exempelvis 

hur ofta en indikator förekommer kunde ha kompletterat den kvalitativa metoden och bidragit 

till ett rikhaltigare underlag för värderande av hörnstenarnas inverkan. Likaså kunde en 

avgränsning i Falklandskriget tydliggjort jämförelsen fallen emellan. Detta hade dock 

påverkat fallets ogynnsamhet negativt. Gällande den externa validiteten, berör det studiens 

giltighet i andra fall än de undersökta. Teorin har visat att den har möjlighet att – trots fallens 

olikheter – kunna förklara framgång, särskilt för hörnsten ett till fyra och bedöms därför 

kunna inneha förmågan till generalisering. Vidare studier krävs dock för att kunna göra 

ytterligare uttalanden.  

 

10.4 Undersökningens betydelse för yrkesutövningen 

Undersökningen visar att specifika och uteslutande svar svårligen kan ges för framtida strider 

baserat på studier av historiska händelser. Detta uppmärksammar att utövande av taktik inte 
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kan ske utifrån en förutbestämd mall, där utövaren förväntar sig samma resultat gång på gång. 

Mänsklig aktivitet är inte statisk, och strid är i allra högsta grad en produkt av människan, 

varför framgångsrik taktik svårligen låter sig stöpas i en enda form. Men, där de mer 

specificerade beskrivningarna för framgång visade sig svåra att påvisa, framträdde de 

generella beskrivningarna och synliggjorde deras påverkan från; människan, doktrin, 

kunskapen om teknik och det grundläggande syftet. Det framhäver vikten av deras betydelse 

även om de inte utrycker något specifikt – vilket hade varit att förvänta sig för mycket av en 

teori som utger sig för att vara generell. Således understryks vikten av att dessa faktorer inte 

kan negligeras även inför specifika utmaningar.  
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