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Sjökrigsmetoder förr och nu 
 
Många av de klassiska sjökrigsteoretiker som vi idag studerar, levde och verkade i en 
tid, då striden till sjöss bedrevs på ett till stor del annorlunda sätt och med annan 
utrustning. Kan deras beskrivna metoder fortfarande anses tillämpliga idag, eller kan vi 
se en tendens till förändring? Syftet med denna uppsats har varit att undersöka i vilken 
utsträckning som det moderna sjökriget använder de sjökrigsmetoder som 
sjökrigsteoretikern och historikern, Sir Julian Corbett, tecknade ner i början av 1900-
talet. Som empiriskt fall för att pröva hans metoder används Falklandskriget 1982. För 
att uppfylla uppsatsens syfte kommer följande frågeställningar att besvaras: Vilka 
sjökrigsmetoder finns i den teoretiska litteraturen skriven av Corbett? Tillämpas 
fortfarande dessa metoder i moderna krig? Kan man eventuellt urskilja några nya 
metoder? En av uppsatsens slutsatser är att Corbetts sjökrigsmetoder fortfarande 
används i moderna krig om än med en något annorlunda tillämpning. En av 
anledningarna till detta är den taktiska utvecklingen. En annan slutsats visar att den 
teknologiska utvecklingen har gjort att grunderna i Corbetts metoder lever kvar men 
praktiseras på ett något annorlunda sätt och med andra medel. Detta beror bland annat 
på att vapen och plattformar har förbättrats. 
 
Nyckelord: Corbett, Sjökrigsmetoder, Herravälde till sjöss, Kontroll till sjöss, 
Falklandskriget 
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Abstract 
 
Methods of Naval Warfare 
 – Past and Present 
 
Many of the classic naval warfare theorists we study today lived and worked in 
times when naval battles were generally conducted in a different way and with 
different equipment. Can the methods they describe still be considered 
applicable today, or do we see a tendency of change? 
 
The aim of this essay has been to investigate to what degree modern naval 
warfare employs the naval warfare methods that the naval warfare theorist and 
historian Sir Julian Corbett documented at the beginning of the 20th century. 
The Falklands War of 1982 is used as an empirical case to test his theories. The 
following questions are posed to achieve the aim of the essay: What naval 
warfare theories are to be found in Corbett’s works? Are these operational 
methods still employed in modern warfare? Can new operational methods be 
discerned? One of the conclusions reached in the essay is that Corbett’s naval 
warfare methods are still used in modern warfare, albeit slightly differently 
applied. Another conclusion is that technological development has resulted in 
the survival of the basic principles of Corbett’s operational methods, but the 
methods are used in a somewhat different manner and different means are 
employed 
 
 
Key words: Corbett, Methods of Naval Warfare, Command of the Sea, Sea 
Control, 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  
Traditionellt har man i sjökriget varit upptagen med att kontrollera 
havsområden som har betydelse för eget landområde eller för det 
land/landområde man eventuellt vill erövra. Detta ger möjligheter att 
transportera både styrkor och förstärkningar över havet och det är just vad 
sjökriget till stor del handlar om, dvs. att transportera något över havet. 1 
Många av de klassiska sjökrigsteoretiker som vi än idag studerar, levde och 
verkade i en tid, då striden till sjöss bedrevs på ett till stora delar annorlunda 
sätt och med annan utrustning.  
 
Anledningen till valet av ämne i denna uppsats kommer ifrån min bakgrund 
som sjöofficer. Efter att ha tjänstgjort till sjöss på olika befattningar har jag 
egentligen aldrig reflekterat speciellt mycket över varifrån de sjökrigsmetoder 
vi tränar på och använder har sitt ursprung. Först på senare år har jag kommit 
till insikt om den mångåriga tradition som finns och att det verkar finnas en 
slags tidlöshet i dessa metoder. Under utbildningen på Försvarshögskolan har 
vi lärt oss en mängd olika sjökrigsmetoder som visar på en ganska komplicerad 
och ibland svårförståelig bild av vilka metoder som används i sjökriget. Behövs 
verkligen denna komplicerade bild för att förstå sjökriget? Sir Julian Corbett, 
använde sju olika metoder för att beskriva hur sjökriget kunde bedrivas. Han 
strukturerade upp och förenklade sjökrigsmetoderna i bl.a. undervisande syfte. 
Nu utbildas vi på Försvarshögskolan på upp till sjutton olika metoder.2  Man 
kan fråga sig om utvecklingen inneburit att nya sjökrigsmetoder tillkommit 
eftersom utvecklingen av taktik, teknik och strategi förändrat de förutsättningar 
som tidigare fanns? 
 
Den här uppsatsen kommer bl.a. att handla om sjökrigsmetoderna som en av de 
främsta sjökrigsteoretikerna, Sir Julian Corbett, skrivit ner. Syftet med 
uppsatsen är att undersöka om hans metoder fortfarande fungerar och hur de 
används i moderna krig. För att utvärdera dessa teorier kommer en fallstudie att 
göras som behandlar Falklandskriget 1982. Anledningen till detta val är att 
detta krig innehåller flera strider där fartyg är inblandade och där sjökriget fick 
en avgörande betydelse. Det ligger också relativt nära i tiden och därigenom 
kan det anses som ett modernt krig. Källmaterialet är också rikt och 
lättillgängligt. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka i vilken utsträckning det moderna 
sjökriget använder de sjökrigsmetoder som Sir Julian Corbett beskrev i början 

                                                 
1 Rekkedal, Nils Marius: Modern Krigskonst Militärmakt i förändring (Stockholm: 
Försvarshögskolan, 2003), s. 253. 
2 Werner, Christopher: Den Blå Boken, Marina Stridskrafter ur ett militärteoretiskt 
perspektiv (Stockholm: Försvarshögskolan, 2002), s. 47. 
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av 1900-talet. Som empiriskt fall för att testa Corbetts metoder används som 
tidigare nämnts Falklandskriget 1982. 
 
För att uppfylla uppsatsens syfte kommer jag att försöka besvara följande 
frågeställningar: 

 Vilka sjökrigsmetoder finns i den teoretiska litteraturen skriven av 
Corbett? 
 Tillämpas fortfarande de gamla sjökrigsmetoderna i moderna krig? 
 Kan man eventuellt urskilja några nya metoder? 

 

1.3 Avgränsningar 
Sjökrigsmetoder har beskrivits av flera militärteoretiker under åren. De som 
anses som klassiska och som kommer att utgöra grunden i uppsatsen är dock de 
som Sir Julian Corbett nedtecknade i sitt verk Some Principles of Maritime 
Strategy (1911). Även andra sjökrigsteoretiker har skrivit om de olika 
sjökrigsmetoderna men Corbett var den som först skrev och strukturerade 
dessa. Andra teoretiker kommer därför till stor del att avgränsas bort och 
endast kortfattat citeras i uppsatsen, även i det avsnitt som beskriver 
sjökrigsmetoderna.  
 
Avsikten är inte att titta på de metoder som används i fredstid för att utöva t.ex. 
marin diplomati eller andra MOOTW (Military Operations Other Than War)3. 
Tanken är istället att fokusera på de metoder som används i krig och 
krigsliknande situationer. Corbett skriver framförallt om metoder som används 
i sådana. 
  
Den empiriska fallstudien syftar till att visa moderna sjökrigföringsmetoder i 
förhållande till sjökrigsteorin. Därför har ett val och begränsning gjorts till 
sjökrig som har beskrivits i litteraturen där det finns en klar inriktning på vilka 
metoder man använde sig av, men även krig som till stor del bedrevs på den 
marina arenan och där sjökriget fick en avgörande roll.4 Dessa kriterier finns i 
Falklandskriget 1982, vilket är anledningen till att detta sjökrig kommer att 
utgöra den empiriska inramningen av uppsatsen men även av de anledningar 
som angavs i inledningen.  
 

1.4 Metod och disposition 
Inledningsvis beskriver uppsatsen sjökrigets grunder för att på så sätt bygga 
upp läsarens bakgrundsförståelse. Det blir en deskriptiv förklaring av 
grunderna. Därefter kommer Corbetts sjökrigsmetoder att beskrivas. Det här 
sker genom en deskriptiv kvalitativ textanalys5. Dessa sjökrigsmetoder skall 
sedan användas som indikatorer när Falklandskriget studeras. 

                                                 
3  US. Department of Defence: http://www.fas.org/man/dod-101/army/docs/fm101-
5-1/f545-m.htm 2005-05-06 kl 1031 
4 Billiére de la, Peter: ”I förordet till boken” Eldunderstöd: av Chris Craig (L. 
Hadorph Holmberg, C. Holmberg övers.) (Stockholm: Marinlitteraturföreningen, 
2000) 
5 Ejvegård, Rolf: Vetenskaplig metod (Lund: Studentlitteratur, 1996), s. 30. 
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I uppsatsens nästa del analyseras Falklandskriget med hjälp av 
sjökrigsmetoderna, för att se om de fortfarande används på det sätt som de först 
beskrevs. Detta fall kommer att utgöra uppsatsens empiri och metoden som 
används är en fallstudie med källkritisk textanalys. 
 
Uppsatsens avslutande del kommer att koppla samman teori med empiri, för att 
undersöka om de teoretiska ansatserna används i empirin och detta kommer att 
ske tillsammans med en diskussion. Uppsatsen avslutas med en 
sammanfattning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 1: Uppsatsens metodbeskrivning 
 

1.5 Material och källkritik 
Det material som används till grund för den teoretiska delen kommer ifrån 
originaltexter som sammanställts och getts ut i en serie böcker (Classics of Sea 
Power). Redaktörerna6 skriver att originalskrifterna saknade många fotnoter på 
de citat eller källor som Corbett har gjort eller använt sig av. Detta har 
redaktörerna till serien arbetat med, så att källorna finns med i den upplaga som 
använts till denna uppsats. Vissa citat är hämtade från de böcker där 
sjökrigsmetoden först beskrevs och därigenom är originalet av beskrivningen 
återgivet. 
 
När det gäller fallstudien är materialet hämtat ifrån dels de böcker som har 
skrivits efter kriget (där stor del av det som använts skrivits av brittiska 

                                                 
6 John B. Hattendorf, Naval War Collage Newport, Rhode Island och Wayne P. 
Hughes, Jr. Naval Postgraduate School Monterey, California. 

Sjökrigsmetoderna  
enligt Corbett(kap 3) 

Sjökrigets grunder 
(kap 2)

Falklandskriget 1982 analys, 
slutsatser (kap 4) 

Diskussion med 
sammanfattande slutsatser, 
(kap 5)
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sjöofficerare som var med under kriget), dels från journalister och analytiker 
som studerat kriget under och efter det att det genomförts. En viss del av 
materialet bygger på intervjuer med argentinska militärer som var med under 
kriget, detta för att ge motståndarens uppfattning om vissa händelser. Risken 
med allt sådant material är att det lätt blir partsinlagor och man riskerar att få 
en subjektiv syn på kriget men eftersom uppsatsens syfte är att studera 
sjökrigsmetoder bör inte det få någon betydelse i analysen. 
 
I fallstudien har syftet varit att använda den litteratur som bäst beskriver de 
sjökrigsmetoder som användes och där fokus inte ligger på den strategiska eller 
politiska nivån utan istället beskriver utvecklingen av kriget på en taktisk nivå 
som däremot kan ha haft en högre påverkan.  
 
 

2. Sjökrigets grunder 
Inom sjökriget har man som tradition varit upptagen med att kontrollera 
havsområden som har betydelse för eget landområde eller för det 
land/landområde man eventuellt vill erövra. Flera sjökrigsteoretiker påpekar att 
det inte finns något självändamål i att föra sjökrig mot varandra utan att det 
tjänar ett större syfte. 7 Bland annat ger detta möjligheter att transportera både 
styrkor och förstärkningar över havet. Sjökrig handlar om just dessa 
möjligheter att transportera respektive hindra fienden från att transportera 
något över havet.8 Den antika grekiska tänkaren Themistokles sade redan år 
500 före Kristus ”Den som behärskar havet, behärskar allt”. Än idag har havet 
en stor betydelse för människans välstånd och liv på jorden. En viktig 
anledning till det är att jordens yta till över 70 procent består av vatten och att 
över 90 procent av världens internationella handel, i både volym och vikt 
räknat, transporteras på haven, men även att en majoritet av världens städer och 
befolkningscentra ligger vid eller nära kust.9 Denna betydelse har också 
inneburit att havet använts som ett tvångsmedel för att kunna påverka en 
motståndare genom att t.ex. utestänga honom ifrån nödvändig import eller 
export. 
 
I nästkommande del av uppsatsen kommer inledningsvis en beskrivning av 
sjökrigsteoretikern Corbett och hans karriär, därefter hans beskrivningar av 
sjökrigets mål och medel. Kapitlet avslutas med en beskrivning av begreppet 
herravälde till sjöss.  
 

2.1 Sir Julian Corbett 
Sir Julian Corbett (1854-1922) föddes och växte upp i ett välbärgat hem i 
London. Han var son till en arkitekt och studerade bl.a. juridik på Trinity 
Collage, Cambridge. År 1877 blev han advokat men arbetade aldrig fulltid med 

                                                 
7 Till, Geoffrey, Seapower, A guide for the Twenty- First Century (London: Frank 
Cass publishers 2004), s.148f 
8 Rekkedal, Modern Krigskonst, s. 253. 
9 Tangredi, Sam J, ”Sea Power: Theory and Practice”, i Baylis m.fl. (red.), Strategy 
in the Contemporary World (New York: Oxford University Press, 2002), s. 115. 
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detta tack vare privata tillgångar.10 Efterhand började Corbett skriva och 
inriktade sig så småningom mot ett marint fokus för att slutligen skriva om 
marinhistoria. Corbett började, efter att han blivit erkänd som marinhistorisk 
författare, att undervisa kommendörkaptener och kommendörer på Royal 
Naval College, Greenwich. Till slut nådde Corbett en position som lärare på 
Royal War College. Royal War Collage var samtidigt en ”tanke-smedja” (think 
tank) åt Royal Navy och plötsligt var Corbett i en position där han kunde 
påverka Royal Navy och deras strategiska tankar.11 Corbetts mest kända verk 
är Some Principles of Maritime Strategy som kom ut 1911. Denna bok 
innehåller historiska analyser som används för att strukturera sjökriget och 
förklara dess natur. Det som Corbett tidigt ser är att marin strategi är en 
integrerad del av krigskonsten och inte ett huvudändamål. Flottor, ledda av 
amiraler, var enligt Corbett inte något självändamål utan ett instrument i krig.12 
Han trycker också på betydelsen av handelssjöfarten och flottans roll att 
skydda den.  Corbett har fortfarande en inverkan på marina beslutsfattare, ett 
exempel på det är, att hans idéer ofta återges i den brittiska marin doktrinen.13 
 

2.2 Mål, medel och metoder enligt Corbett 
Krigets övergripande mål på politisk och strategisk nivå är alltid relaterat till 
land. Sjökrigets mål är alltså underordnat krigets mål men kan genom en klokt 
upplagd operation eller kampanj väsentligt bidra med effekter som påverkar 
land. Sjökrigets allmänna mål är en del i det övergripande målet för kriget, t.ex. 
att erövra land. Sjökrigets speciella mål eller övergripande syfte kan vara 
sjöherravälde.14 Målet med all sjökrigföring är enligt Corbett att få herravälde 
till sjöss, eller att hindra motståndaren ifrån att få det, så att man därefter kan 
nyttja havet för sina ändamål. Detta utryckte han genom det klassiska citatet: 
 

The object of naval warfare must always be directly or indirectly either to secure 
the command of the sea or to prevent the enemy from securing it. 15 

 
Det är den enkla men tydliga beskrivningen av sjökrigets mål, men samtidigt 
trycker Corbett på att det är mer komplicerat än så. Genom denna beskrivning 
kan man lockas att tro att antingen den ena eller den andra parten i konflikten 
har sjöherravälde. Detta är inte hela sanningen utan havet kan också stå utan 
någon nations kontroll eller sjöherravälde.16 Det innebär också att om en part 
förlorar sitt herravälde innebär inte det att hans marina strategi slutar för det. 
Corbett hävdar att det finns många exempel på när en strategisk defensiv, dvs. 
att man inväntar rätt tillfälle, är det rätta sättet att hantera situationen om man 
förlorar sjöherraväldet.  
                                                 
10 Grove, Eric J: Introduktion I Corbetts “Some Principles of Maritime Strategy” I 
Hattendorf och Hughes (eds): Classics of Sea power (Annapolis Maryland: United 
States Naval Institute, 1988), Introduction XI. 
11 Grove, Classics of Sea power , Introduction XVIII. 
12 Rekkedal, Modern Krigskonst, s. 61. 
13 British Maritime Doctrine, BR 1806, third edition, (Norwich: The Stationary 
Office, 2004), s. 2, 37-38, 41, 216-217, 218, 223.  
14 Werner, Den Blå Boken, Marina Stridskrafter ur ett militärteoretiskt perspektiv , 
s. 43. 
15 Corbett, Sir Julian: “Some Principles of Maritime Strategy”, s. 91. 
16 Corbett, Sir Julian: “Some Principles of Maritime Strategy”, s. 91. 
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Naturligtvis är vi intresserade av att nyttja havets tillgångar för vår välfärd t.ex. 
fisk och andra naturtillgångar, men det som är av största intresse är rätten till 
att använda havet som transportled. För de flesta nationer med sjöfart innebär 
havet ett stort värde. Tar man bort möjligheten till transport på havet genom att 
förneka honom tillträde, kommer det att få konsekvenser på samma sätt som 
när man ockuperar hans land.17 Havet kan också vara en barriär som hindrar 
oss från att gå dit vi vill. Fienden kan ha byggt upp ett sjöherravälde där vi vill 
gå fram för att nå positioner iland. Tar vi bort barriären så får vi möjlighet att 
påverka vår fiende och störa hans behov av havet som transport medel. Därför 
kan sjöherravälde också vara medlet för att få kontrollen över marina 
transporter både civila och militära. Widén och Ångström (2005) skriver att: 
 

Samtidigt som begreppet kan sägas utgöra det övergripande målet för den 
sjöoperativa verksamheten är det också ett viktigt medel för att förverkliga 
sjömaktens yttersta syften. 18 
 

Eller som Geoffrey Till skriver: 
 

If maritime strategy is about the use of the sea, then commanding it means you 
can use it for your purposes and prevent the enemy from using it for his.19 

 
När en sjöstyrkechef pratar om sina medel, menar han eller hon olika 
plattformar t.ex. ytstridsfartyg, ubåtar, helikoptrar eller olika vapen, som t.ex. 
minor, sjömålsrobotar eller torpeder. Det är hans eller hennes medel för att nå 
sitt mål, som kan vara att uppnå ett sjöherravälde. 
 
Karaktären på dessa medel har förändrats under årens lopp. Trender har 
kommit och försvunnit varvid den tekniska utvecklingen har spelat en stor roll. 
Under de senaste århundradena har utvecklingen av krigföring ändrats radikalt. 
Vi kan se tillbaka på olika språng som har tagits under århundraden. Ända fram 
till slutet av 1500-talet var det relativt lite som skilde krigföringen till sjöss och 
på land. Sjöstriden ägde rum när fartygen var så nära varandra att soldaterna 
kunde genomföra närstrid genom att äntra fiendens fartyg eller att man i vissa 
fall rammade varandras fartyg så att de sjönk. Under slutet av 1500-talet och 
början av 1600-talet blev artilleriet huvudbestyckning ombord. Under de 
närmaste 200 åren förändrades knappt sjökrigets teknik och taktik. 20 På 1850-
talet kom en ny teknologisk förändring. Övergången till ångmaskin istället för 
segel gjorde fartygen väderoberoende men istället beroende av baser som 
kunde förse dom med kol. Den fortsatta teknologiska utvecklingen märktes 
även på vapensidan. Från att artilleriet var huvudbestyckning från slutet av 
1800-talet och början av 1900-talet, har vi idag sjömålsrobotar med lång 
räckvidd och hög träffsäkerhet som huvudbestyckning. Sensorteknikens 
utveckling har gjort att möjligheten att lokalisera och identifiera mål på mycket 

                                                 
17 Corbett, Some Principles of Maritime Strategy, s. 93. 
18 Widén, Jerker, Ångström, Jan: Militärteorins grunder (Stockholm: 
Försvarsmakten, 2005) s. 193-194. 
19 Till Geoffrey, Seapower, A guide for the Twenty- First Century (London, Frank 
Cass Publishers, 2004), s. 149. 
20 Rekkedal, Modern Krigskonst, s. 257. 
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större avstånd har ökat. Sammantaget innebär denna teknologi stora avstånd i 
sjökriget, vilket medför att operationsområdena utökas.21  
 
Sjökrigets metoder eller sjökrigsmetoderna är de sätt som man uppnår målet 
med sjökriget. Det är viktigt att förstå sambandet mellan mål, medel och 
metoder när vi fortsättningsvis tittar närmare på metoderna. Skillnaden mellan 
mål, medel och metoder är generellt tydligare när man diskuterar det på en nivå 
som gäller alla tre. Det här gäller även vid andra exempel, där betydelsen 
ändras beroende på vilken nivå man diskuterar. Vi har tidigare sagt att 
sjöherravälde kan vara ett strategiskt mål men en politisk/strategisk metod. De 
övergripande strategiska metoderna är att etablera, utöva eller bestrida 
sjöherravälde och i uppsatsen kommer vi att titta närmare på sjökrigsmetoderna 
på operativ/taktisk nivå.  
 

2.3 Herravälde till sjöss, (Command of the sea)  
Örlogsfartyg kan användas till ett flertal uppgifter och inom ett otal 
uppgiftsområden. Sir Julian Corbett menar att sjökriget består av tre 
huvudsakliga sjökrigsmetoder inom krigföring på strategisk nivå.22 Etablera, 
utöva eller bestrida herravälde till sjöss. Sjökriget kan alltså sägas syfta till att, 
direkt eller indirekt, etablera sjöherravälde eller att förhindra motståndaren att 
nå denna position. Herravälde till sjöss23 (command of the sea) eller som det 
numera kallar sjökontroll eller kontroll över maritima områden (seacontrol) 
innebär att havet kan användas för sina syften. Man har sådan kontroll över det 
havsområde som vill nyttjas att ingen annan kan utgöra ett hot. Sjöherravälde 
innebär inte att territorium erövras, utan att sjöherraväldet möjliggör 
möjligheten att använda havet för sina syften. Corbett menar att havet inte är 
möjligt att erövra och neutrala parter kan inte utestängas. Man kan heller inte 
låta sin armé leva kvar på det sätt som det görs vid erövring av land. 
Sjöherravälde går helt enkelt inte att jämföra med en landerövring. 24 
Sjöherravälde innebär inte att havsområde tas i besittning utan mer att det kan 
nyttjas det för sina ändamål. Herravälde till sjöss innebär också att situation är 
sådan att man fritt kan använda sig av havet för sina ändamål i kampen mot sin 
motståndare men att detta i sig, inte löser alla problem, utan att det egentligen 
är ett medel för att nå sina mål. 
 
Sjökrigsteoretiker, Amiral Philip Howard Colomb (1831-1909), skrev: 
 

[…] Command of the sea is assured. That is, where it is either impossible that 
any naval force can interfere or at least where is reasonable probability that no 
naval force capable of interfering by sea can make its appearance before the 
completion of all objects aimed at the attack.25 
 

 

                                                 
21 Rekkedal, Modern Krigskonst, s. 258. 
22 Corbett, Some Principles of Maritime Strategy, s. 167 ff. 
23 Fortsättningsvis i uppsatsen “Sjöherravälde” eller “Herravälde till sjöss” 
24 Corbett, Some Principles of Maritime Strategy, s. 93. 
25 Colomb, Philip Howard: Naval warfare: Its ruling principles and practice 
historically treated (London: W.H Allen and CO, 1891), s. 226. 
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Sjöherraväldet kan vara generellt eller lokalt. Skillnaden är att vid ett generellt 
sjöherravälde så kan fienden inte hota våra transportvägar ej heller skydda sina 
egna. Den här situationen uppstår när fienden inte längre kan skicka ut sina 
divisioner till sjöss. Vid ett lokalt sjöherravälde inträffar samma sak men vid 
endast några av de aktuella områdena. Fienden kan alltså fortfarande hota oss 
vid något eller några operationsområden eller så har han möjlighet att 
fortfarande skydda sina egna transporter vid ett eller flera operationsområden.26 
 
Både generellt och lokalt sjöherravälde kan vara temporärt eller permanent. 
Sjöherraväldet är temporärt när vi kan utöva det under den tid vi behöver för 
operationen. Permanent är sjöherraväldet när motståndaren kan störa men inte 
hindra transporter och kommunikationer och där tiden är av underordnad 
betydelse.27 Milan Vego menar att sjöherravälde är en dynamisk term, speciellt 
ute på öppet hav. Han menar att för att etablera, utöva och bestrida 
sjöherravälde kan en nation behöva göra kortare eller längre operationer. Vid 
motsvarande operationer i närheten av land eller i innanhav behöver man ha en 
större kontroll över sitt närområde, eftersom omgivande hot ökar med närheten 
till land.28 
 

2.4 Etablera ”Herravälde till sjöss” 
För att lyckas nå det övergripande målet, som enligt Corbett var, att ha 
sjöherravälde gäller det primärt att etablera detsamma. Det innebär att försöka 
få den kontroll som behövs för att sedan kunna nyttja havet för sina ändamål. 
Det handlar till stor del om att neutralisera eventuella hot så att havet senare 
kan användas för de ändamål som behövs för att nå sitt syfte. Om man lyckas 
innebär det att, antingen så är jag själv i det aktuella vattenområdet eller så har 
man gjort sin motståndare så harmlös så att hans närvaro inte upplevs som 
hotande. De sjökrigsmetoder som används för att etablera sjöherravälde går ut 
på att bli ensam på den delen av havet som skall utnyttjas för egna intressen. 
Det kan göras antingen genom att ”ta bort” motståndaren som finns där eller att 
se till att motståndaren inte har möjlighet att komma dit genom att blockera 
honom. För att lyckas med detta krävs det en lokal överlägsenhet. Det uppnås 
bl.a. genom att dra samman (concentration) sina stridskrafter. 29 
 

2.5 Utöva ”Herravälde till sjöss” 
Corbett menar att man utövar ”herravälde till sjöss” så länge som man 
genomför operationer som inte är inriktade mot motståndarens örlogsflotta utan 
mot det egna användandet av kommunikationsvägar till sjöss, som tjänar vårt 
eget syfte, eller när vi genomför operationer som hindrar motståndaren att 
nyttja kommunikationsvägarna till sjöss för eget syfte. 30 Corbett är av den 
uppfattningen, att sjökriget inte börjar och slutar med att slå fiendens 

                                                 
26 Corbett, Some Principles of Maritime Strategy, s. 338. 
27 Corbett, Some Principles of Maritime Strategy, s. 104-105. 
28 Vego, Milan: Naval Strategy and Operations in Narrow Seas (London: Frank 
Cass Publishers 2003), s. 111. 
29 Corbett, Some Principles of Maritime Strategy, s. 341. 
30 Corbett, Some Principles of Maritime Strategy, s. 233. 
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örlogsflotta utan snarare att sjökriget istället handlar om att hindra fienden, att 
transportera sin armé över havet och att skydda den egna arméns transport över 
havet. Samma sak gäller handelssjöfarten, att hindra fienden och att skydda den 
egna. I alla sådana operationer handlar det om att utöva ”herravälde till sjöss”. 
Corbett skiljer på detta sätt operationer som syftar till att etablera respektive att 
utöva ”herravälde till sjöss” som han utrycker; 
 

[…]We are using the sea, or interfering with its use by the enemy; we are not 
endeavouring to secure the use or to prevent the enemy from securing it. The two 
categories of operations differ radically in conception and purpose, and 
strategically they are on wholly different planes. 

 
Men fortsätter han, naturligtvis kommer dessa två olika sorters operationer i en 
logisk följd, där man först etablerar sitt herravälde för att sedan kunna utöva 
detsamma. Å andra sidan är kriget fullt av ickelinjära händelser som är svåra 
att förutse. Det är ändå viktigt att var och en har klart för sig sammanhangen 
mellan dessa två olika sätt att genomföra operationer på.31 Ett sätt att förstå 
skillnaden är att jämföra de primära målen vid en etablera-operation med en 
utöva-operation. Vid en etablera-operation är, som tidigare visats i kap 2.4, 
målet att slå ut fiendens flotta, medan i en utöva operation är huvudmålet att slå 
mot de fartyg som innehåller den armé som utgör hotet vid en invasion. Det här 
anses vara en svår uppgift, eftersom det är svårt att avgöra, vilket fartyg som 
innehåller trupp respektive vilken som endast agerar skydd. 
 

2.6 Bestrida ”Herravälde till sjöss” 
I en situation där två stater står i konflikt med varandra och den ena har 
etablerat sjöherravälde kan motparten bestrida detta tillstånd. Det kan han göra 
genom att störa, göra motattacker eller nålsticksoperationer som kan syfta till 
att uppnå en situation där han har möjlighet att ta över sjöherraväldet. Att 
bestrida ett sjöherravälde är ett tillvägagångssätt som passar för den svagare 
nationen som egentligen inte har tillräcklig kapacitet att etablera ett 
sjöherravälde.32 Han vill helt enkelt försvåra, störa och dra ut på sitt motstånd 
genom att hela tiden agera.  
 
 

3. Sjökrigsmetoder, gällande eller kvarleva?  

3.1 Inledning 
Det finns egentligen inget riktigt svar på hur många och vilka 
sjökrigsmetoderna är. I den här uppsatsen kommer de av Corbett nedtecknade 
metoderna att beskrivas och undersökas närmare. Hans teorier anses 
fortfarande vara aktuella framförallt där han förklarar sambandet mellan 
sjökriget och staten men även där han diskuterar skillnader mellan offensiv och 
defensiv krigföring.33 Corbetts sjökrigsmetoder har en övergripande 
förklaringsstruktur som av senare teoretiker brutits ner till mindre delar. 
                                                 
31 Corbett, Some Principles of Maritime Strategy, s. 234. 
32 Vego, Naval Strategy and Operations in Narrow Seas, s. 206. 
33 Rekkedal, Modern Krigskonst, s. 60. 
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Han förklarar i boken (Some Principles of Maritime Strategy) utförligt de sätt 
som sjökriget bedrivs och dess metoder och detta är i sin tur anledningen till att 
uppsatsen använder hans verk som utgångspunkt och teoribakgrund. 
 

3.2 Vad är en sjökrigsmetod?  
Handelsvägarna, har som tidigare nämnts, alltid spelat en viktig roll genom 
historien. Tidigt förstod man betydelsen av att använda sig av sjövägarna.34 De 
har alltid varit enklare och billigare att använda sig av än vägar på land. Detta 
märktes speciellt innan vägarna hade utvecklats som i modern tid. En annan 
viktig fördel var den, att sjövägen ansågs säkrare gentemot tjuvar och rövare. 
Däremot i krigstid behövs det en marin som kan skydda handelsfartyg och den 
viktiga handeln.35 Den amerikanske pensionerade kommendören och 
författaren Wayne P Hughes skriver: 
 

A navy´s purposes deal with the movement and delivery of goods and services at 
sea; in contrast, an army´s purpose is to purchase and possess real estate. Thus a 
navy is in the link business, while an army is in the nodes business.36 

 
Flottans uppgift är alltså att utgöra länkarna i ett nätverk medan armén är 
noderna. Om detta, som enligt Hughes, är flottans huvudsakliga arbete, så 
kommer vi nu att titta närmare på det sätt som man åstadkommer detta.  
 
I fredstid behövs marinen för att skydda sjöfarten bl.a. mot pirater och 
terrorism. Metoderna för att nå möjligheten till att nyttja havet för sina ändamål 
kallas för sjökrigsmetoder, alltså på det sätt som man uppnår kontrollen över de 
viktiga transporter som färdas på haven och som är i landets intresse. 
Sjökrigsmetoderna handlar även om att hindra sin fiende till att nyttja havet 
som transportväg.  
 
Anledningen till att sjökrigsmetoderna fortfarande är av intresse beror på att 
kunskapen om dessa ger en ökad förståelse för sjökriget och på vilket sätt som 
det kan genomföras. Genom att studera metoderna får man en ökad insikt i 
sjökrigets speciella och komplicerade karaktär och natur. Det sätt som Corbett 
delade in och kategoriserade sjökrigsmetoderna på förenklade förståelsen för 
hur man i sjökriget når sina mål, något som uppsatsens nästa avsnitt kommer 
att handla om. 
 

3.3 Metoder vid etablering av ”Herravälde till sjöss” 
Här finns det två olika metoder eller principer. Först och främst är det 
operationer som syftar till att få till ett avgörande genom ett sjöslag, där det går 
ut på att möta sin motståndare till sjöss antingen genom att söka upp honom 

                                                 
34 Mahan, Alfred Thayer: ” Mahan on Naval Strategy “I Hattendorf och Hughes 
(eds): Classics of Sea power (Annapolis Maryland: United States Naval Institute, 
1988), s. 27. 
35 Mahan, Mahan on Naval Strategy, s. 28. 
36 Hughes, Wayne P Jr: Fleet Tactics and Coastal Combat  (Annapolis, Maryland: 
U.S. Naval Institute, 2000), s. 9. 
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eller att locka ut honom till sjöss när man funnit honom i hamn. Den andra 
huvudoperationen används när man inte har lyckats få till ett avgörande och 
fortfarande behöver en direkt kontroll av kommunikationerna. Då är alla 
former av blockader användbara. Det som utmärker metoderna vid etablering 
av sjöherravälde är, att de är primärt avsedda för motståndarens militära del, 
och inte dess civila delar. Nu följer en ytterligare beskrivning av dessa 
metoder. 
 

3.3.1 Avgörande Sjöslag (Naval Battle) 
(Obtaining a decision by battle) 

 
[...]The only way of securing such a command37 by naval means is to obtain a 
decision by battle against the enemy’s fleet. Sooner or later it must be done, and 
the sooner the better. 38 
 

Detta menar Corbett är en gammal brittisk trosbekännelse, och som han skriver 
- ”behöver inte utvecklas mer”. Sättet att uppnå det avgörande slaget är att söka 
upp motståndarens flotta och tillintetgöra den. Metoden går ut på att 
tillintetgöra sin motståndare så att inget motstånd finns kvar. Det här är enligt 
Corbett en grundprincip som inte går att efterleva i nutid. Detta 
tillvägagångssätt måste, enligt Corbett, användas med omdöme och han är 
skeptiskt till den fixering som finns, i marina sammanhang, rörande denna 
metod. Han menar att det var omdömeslöst att sträva efter ett avgörande mot 
motståndarens huvudstyrka, eftersom dels en svagare flotta inte är intresserad 
av ett sjöslag och gör därför allt för att undvika ett sådant, dels så är alltid delar 
av en flotta i bas, under byggnad eller på underhållsperiod så trots ett 
avgörande slag så finns det fartyg kvar att bekämpa.39 Det sista argumentet 
som Corbett anger som skäl till sin skepsis till avgörande slag är att flottan har 
andra minst lika viktiga uppgifter, som t.ex. konvojering eller att stödja krig på 
land.  
 
Grundsatsen ”Seek out the fleet and destroy it” härrör ifrån Sir Francis Drake 
som 1588 skrev till de styrande i England, att han ville söka upp den spanska 
armadan i Corona och förgöra den. Detta blev han nekad till av olika 
anledningar. Det hela slutade med att hans idé blev tilltrodd till slut men fick 
avbrytas p.g.a. dåligt väder. Det som togs tillvara som erfarenhet av detta var 
först och främst, det moraliska värdet av att gripa efter initiativet men även 
vikten av att slå motståndaren innan han har hunnit mobilisera.40  
 
Det finns tillfällen då en mer defensiv krigföring är det vinnande sättet och att 
istället vänta ut sin motståndare och anfalla när ett bra tillfälle ges. Corbett 
menar, att söka efter sin motståndare utan att lyckas, kan innebära en risk att 
hamna i ett underläge. Det kan då vara bättre att avvakta så att motståndaren 
istället söker upp den andra parten, så att inte möjligheten öppnas för 
motståndaren att ta sig in bakom. Det kan vara en fördel att slåss på 
                                                 
37 Limited or unlimited, permanent and General command of the sea 
38 Corbett, Some Principles of Maritime Strategy, s. 167. 
39 Till, Sea Power, A Guide for the Twenty-First Century, s. 166.  
40 Corbett, Some Principles of Maritime Strategy, s. 174. 
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hemmaplan och därför kan det ibland vara bra att avvakta.41 Den nutida 
sjökrigsteoretikern Geoffrey Till håller med Corbett om nödvändigheten, att 
använda metoden med måtta och att den istället skall kunna ses i ett 
sammanhang, där flera små sjöslag får en avgörande effekt och därigenom 
uppnår sitt syfte.42  
 
Sjökrigsmetoden avgörande slag är av det offensiva slaget och har också en 
nära koppling till de andra metoderna. Metoder som indirekt påverkar 
motståndaren, t.ex. sjöfartskrig kan innebära att man till slut hamnar i en 
duellsituation och står inför ett avgörande slag. En blockad kan alltid innebära 
att motståndaren smiter ut ur greppet och därefter utmanar i ett avgörande slag. 
I den Gröna Pampletten43 skriver Corbett att lokalt och tillfälligt herravälde 
kan uppnås också genom blockad eller att avleda fienden så att han kraftsamlar 
på fel ställe. 

3.3.2 Blockad (Blockade) 
Termen blockad menar Corbett ingår i operationer som varierar brett i karaktär 
och strategisk intention.44 Först och främst kan blockad delas in i 
örlogsblockad eller handelsblockad. Handelsblockad anser Corbett tillhör de 
metoder då man utövar sjöherravälde och återfinns därför under den delen av 
uppsatsen. 
 
Med örlogsblockad eftersträvar vi antingen att hindra en motståndares 
krigsmakt att lämna hamn, eller att den lämnar hamn och hamnar i strid innan 
den kan nyttjas till sitt huvudsakliga mål. För att klara av detta måste hamnen 
som motståndarens krigsmakt befinner sig i observeras noga. Denna metod 
kallades inledningsvis också för blockad, men fick senare namnet öppen 
blockad. Anledningen till denna benämning kommer sig av Lord Nelsons 
protest när han blev beskylld för att blockera fienden i Toulon. Han utryckte 
det som att:  
 

It’s not my intension. My system is the very contrary of blockading. Every 
opportunity has been offered the enemy to put to sea.45 

 
Han var istället ute efter att få till ett avgörande slag genom att locka ut sin 
fiende och därefter anfalla. 
 
Att hindra motståndaren att lämna hamnen fick samtidigt namnet närblockad. 
Denna metod menar Corbett har blivit svårare att utöva, eftersom 
vapenutvecklingen kräver att de innestängande fartygen måste befinna sig på 
ett sådant avstånd, att de inte slås ut av de instängdas vapen. T.ex. torpeder 
minor och U-båtar. Geoffrey Till hävdar däremot att chansen ökar att 

                                                 
41 Corbett, Some Principles of Maritime Strategy, s. 344 f. 
42 Till, Sea Power, A Guide for the Twenty-First Century, s. 167. 
43 Gröna pampletten är en handbok som Corbett skrev för sina elever på Royal War 
Collage. Corbett, Some Principles of Maritime Strategy, s. 305. 
44 Corbett, Some Principles of Maritime Strategy, s. 183. 
45 Omskrivning av Nelsons brev till överborgmästaren i London, 1 augusti, 1804, Sir 
Henry Harris Nicolas: The Dispatches and Letters of Lord Viscount Nelson 
(London: 1845), s. 125. 
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motståndaren slinker ut från hamnen utan att det upptäcks och att vetskapen av 
vad fienden gör minskar.46 
 
Öppen blockad syftar till att blockera motståndaren på avstånd så att han inte 
tvekar att gå till sjöss. Där skall den som lockat ut honom vara beredd på att 
genomföra ett avgörande slag. Corbett menar att metoden är mer ekonomisk än 
närblockaden och kräver inte så mycket av den som blockerar. Å andra sidan 
kan närblockaden ge ett välbefinnande som skapar god stämning och hög 
moral när man blockerar sin motståndare på nära håll.47 Ett annat mer konkret 
problem, hävdar Corbett, är att närblockaden kräver mycket personal och 
fartyg. Minst en femtedel av styrkan måste befinna sig i hemmabas för 
underhåll och som avlösare. Närblockad skall hindra fienden att komma till 
sjöss. Målet är oftast att säkra lokal eller tillfällig kontroll (till sjöss). I 
begreppet närblockad ingår även handelsblockad. 48 
 

3.4 Metoder vid utövning av ”Herravälde till sjöss” 
När en nation har etablerat det sjöherravälde som är målet att uppnå, kan den 
nu istället koncentrera sig på att försvåra för en motståndare som de vill 
besegra. Metoderna vid utövande av sjöherravälde har den karaktären, antingen 
används möjligheten med sjöherraväldet som ett påtryckningsmedel genom att 
t.ex. slå mot hans sjöfart eller så används det till att säkert transportera trupp till 
hans kust för att besätta hans territorium. Den tredje tillämpningen av 
sjöherravälde är att, vid utövning av densamma, nå de positioner som behövs 
för att försvara sitt eget territorium eller att störa hans invasionsstyrkor. 
 

3.4.1 Försvar mot landstigning (Defense against invasion) 
Det här är den första metoden vid att utöva sjöherravälde. Metoden består av 
att slå mot transporterna som tillhör den invaderande armén och inte mot den 
örlogsflotta som skyddar transporten. Det här är framförallt en skillnad i 
uppträdande och kräver en viss eftertänksamhet för att klara av. Kraften skall 
riktas mot transporten och inte dess skydd. Enligt Corbett kan man efterhand se 
en utveckling av metoden, där man lägger stor vikt vid att fördela sina styrkor 
mellan motståndarens örlogsfartyg och fartygen som transporterar 
arméstridskrafterna. 49 Försvar mot landstigning, menar Milan Vego är numera 
en gemensam uppgift för land-, luft- och flygarenan. Speciellt när det gäller 
den sista biten in mot land där motståndaren har tänkt landstiga.50 Det här kan 
väl anses som en del i utvecklingen av materiel och teknik. 
 

3.4.2 Sjöfartskrig (Attack and Defense on Trade) 
Sjöfart till och från en nation ger möjlighet att exportera och importera varor. 
Det här har i de allra flesta fall en mycket stor betydelse för en nation som 

                                                 
46 Till, Sea Power, A Guide for the Twenty-First Century, s. 188. 
47 Corbett, Some Principles of Maritime Strategy, s. 187. 
48 Corbett, Some Principles of Maritime Strategy, s. 340. 
49 Corbett, Some Principles of Maritime Strategy, s. 235. 
50 Vego, Naval Strategy and Operations in Narrow Seas, s. 221. 
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importerar och exporterar stora kvantiteter av varor. Motsvarande mängd varor 
via flyg eller tåg som via fartyg och havet går inte att jämföra. Lyckas man i en 
konflikt störa eller stoppa denna sjöfart så sätts motståndaren under hård press. 
 
Sjöfartskrig som övergripande begrepp kan återfinnas så tidigt som i mitten av 
1500-talet. I syftet att tillfångata eller förstöra sjöfart får vi dock vänta till 
1650-talet, då holländska fiskebåtar i nordvästra delarna av Nordsjön 
attackerades av engelsmännen för att på så sätt strypa den viktiga holländska 
inkomstkällan som fisket var. Efter detta kom sjöfartskrig att få betydelsen att 
attackera fiendens - och försvara den egna civila sjöfarten och därigenom få en 
betydelse som sjökrigsmetod.51 Svårigheten för Holland, som ansågs som den 
svagare nationen av de två var att de måste skydda den egna sjöfarten samtidigt 
som de var tvungna att försöka uppnå sjöherravälde. 
 
Sjöfartskrig innebär att skydda egen sjöfart med militära medel, alternativt att 
slå mot fiendens sjötransporter så att dessa uteblir eller kraftigt reduceras. 
Under de bägge världskrigen har sjöfartkrig använts frekvent. Att slå ut viktiga 
transporter med civila handelsfartyg blev ett viktigt vapen som lätt kunde få en 
stor inverkan på en fiende. Speciellt viktigt var det mot nationer som var 
beroende av sin import eller export. Genom att strypa tillförseln av viktiga 
varor kunde man använda situationen som ett slags triumfkort för att få 
motståndaren att ge upp. Det kunde också användas för att strypa tillförseln av 
trupp och militär utrustning mot de nationer som krigade utanför sitt lands 
gränser.  
 
Det var också av stor betydelse att man kunde försvara den egna sjöfarten. Det 
skedde bl.a. genom att man använde sig av konvojering. Genom att samla 
handelsfartyg i grupper kunde man med örlogsfartyg lättare försvara och 
skydda deras resa till sin slutdestination. Ett annat sätt att skydda 
handelsfartygstrafiken är att lägga ut mineringar som fungerar som en barriär 
mellan de hotande ubåtarna och handelsfartygslederna. I bl.a. svensk 
mineringsplanering var detta vanligt. 
 
Benämningen Sea Lines Of Communications (SLOC) är den väg som används 
för att stödja en militär operation medan maritime trade är den normala 
handelssjöfarten för att en nation skall kunna importera och exportera varor. 
 

3.4.3 Amfibieoperationer samt att stödja expeditionsstyrkor 
 (Attack, Defence, and Support of Military Expedidtions) 

Corbett var av åsikten att den kanske viktigaste anledningen till att ha en flotta 
och skaffa sig sjöherravälde var just förmågan till att använda flottan i 
operationer som var riktade mot land. En sådan förmåga kunde ofta vara en 
avgörande faktor i krig, eftersom den gav möjligheter att slå mot en fiendes 
svaga punkter. Mot denna tes har anförts att amfibieoperationer sällan var så 

                                                 
51 Colomb, Naval warfare: its ruling principles and practice historically treated, s. 
33. 
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avgörande som Corbett ville påskina och att den moderna tekniken gjorde 
sådana operationer allt svårare att utföra.52 
 
Attacker mot och försvar av expeditionsstyrkor och amfibieoperationer som 
metod, menar Corbett, har samma principer som vid attacker mot och försvar 
av handelstonnage eller sjöfartskrig. Det handlar vid bägge fallen om de 
viktiga kommunikationerna och kontrollen av dessa. Kontrolleras 
kommunikationerna för handeln så kontrolleras även den för 
expeditionsstyrkorna. Skillnaden är att vid försvar av expeditionsstyrkor, 
hävdar Corbett, så är inte flottans enda uppgift att skydda fartygen som vid 
sjöfartskrig. Detta gäller om trupp transporteras till ett land där motparten 
fortfarande gör motstånd. Vid skydd av dessa expeditionsstyrkor har flottan 
även uppgiften att serva de stridskrafter som transporteras, assistera med 
logistik men även att bidra med skydd vid närmandet av motståndarens 
kust.53För den som attackerar är det, som tidigare sagts, inte eskorten som är 
det viktiga målet utan den eller det som eskorteras. Det här gäller som 
huvudregel vid denna typ av operationer. Innehållet i en expeditionsstyrka 
skiljer sig till stor del från vanlig konvojering. Vid konvojering är det bara två 
element, handelsfartygen och eskorten. En expeditionsstyrka, menar Corbett, 
innehåller landstyrkorna, transporttonnaget och landstigningsflottiljen med 
landstigningsbåtar. Den inrymmer också en division med fartyg som är 
ansvariga för underhåll och support och avslutningsvis finns det en 
bevakningsdivision.54  
 
Amfibieoperationer anses av många som en av de svåraste militära operationer 
att genomföra.55 Geoffrey Till anser att utan en långvarig träning inför en 
landstigning är risken stor att förlusterna blir så stora att det inte är lönt att 
försöka. Mycket av den erfarenhet som finns av amfibieoperationer har länder 
eller allianser fått genom bittra erfarenheter och inte via eftertänksamhet och 
klokhet.56  
 

3.4.4 Handelsblockad (Commercial Blockade) 
Handelsblockad är som namnet säger en blockad mot den handelstrafik som 
går till och från en motståndares hamnar och basområden. Den skiljer sig från 
de andra blockaderna, eftersom den enligt Corbett, hör hemma i ”utöva 
herravälde” därför att det finns en nära koppling till metoden att bedriva 
sjöfartskrig. Det är en metod som passar bättre när det önskade sjöherraväldet 
redan har etablerats och genom det, öka trycket mot den nation som skall 
besegras. 
 
Handelsblockad syftar till att hindra handelssjöfarten att anlända eller lämna en 
blockerad hamn.57Enligt Corbett har den alltid en nära koppling till 
örlogsblockad och då framförallt den öppna blockaden, eftersom det krävs 
                                                 
52 Hämtat från Till, Sea power, A Guide for the Twenty-First Century, s. 52–53, 193. 
53 Corbett, Some Principles of Maritime Strategy, s. 280. 
54 Corbett, Some Principles of Maritime Strategy, s. 283. 
55 Callwell, Charles E: The Dardelles (London: Constable, 1924), s. 105. 
56 Till, Sea Power, A Guide for the Twenty-First Century, s. 200. 
57 Corbett, Some Principles of Maritime Strategy, s. 340. 
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militära styrkor för dess genomförande. Den styrkan som hindrar 
handelssjöfarten behöver inte vara så pass kraftfull att den också hindrar 
motståndarens örlogsfartyg i form av divisioner av kryssare eller slagskepp.58 
Av denna anledning kommer inte handelsblockaden att kräva lika mycket av en 
nation som vid en örlogsblockad. 
 

3.5 Metoder vid bestridande av ”Herravälde till sjöss” 

3.5.1 Fleet in Being 
En stat som inte har maritim överlägsenhet kan välja, eller tvingas till, att 
tillämpa s.k. fleet in being59. Genom att undvika konfrontation med en 
överlägsen motståndare kan en stat bevara sina egna marina styrkor och ändå 
binda eller utgöra ett hot mot motståndarens styrkor.60 Begreppet har sitt 
ursprung från 1690-talet då amiral Torrington sa inför krigsrätt; 
 

As it was most men were of the opinion the French would invade; but I was 
always of another opinion; for I always said that while we had a fleet in being 
they would not dare to make an attempt.61 

 
Amiral Torrington förde befäl över en underlägsen brittisk/holländsk 
kanalflotta som hade till uppgift att försvara den engelska kanalen. Han insåg 
tidigt sin underlägsna situation och intog en defensiv position i mynningen till 
Themsen. Det här ansågs utgöra en risk för fransmännen, under ledning av 
amiral Tourville, som de inte kunde räkna bort.  Det som utgör utgångspunkten 
i metoden ”fleet in being” är att risken för anfall komplicerar motståndarens val 
av handlingsalternativ. Hans ovisshet blir en fördel för motståndaren och även 
en underlägsen marin kan på detta sätt utgöra ett hot som man ej kan räkna bort 
och som binder motståndarens styrkor. Det kan också innebära att 
motståndaren blir svagare i ett annat område. Corbett anser att metoden är 
effektiv och säger att även den överlägsna flottan bör studera denna metod 
noggrant.62  Britterna som hade stora offensiva operarationer runt om i världen 
var ofta tvingade att lämna hemmahamnen dåligt bevakad. Vid sådana tillfällen 
var just ”fleet in being” en bra metod att trots små resurser klara sig ifrån en 
invasion. Corbett menar att denna defensiva metod skall användas med en stor 
beredskap på att ta till offensiva åtgärder, att vänta på rätt tillfälle. Rörlighet är 
ett nyckelord. 
 
Geoffrey Till menar att ”fleet in being” är ett av tre sätt att strategiskt minska 
motståndarens nytta med havet och öka den egna. Han menar att sjöherraväldet 
aldrig kan bli absolut utan mer relativt och därför kan en mer defensiv metod 
som ”fleet in being” få en likvärdig effekt som ett avgörande slag. 63 Till håller 
                                                 
58 Corbett, Some Principles of Maritime Strategy, s. 340. 
59 Metoden ”fleet in being” saknar en bra svensk översättning och kommer därför i 
uppsatsen kallas sitt engelska namn. 
60 Doktrin för marina operationer (DmarinO 04) 
61 Torrington, tal till parlamentet citerad i Colomb sid 122. Den olycksdrabbade 
amiralen blev ställd inför krigsrätt, men frikänd. Det är i detta tal som han gör det 
berömda yttrandet som skapar den berömda termen. 
62 Corbett, Some Principles of Maritime Strategy, s. 210. 
63 Till, Sea Power, A Guide for the Twenty-First Century, s. 180. 
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med Corbett om att defensiva operationer som ”fleet in being” inte behöver 
vara en antites till offensiven utan snarare ett komplement,64 eftersom en nation 
kan vara offensiv på en plats och defensiv på en annan, men när tillfälle ges 
kan detta ändras. 

3.5.2 Nålsticksoperationer (Minor counter attacks) 
För den vekare av två krigförande parter har nålstickoperationer alltid varit en 
speciell fascination skriver Corbett.65 När en part är underlägsen i marin styrka 
och vill bestrida herraväldet, kan en nålsticksoperation knyta upp och påverka 
motståndaren och därigenom minska en eventuell relativ underlägsenhet. De 
medel som används för nålsticksoperationer har under åren utvecklats. Efter 
torpedens tillkomst fick nålsticksoperationer ny ökad betydelse och i dagens 
vapensituation bör alltid en viss beredskap mot dessa attacker finnas. Den här 
sortens aktioner kan återfinnas långt tillbaka i historien. År 1588, i kriget mot 
den spanska armadan, utnyttjade britterna den här sortens metod.  Fartyg sattes 
i brand, lastade med krut och fick sedan driva iväg inne i hamnen mot den intet 
anande motståndaren.  
 
Corbett menade att nålsticksoperationer skulle få en minskad betydelse under 
1900-talet, eftersom denna sorts operationer kräver väldigt mycket tur och 
skicklighet för att lyckas. Framförallt är det attacker i hamnar som Corbett 
nämner, när en överlägsen flotta ligger under mobilisering, eller på något annat 
sätt har fokus på annat än motståndaren. För att lyckas måste 
underrättelsetjänsten ge den precisa information som behövs. Det kan också 
vara attacker mot en fiende som exponerar sig när han genomför offensiva 
operationer. 66 
 
Den här sortens attacker har spelat en viktig roll i vår modernare krigshistoria, 
och den spådom som Corbett gjorde har visat sig vara fel. Det finns flera 
exempel på när en svagare flotta utnyttjar tillfället, då en fiende finns samlad i 
hamn och har fokus på något annat. Jag tänker t.ex. på britternas sänkning av 
slagskeppet Tirpitz i den norska Altafjorden under andra världskriget. 
 
 

4.  Fallstudie Falklandskriget 

4.1 Falklandskriget 1982  
I kommande kapitel kommer vi nu att titta närmare på Falklandskriget 1982. Vi 
kommer att göra det genom att granska olika skeenden i kriget och där försöka 
återfinna Corbetts sjökrigsmetoder eller alternativt frånvaron av dessa. De olika 
skedena är när argentinarna respektive britterna etablerar, utövar eller 
bestrider sjöherravälde. Några klara och tydliga gränser för när respektive land 
anser att de har sjöherravälde finns egentligen inte men det finns händelser som 
visar på när en förändring har skett.  
 
                                                 
64 Till, Sea Power, A Guide for the Twenty-First Century, s. 182. 
65 Corbett, Some Principles of Maritime Strategy, s. 227. 
66 Corbett, Some Principles of Maritime Strategy, (The Green Pamphlet), s. 331.  
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Falklandsöarna, eller Las Malvinas som de kallas i Argentina, är ett omstritt 
område alltsedan britterna annekterade dem år 1833. Den 2 april 1982 
invaderade Argentina Falklandsöarna och började omedelbart bygga upp 
försvaret. Den 3 april tog man också kontroll över den brittiska ögruppen 
Sydgeorgien 500 km ostsydost om Falklandsöarna. Britterna reagerar 
omgående med att skicka sjöstridskrafter till området under befäl av amiral 
Woodward. 
 

 
 

Karta 1: Falklandsöarna 
 

4.1.1 Argentinskt sjöherravälde 16 –30 april 1982 
Argentinarna utövar sjöherravälde runt öarna sen den dagen de invaderade 
Falklandsöarna och hissar den argentinska flaggan i huvudstaden Port Stanley. 
Det finns inga motståndare i närområdet som inledningsvis kan hota deras 
herravälde och möjligheten att använda havet för sina ändamål, i det här fallet 
att tilltransportera trupp och materiel.  
 
Britternas förhoppning är att Sydgeorgien snart skall vara återtaget och därefter 
återstår de övriga målen för Falklandsöarna: för det första att snabbt upprätta 
en blockad till sjöss med hjälp av en Maritime Exclusion Zone (MEZ) och för 
det andra att uppnå ett lokalt herravälde till sjöss och i luften.  
 
Etablering av Maritim Exklusions Zon (MEZ) 
Den brittiske sjöstyrkans uppgift är att förbereda för en brittisk landstigning på 
Falklandsöarna. Det skall ske med hjälp av arméstridskrafter som har till 
uppgift att återta öarna till brittisk kontroll, helst innan den sydatlantiska 
vintern kommer till området. Under förberedelseskedet samlas den brittiska 
styrkan vid den atlantiska ön Ascension där man bland annat delar in 
stridsgruppen i fem delar: hangarfartygsstyrkan och eskortfartygen, 
landstigningsfartygen med landstigningsstyrkan och de framskjutna 
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atomubåtarna.67 Några av enheterna har genomfört övningar i Medelhavet 
medan andra hade befunnit sig i hemmahamn i Storbritannien. Den 12 april 
deklarerar britterna en Maritime Exclusion Zone (MEZ)68 med en radie på 200 
NM runt Falklandsöarna i syfte att genom restriktioner för sjöfarten förhindra 
argentinarnas tilltransport av styrkor och materiel. 
 
Att genom, en på kartan, upprättad MEZ få sin motståndare att därigenom 
lämna området kan ifrågasättas. Argentinarna har efter att de intagit 
Falklandsöarna och Port Stanley, fortsatt att etablera sig och bygger upp de 
resurser som de anser sig behöva på öarna. I det här fallet innebär MEZ:en att 
argentinarna blir mycket restriktiva med fortsatta sjötransporter och tvingas 
istället att använda flygtransporter för sin fortsatta etablering. 69 Det här betyder 
att vissa nödvändiga förnödenheter saknas på Falklandsöarna under det 
inledande skedet.  
 
En MEZ är oftast godkänd av FN genom ett mandat och kan beskrivas som: 
 

In situations of international conflict and times of tension, a state is entitled, 
under the UN Charter, to exercise measures of individual or collective self-
defence against an imminent threat of armed attack or an actual armed attack. 
On many occasions this century, states have declared an exclusion zone (EZ) in 
areas adjacent to national territory, invoking the principle of individual or 
collective self-defence. An exclusion zone can be a total exclusion zone (TEZ), 
maritime exclusion zone (MEZ) or air exclusion zone (AEZ).70 

 
Den 18-21 april lämnar den brittiska styrkan Ascension, delvis splittrad 
eftersom några fartyg drabbats av haverier och måste lagas. Denna 
kraftsplittring bekymrar amiral Woodward. Det kan innebära att när det är dags 
att gå in i MEZ:en så kommer det ske med en decimerad styrka. Däremot har 
britterna, sen den 12 april, de två atomubåtarna, Spartan och Splendid, i 
MEZ:en. Dessa två ubåtar har innan konfliktens början haft till uppgift att ta 
sig till södra Atlanten och att där genomföra övningar och patrullering. 
Argentinarna tror vid det här tillfället att britterna har möjligheten att slå mot 
de argentinska fartygen i MEZ:en, men de två atomubåtar, saknar den 
möjligheten eftersom insatsreglerna (ROE)71 inte tillåter anfall mot argentinska 
enheter i området vid detta tillfälle.72  
 
Slutsats 
Corbetts sjökrigsmetod blockad, vare sig det gäller örlogsblockad eller 
handelsblockad, syftar till att hindra motståndaren att komma till sjöss eller 

                                                 
67 Craig, Chris, Eldunderstöd, (L. Hadorph Holmberg, C. Holmberg övers.) 
(Stockholm: Marinlitteraturföreningen, 2000) s. 43. 
68 Maritime Exclusion Zone är ett vedertaget utryck och kommer fortsättningsvis att 
benämnas MEZ. 
69 Middlebrook, Martin: The Argentine fight for the Falklands (Pen & Sword 
Military Classics, S. Yorkshire 2003) s. 53. 
70 Royal Australian Air force: 
http://www.raaf.gov.au/airpower/publications/doctrine/aap1003/lowres/Ch2-
International_Status_of_Military_Aircraft.pdf 2005-03-24 kl 1010 
71 Roles of Engagement. 
72 Middlebrook, The Argentine fight for the Falklands, s. 67. 
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genom öppen blockad locka honom till sjöss så att man därigenom kan 
tillintetgöra honom i ett avgörande slag. 
 
Är detta då en ny metod eller kan vi se likheter mellan upprättandet av en MEZ 
och Corbetts metod? Jag menar att bägge metoderna syftar till att etablera ett 
sjöherravälde genom att blockera sin motståndare. Att hindra honom från att 
vara inom ett visst område och på så sätt kunna använda havet för sina 
ändamål, som i det här fallet var att transportera brittisk trupp till 
Falklandsöarna. MEZ:en uppfattas som ett hot av argentinarna som därigenom 
undviker fortsatta sjötransporter. Britterna använder metoden för att bestrida 
argentinarnas sjöherravälde och inte som en metod för att etablera detsamma. 
Det skiljer sig ifrån det sätt som Corbett menar att metoden skall användas. Det 
kan ha sin förklaring i att MEZ som begrepp är ett nytt påfund och fanns inte 
vid den tiden som Corbett levde. Jag menar att begreppet MEZ kommer av 
metoden blockad, det är bara en ny tillämpning av den gamla metoden och det i 
sin tur betyder att det inte tillkommit en ny metod utan snarare en ny 
tillämpning av den ursprungliga. 
 
Spaning med Boing 707 
Efter några dagar till sjöss upptäcker delar av den brittiska styrkan ett okänt 
flygplan på stort avstånd. Britterna väljer vid varje tillfälle som oidentifierade 
mål upptäcks att skicka upp sitt eget flyg för att på så sätt kunna möta en 
eventuell fiende på långt håll och därigenom hindra honom ifrån att komma 
inom skjuthåll Vid ett tillfälle får de brittiska flygplanen visuell kontakt med 
det anflygande radarekot. Det visar sig vara ett argentinskt militärflygplan av 
typen Boing 707 som man av tidigare erfarenhet vet används som 
spaningsflygplan. Hela händelsen förlöper utan att någon strid uppstår och 
britterna går ner i normal beredskap. Det som framförallt bekymrar den 
brittiske sjöstyrkechefen är den sårbarhet britterna har när det gäller 
flygkapacitet. Dels har de väldigt få flygplan med sig, dels så är de enda start- 
och landningsbanorna de två hangarfartygen, som är av stor vikt att skydda. 
Lyckas argentinarna att skada eller sänka ett av britternas hangarfartyg så är 
chansen stor att britterna får vända hem med oförrättat värv. 
 
Slutsatser 
Det här kan utifrån Corbetts teorier ses som ett sätt för argentinarna att skapa 
underrättelser om britternas läge och storlek på styrkan, för att de sedan skall 
kunna insätta ett precist och kraftfullt anfall i syfte att tillintetgöra den brittiska 
styrkan, det som Corbett kallar för avgörande sjöslag. 
 
Naturligtvis kan man tolka den här händelsen på olika sätt. Vi vet med facit i 
hand att detta bara var en del av argentinarnas underrättelseinhämtning. Hade 
däremot argentinarna haft sin flotta i ett bättre skick och med tränade 
besättningar, så skulle det varit möjligt att insätta ett kombinerat anfall med 
t.ex. ubåt, attackflyg och ytstridsfartyg. Förflyttningsfart är oftast ingen bra 
spaningsfart speciellt inte mot ubåt73 vilket kunde ha gynnat argentinarna. Ett 
tidigt överraskande anfall från argentinarnas sida skulle ha kunnat decimera 

                                                 
73 Sonarer är ofta känsliga mot omgivande buller som skapas när fartyg gör fart 
genom vattnet. 
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den brittiska styrkan betydligt, speciellt om man hade träffat de viktiga 
hangarfartygen. Framskjuten spaning, satellitspaning eller all sorts spaning har 
ett övergripande syfte, nämligen att öka vetskapen om sin motståndares 
situation. Detta innebär att man kan tillskaffa sig ett informationsöverläge som 
ger en gynnsam situation oberoende vilket nästa steg blir. Det här är lite av en 
truism. Analysen av denna händelse tyder på att det ändå kan vara en del av 
Corbetts sjökrigsmetod, men att den inte fick den fortsättning som han 
beskriver. Jag anser att detta är normal taktik och ger inga nya svar på 
uppsatsens frågeställningar. 
 
 

 
 

Karta 2: Sydatlanten 

4.1.2 Britterna bestrider och etablerar sjöherravälde 
När britterna väl är på plats med sin sjögående styrka börjar de genast 
genomföra offensiva attacker mot argentinska mål. Argentinarna, har redan 
efter att britterna utlyst MEZ:en runt öarna, intagit en mer defensiv roll.  
 
Sydgeorgien 
Ögruppen Sydgeorgien74 har samtidigt som Falklandsöarna blivit belägrad av 
argentinska soldater. Denna lilla ögrupp på 60° sydlig latitud precis i kanten av 

                                                 
74 Denna händelse sker egentligen under den tid då Argentina har sjöherravälde runt 
Falklandsöarna och Sydgeorgien, men britterna väljer att bestrida sjöherraväldet vid 
Sydgeorgien innan de gör det vid Falklandskriget.  
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den antarktiska packisen ca 500km öster om Falklandsöarna har sedan 1904 
använts av britterna som centrum för valindustrin men efter 1950 har intresset 
minskat och nu används istället fartyg som fiskeindustri för att ta hand om 
valfångsten. De enda innevånarna 1982 är tillfälliga forskare, ca. 30st, vars 
ledare är platschef under den officielle guvernören på Falklandsöarna. Britterna 
sänder dit forskningsfartyget Endurance från Port Stanley på Falklandsöarna. 
Fartyget tar med sig en grupp på 21 marinsoldater som sätts iland med 
Endurance helikopter och får till uppgift att bevaka den argentinska aktiviteten 
på Sydgeorgien.75 Den brittiska styrkan kämpar länge mot argentinarna, bl.a. 
skadar de en argentinsk korvett allvarligt med endast lättare handeldvapen men 
de tvingas till slut att ge upp. Argentinarna har i samband med att britterna 
visat sin närvaro, skickat en långräckviddig ubåt till Sydgeorgien. Den 
argentinska ubåten Santa Fé har som uppgift att ge förrådskomplettering och 
truppförstärkning till de argentinska posteringarna på öarna. Vid samma tid har 
britterna, efter de första återerövringsförsöken, skickat två fregatter till området 
med bl.a. ubåtsjakthelikoptrar och specialförband ombord. När ubåten är klar 
med avlastningen går hon åter till sjöss och blir då plötsligt upptäckt en av de 
brittiska fregatternas helikoptrar, som närmar sig. Ubåtens kapten väljer att inte 
dyka för att på så sätt undvika helikopterns målsökande torpeder76 Vad han inte 
vet är att den brittiska helikoptern är utrustad med sjunkbomber. Ubåten skadas 
och är tvungen att återvända till ”säkerheten” på Sydgeorgien. Britterna 
fortsätter dock att attackera ubåten som skadas ytterligare och blir obrukbar 
men lyckas ändå till slut förtöja vid Cumberland Bay.77 När senare brittiska 
specialförband skall landstiga på öarna, får de eldunderstöd ifrån fregatternas 
artilleripjäser som tvingar ner de argentinska ställningarna i skydd. Britterna 
lyckas inom kort att få argentinarna att ge upp. 
 
Kustbeskjutningar 
När britterna till slut når Falklandsöarna den 30 april skärps MEZ:en till att bli 
en Total Exclusion Zone (TEZ)78 som senare utsträcktes även att omfatta 
området utanför Argentinas kust.79 Väl på plats börjar britterna sina 
bombningar mot argentinska mål med attackflygplan, som startar och landar 
från de bägge hangarfartygen Hermes och Invincible. Den 1 maj får de två 
fregatterna, Arrow och Alacrity och jagaren Glamorgan uppgiften att beskjuta 
argentinska landposteringar med sitt artilleri. Dessa fartyg är de som har den 
modernaste eldledningen för markmålsbekämpning och oftast utför de 
uppgiften i skydd av mörker, för att på så sätt minska risken att bli beskjuten av 
okvalificerat artilleri som inte har den mörkerkapaciteten som britterna har.  
Som eldobservatör använder de sina egna helikoptrar. Vid de inledande 
kustbeskjutningarna får fregatten Alacritys helikopter visuell kontakt med en 
argentinsk patrullbåt. Helikoptern beskjuts av patrullbåten och den besvarar 
elden men skadas och tvingas landa på närmaste landområde.  
 
                                                 
75 Brown, David: The Royal Navy and the Falklands War (Lee Cooper Ltd, London 
1987), s. 53. 
76 Armeringsdjupet förhindrar normalt torpeder att detonera för grunt. 
77 Brown, The Royal Navy and the Falklands War, s. 105. 
78 Detta innefattar även luftrummet. 
79 Smedberg, Marco, Om sjökriget. Från Svensksund till smygteknik (Stockholm: 
Page One Publishing AB, 1996), s. 110-111. 
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Flyganfall mot de brittiska fregatterna 
Under det kaos som råder på fartygen vid kustbeskjutningar, som beskrevs i 
förra avsnittet, anfaller argentinska Mirage-plan. Britterna som har sin 
koncentration åt ett annat håll blir helt tagna på sängen. Anfallet från 
argentinarnas sida blir inte helt lyckat, eftersom deras bomber missar sina mål. 
Det här var det hot som britterna fruktade mest under hela konflikten. De är i 
oerhört stort behov av ett luftherravälde för att kunna genomföra operationen 
och att slippa attacker av det här slaget. Trots det fåtal flygplan som britterna 
har tillgång till lyckas de ganska bra. Flygplanen släpper sin bomblast och 
beskjuter samtidigt fartygen med kanoneld. Fregatten Arrow träffas lätt av en 
bomb och en sjöman får lättare skador medan de övriga två fartygen helt lyckas 
undvika bomberna.  
 
Slutsats 
Corbett skriver om att flottans uppgift är amfibieoperationer och att stödja 
expeditionsstyrkor. Han menar att en av flottans viktigaste uppgifter är att just 
stödja de operationer som syftar till att återta eller erövra land och att flottan i 
sig självt inte vinner några krig, utan att den är en del av helheten där armén 
belägrar landområden. Vidare hävdar han att det finns två strategiska 
användningsområden för ett sjöherravälde. Det ena är just möjligheten att 
använda havet för sina kommunikationer och det andra är att kunna använda 
herraväldet till att göra en barriär som hindrar fiendens kommunikationer.80 
 
Att använda de brittiska fartygen till kustbeskjutningar och eldunderstöd kallas 
för Maktprojicering (power projection), vilket är den benämning vi använder 
nuförtiden för denna sorts aktiviteter. Begreppet maritim maktprojicering har 
av Geoffrey Till definierats som ”användandet av sjöburna militära 
stridskrafter i syfte att påverka skeenden på land”. Britterna vill med sina 
kustbeskjutningar förbereda för den kommande landstigningen, eller som i 
Sydgeorgien fallet, stödja själva landstigningsmomentet. I det fallet fanns 
också möjligheten att använda eget flyg för samma uppgift. Dessa händelser 
visar tydligt på den sortens aktivitet som Corbett ansåg som en av de viktigaste 
för flottan, men metoden har fått ett nytt namn. Corbett ser mer till helheten av 
denna typ av operationer, stödja expeditionsstyrkor och amfibieoperationer, de 
syftar till att få trupperna på rätt plats och att där fortsätta stödja med de 
förmågor som flottan har. Slutsatsen är att metoden har fortsatt att vara en 
viktig del av flottans uppgifter men kallas i de fall flottan projicerar makt i 
syfte att påverka skeenden i land för maktprojicering. Detta har efter kalla 
krigets slut diskuterats i olika länder och håller på att utvecklas. I USA t.ex. 
håller de på att utveckla nya koncept i sin vision Sea Power 2181och där ingår 
maktprojicering som en viktig del. 
 

                                                 
80 Corbett, Some Principles of Maritime Strategy, s. 94. 
81 Visionen innebär i korthet att expeditionsstyrkor skall kunna agera utifrån en 
sjögående styrka som bas (Sea Basing) och inte som nu att man är beroende av ett 
intilliggande nations territorium som framskjuten bas. Basen skall finnas på fartyg 
utanför konfliktområdet och flottans uppgift blir att skydda denna styrka samt öka på 
sin egen förmåga att agera i kustnära farvatten sk. Littorals.  US 
Navy:http://www.chinfo.navy.mil/navpalib/cno/proceedings.html 2005-05-03 kl. 
1515 
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Vid de argentinska flyganfallen försöker argentinarna försvara det som de 
anser vara sitt land. Corbett kallar den här sortens sjökrigsmetod för försvar 
mot landstigning. Metoden hör hemma, enligt Corbett, i utövandet av 
sjöherravälde. Försvar mot landstigning går enligt Corbett ut på att koncentrera 
sig på att hindra den invaderades transporttonnage, alltså där 
landstridskrafterna finns och deras materiel. Vid den här händelsen så har 
fortfarande inte transportfartygen anlänt till Falklandsöarna så det faller sig 
naturligt att argentinarna då anfaller britternas sjöstridsfartyg.  
 
I denna händelse finns det också likheter med det som Corbett kallar för 
nålsticksoperationer, den metod som används av den som vill bestrida 
motpartens sjöherravälde. Små överraskande motattacker är då ett vanligt sätt 
att påverka sin motståndares framfart. I det här fallet börjar britterna alltmer 
närma sig land och argentinarna har möjlighet att nå dem från sina 
befästningar. Motanfallet sker med flygplan istället för det som Corbett 
beskrev, med ubåtar torpeder eller minor. Slutsatsen är att detta är en 
utveckling av Corbetts nålsticksoperationer och skall ses som en naturlig del 
av vår tekniska utveckling, där bl.a. flyget har fått en allt viktigare del i kriget 
både på land och till sjöss.  
 
Mineringen av Port Stanley 
Argentinarna tror att britterna kommer att landstiga i området runt Port Stanley, 
så de beslutar tidigt att minera området. En brittisk ubåt lyckas se när 
argentinarna lägger mineringen, så den önskade effekten uteblir eftersom 
britterna väljer ett annat område för sin landstigning. Detta rapporteras vidare 
till den brittiska ledningen. Amiral Woodward, som har ett förflutet som 
ubåtschef, beslutar att skicka ubåtsjaktfregatter till området norr om 
mineringen eftersom han tror att en eller fler argentinska ubåtar ligger och 
spanar vid mineringen. Samtidigt kan det tjäna som en avledningsmanöver 
genom att få argentinarna att tro att Port Stanley blir den plats där en brittisk 
landstigning kommer att ske. Inga ubåtar hittas dock. Den enda minering som 
efteråt har bekräftats av argentinarna är den utanför Port Stanley. Det får anses 
som en avgörande händelse att argentinarna inte hade minerat mer i farvattnen 
runt Falklandsöarna med tanke på att britterna inte hade med sig några 
minröjningsresurser. Mineringen tjänade primärt syftet att blockera 
motståndaren från att få tillgång till hamnen i Port Stanley. Som metod kan en 
minering ha flera uppgifter, även som skydd mot landstigning. 
 
Slutsats 
Att minera farvatten för att på så sätt hindra sin motståndare kan ha flera syften 
och kan enligt Corbetts sätt att beskriva sina sjökrigsmetoder på, vara både en 
blockad och ett försvar mot landstigning.82 Mineringen är ett sätt att få sin 
motståndare att välja en annan plats eller att få honom att välja en annan väg 
eller att hindra honom för stunden.83 Den kan tjäna ett syfte genom att blockera 

                                                 
82 Corbett, Some Principles of Maritime Strategy s. 259, 292. 
83 Minan är ett humant vapen som skall först och främst förstöra fartygstonnage och 
inte primärt skada de människor som finns ombord. Enligt Haag konventionen 1907, 
så är man även skyldig att tillkännage mineringens läge. 
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en motståndare och då fungera som hinder så att motståndaren inte når en 
invasionsstrand eller hamn. 
 
Sänkningen av General Belgrano 
Det hot som britterna är rädda för är dels hangarfartyget 25 de Mayo, som 
enligt brittisk underrättelsetjänst leder den argentinska flottan och är bestyckad 
med divisioner av attackflygplan av typ A4 Skyhawk, dels kryssaren General 
Belgrano. 25 de Mayo bedöms också kunna bära slagkraftiga attackflygplan 
typ Super Etendard med sjömålsrobotar Exocet. Även General Belgrano 
bedöms kunna bära den fruktade sjömålsroboten Exocet. Det här innebär att det 
hela tiden finns ett hot mot britterna. MEZ:en kontrolleras av tre tidigt anlända 
brittiska atomubåtarna. Deras uppgift är klar och tydlig: låt inga förstärkningar 
i form av fartyg med trupp passera in mot Falklandsöarna. Hotet av 25 de 
Mayo och General Belgrano gör att britterna har svårt att etablera det 
sjöherravälde som de behöver för att kunna använda farvattnen runt 
Falklandsöarna för sina syften. Dessa bägge fartyg kommer genom sin närvaro 
hela tiden uppfattas som ett hot, ett ”fleet in being” som hindrar britterna från 
att få det önskade sjöherraväldet. Detta får till följd att den brittiska 
insatsstyrkan jobbar intensivt med att få ändrade ROE (insatsregler) och lyckas 
till slut att få, trots att General Belgrano befinner sig utanför MEZ:en, 
möjlighet att öppna eld mot General Belgrano. Med två torpeder84 från 
atomubåten Conqueror, lyckas man sänka General Belgrano och hundratals 
människor mister livet. Detta sker den 2 maj och det innebar en vändpunkt i 
kriget eftersom den argentinska flottan efter motgången blir passiv och 
britterna uppnår därmed sjöherravälde .85 Det har efteråt varit spekulationer om 
varför argentinarna överhuvudtaget använde den mycket föråldrade kryssaren 
General Belgrano. Fartyget var byggt 1938 och tillhörde amerikanska flottan 
fram till 1951 då hon såldes till Argentina. Den mest logiska förklaringen är, 
enligt britterna, att General Belgrano är tänkt att användas som ett flytande 
artilleribatteri i Port Stanleys hamn,86 sk. fortress fleet och att hon därigenom 
skulle få en uppgift som den föråldrade kryssaren var lämpad för. 

                                                 
84 Wreford-Brown, Christopher (Commanding Officer Conqueror): ”Conqueror´s 
War Patrol” I  John Winton (edt) : Signals from the Falklands (Pen &Swords Books 
Ltd, Barnsley, South Yorkshire 1995), s. 51. 
85 Smedberg, Om sjökriget, s. 111. 
86 English, Adrian och Watts, Anthony: Battle for the Falklands (2) Naval Forces: 
(edt) Windrow (London: Osprey Publishing Ltd, 1982), s. 22. 
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Slutsats 
Det här är vad Corbett kallar ”fleet in being”. Genom att finnas i området så 
uppfattar britterna General Belgrano som ett hot. De kan inte släppa 
bevakningen, eftersom de är rädda för ett överraskande anfall.  Vi vet inte med 
säkerhet vad avsikten var med att ha General Belgrano i området. Helt klart är 
dock att det uppfattades som ett tillräckligt stort hot för att få britterna att göra 
ett angrepp som sänker kryssaren. Det som talar emot den av Corbett beskrivna 
metoden är att det skedde i ett läge där britterna bestrider argentinarnas 
sjöherravälde och inte tvärtom.  
 

4.1.3 Britterna utövar och argentinarna bestrider sjöherraväldet. 
 
Jagaren Sheffield 
Britterna har efter sänkningen av General Belgrano fått det sjöherravälde de 
önskar. Samtidigt ökar risken för att argentinarna skall bestrida detta 
sjöherravälde. Morgonen den 4 maj startar två franskbyggda flygplan av typen 
Dassault Super Etandard från en flygbas nära det argentinska fastlandet. Deras 
uppgift är att flyga 860 distansminuter87 tur och retur och skjuta sina 
franskbyggda sjömålsrobotar av typen Exocet mot de brittiska fartygen. 
Britterna har sedan tidigare blivit medvetna om det lufthot som hela tiden finns 
mot dem. Detta innebar att sjöstyrkan har en hög beredskap mot flyganfall och 
har den aktuella dagen intagit en luftförsvarsgruppering, för att på så sätt kunna 
agera mot flygplan och anflygande robotar på ett effektivt sätt. De argentinska 
planen flyger mot den brittiska sjöstyrkan på mycket låg höjd för att därigenom 
undvika den brittiska radarn. Strax innan det var dags att avfyra Exocet 
robotarna stiger planen till ca 40 meters höjd och där sänder de ett snabbt 
radarsvep för att försöka upptäcka sina motståndare för att kort därefter avfyra 
sina sjömålsrobotar. De två robotarna låser sina målsökare mot jagaren 
Sheffield varav en träffar efter ca två minuters anflygning.88 Trots att britterna 
förväntar sig ett argentinskt luftanfall så lyckas argentinarna smita igenom den 
brittiska försvarsställningen och därigenom träffa jagaren Sheffield med en 
Exocet robot. Fartyget blir allvarligt skadat och efter ett antal timmars försök 
att rädda det så bestämmer sig fartygschefen till sist för att överge fartyget. Det 
som blev avgörande var att britterna misslyckas med att varna varandra i 
styrkan, eftersom det fanns vissa materielproblem i sambandet mellan fartygen. 
 
Slutsats 
Britterna har efter sänkningen av General Belgrano fått den argentinska flottan 
att ta en mer passiv roll. Istället kommer flyget att spela en större roll. I det här 
fallet är det Corbetts sjökrigsmetod nålsticksoperationer, som stör och 
försvårar den uppbyggnad som sker inför kommande landstigning. En metod 
som passar för den svagare parten som vill försvåra för en motståndare. 
Argentinarna försöker med små motattacker påverka britternas vilja att 
genomföra operationen. De försöker bestrida det sjöherravälde som britterna 
fått efter sänkningen av General Belgrano. 

                                                 
87 1 distansminut =1852 meter 
88 Woodward, Sandy: Hundra dagar (L. Hadorph Holmberg,C. Holmberg övers.) 
(Stockholm: Marinlitteraturföreningen, 1994), s. 24-25. 
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Fregatten Alacrity 
Fregatten Alacrity har under de inledande dagarna vid Falklandsöarna 
framförallt sysslat med markmålsbekämpning men även agerat luftvärnsskydd 
åt de bägge hangarfartygen. Den 10 maj får fartygschefen nya order av 
sjöstyrkechefen, Amiral Woodward. Alacrity skall avvika från stridsgruppen 
och i skydd av tät dimma förflytta sig västeröver för att utforska hamnar och 
inlopp längs Falklandsöarnas sydkust. Dessutom skall de utan eskort och utan 
utrustning för att upptäcka fientlig radarsändning, i skydd av mörkret, ta sig 
igenom sundet som skiljer Västfalkland med Östfalkland.89 Detta sund är 50 
distansminuter långt och mellan 5 och 10 distansminuter brett. Sjöstyrkechefen 
och chefen för landstigningsoperationen har tillsammans bestämt området runt 
San Carlos inne i Falklandssundet som landstigningsplats.90Uppgiften är att se 
om det är möjligt, för ett stort fartyg av Alacritys storlek, att passera och 
eventuellt detektera sjöminor91. Detta är en annorlunda uppgift för en fregatt, 
som helt saknar minröjningskapacitet. Britterna saknar minröjningsresurser i 
området under hela kriget, vilket är en ren chanstagning enligt amiral 
Woodward92. Amiral Woodward vill genom Alacritys uppgift få klart för sig 
möjligheterna att genomföra en eventuell landstigning i området och samtidigt 
ta reda på om det finns några hot under vattenytan som inte flygande enheter 
kan upptäcka.  
 
Alacrity stävar långsamt in genom sundet så tyst som det går i ett försök att 
undvika upptäckt. De har fått ROE (regler för insats) som ger dem stora 
möjligheter att agera mot en eventuell fiende. Efter ungefär en tredjedel av 
sträckan får fartyget plötsligt radarkontakt med ett annat fartyg. Eftersom alla 
fartygsrörelser är förbjudna inom den utlysta TEX:en (Total Exclusion Zone) 
så öppnar Alacrity eld med sin kanon och efter några få granater fattar det 
bedömda fiendefartyget eld. Effekten blir stor eftersom det visar sig att fartyget 
är ett underhållsfartyg lastat med bl.a. flygbränsle. Det här blir vad, skulle det 
visa sig, den enda striden mellan två ytfartyg under hela Falklandskonflikten. 
Efteråt uppfattar Alacrity undervattensdetonationer och sätter hög fart ut mot 
det norra inloppet, där hon möter fregatten Arrow, därefter sätter de gemensamt 
kurs mot den övriga styrkan. Detonationerna inne i sundet har efteråt härletts 
till detonationer ifrån det exploderande fartyget. Efter kriget har underrättelser 
visat att när Alacrity möter fregatten Arrow, precis norr om Falklandssundet, så 
ligger den spanande argentinska ubåten San Luis där. Den får kontakt med de 
bägge brittiska fregatterna och avfyrar en torped mot Alacrity från ca 5000 
meters avstånd men torpeden får trådbrott93 efter ca 2000 meters gång och 
missar därmed sitt mål.  
 

                                                 
89 Craig, Eldunderstöd, s. 78. 
90 Sunday Express Magazine Team: War in the Falklands, Campaign in pictures 
(London: George Weidenfeld & Nicholson Limited, 1982), s. 48-49. 
91 De minor som sjöstyrkechefen tänkte på var framförallt gammaldags förankrade 
kontaktminor som kräver att fartyg kör på och träffar minans kontakthorn för att de 
skall detonera.  
92 Woodward, Sandy, sjöstyrkechef under operationen: Föreläsning 
Försvarshögskolan 2004-02-19 
93 Torpeder kan vara trådstyrda. Detta möjliggör styrning av torpeden fram till 
målet. 
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Den 15 maj får Alacrity uppdrag att återigen ta sig till Falklandssundet. Denna 
gång för att ilandsätta specialförband ur SAS, SBS och 29: e Commando. 
Specialförbandets uppgift är att rekognosera inför landstigningen i 
Falklandssundet men även att sätta upp en observationspost som kan rapportera 
till sina egna trupper. Denna gång passerar Alacrity in norrifrån in i sundet, 
samtidigt som de försöker att bredda den tidigare minröjda vägen. Återigen är 
de ensamma och kan endast använda sina egna sensorer för att upptäcka 
fienden i det trånga sundet. När de väl kommer på plats vid avlämningsplatsen 
använder de sina gummibåtar för att landsätta specialförbanden och när det är 
klart girar fartyget runt för att återvända samma väg som man kommit in. Allt 
går enligt plan trots att uppdraget genomförs i starkt månsken och därigenom 
ökar chansen för upptäckt.  
 
Slutsatser 
Corbett menar att Amfibie operationer, stödja expeditions styrkor är en av 
flottans huvuduppgifter. Här beslutar man om en väldigt hög risktagning med 
den brittiska fregatten, men samtidigt förstår amiral Woodward vikten av att 
förbereda för den landstigning som de brittiska arméstridskrafterna skall utföra. 
Denna sjökrigsmetod kan ses som ganska övergripande, men Corbett såg 
flottans uppgift som en del av helheten och att flottan självt inte vinner några 
krig, samma insikt verkar amiral Woodward ha haft vid det här tillfället. 
Slutsatsen återigen är den vikt som läggs på att hjälpas åt mot ett gemensamt 
mål. Flottan stödjer med det de kan. 
 

4.1.4 Landstignings skedet 
Onsdagen den 19 maj sker den sista överflyttningen av materiel och personal 
före invasionen. Nu har britterna fått ner de styrkor som skulle göra själva 
landstigningen och återta det förlorade Falklandsöarna. Britterna har under det 
inledande skedet försökt att vilseleda argentinarna genom att visa intresse för 
andra landstigningsplatser än den som nu var utvald. Man har bestämt att 
landstigningen skall ske i sundet mellan de bägge huvudöarna, närmare 
bestämt i San Carlos bukten. 
 
Invasionen sker natten mellan den 20-21 maj, så den viktiga uppgiften för 
flottan återstår, att skydda själva landstigningen. Förutom de specialförband 
som redan finns på Falklandsöarna så har flottan och marinflyget uppgiften att 
skydda landstigningsstyrkan från luften och även de attacker som eventuellt 
kommer att ske från land. Amfibieoperationen leds av Brigadier Thompson 
tillsammans med sin stab från landstigningsfartyget Fearless. Styrkan består 
av, förutom Fearless, åtta andra landstigningsfartyg. De har en eskort bestående 
av sju stycken ytstridsfartyg, både jagare och fregatter. Under natten genomför 
jagaren Glamorgan ett skenföretag mot Choiselsundet. Även fregatten Ardent 
är engagerad i ett annat skenföretag där de stöder kommandosoldater som gör 
en raid mot Darwin. Förvånansvärt obesvärade kan landstigningsstyrkan 
passera in i Falklandssundet. De förväntade beskjutningarna ifrån de 
närliggande posteringarna uteblir helt men man kan dock fortfarande inte blåsa 
faran över. När landstigningsstyrkan närmar sig landstigningsområdet, delar 
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man upp sig i grupper för att anpassa sig till sina eskortfartygs förmåga och i 
vilken ordning trupperna skall landstiga.94 
 
Britterna får vänta till morgonen den 21 maj innan de får uppleva sitt första 
större sjöslag sedan andra världskrigets slut.95 Sjöstridsgruppens chef har från 
att leda hela förberedelseskedet av landstigningen nu fått uppgiften att stödja 
landstigningen, dels med eskortfartyg för att närskydda de försvarslösa 
landstigningsfartygen, men också med flygunderstöd mot både argentinska 
flygplan och marktrupp. Klockan 0840 börjar de argentinska anfallen mot 
landstigningsstyrkan, först med propellerflygplan därefter med jetflygplan av 
typen Daggers och snart får britterna sina första förluster. Något senare 
kommer även argentinska Skyhawk flygplan och anfallen fortsätter under hela 
dagen. De brittiska förlusterna är stora och bl.a. förlorar man fregatten Ardent 
och flera andra fartyg skadas svårt. Det förvånansvärda är att argentinarna inte 
anfaller något av landstigningsfartygen som innehåller trupp och materiel som 
skall komma att återerövra Falklandsöarna, utan deras fokus ligger på 
eskortfartygen. 
 
Under de följande dagarna fortsätter flyganfallen, som resulterar i ytterligare 
förluster av brittiska fartyg. Det som framförallt skadar och sänker fartygen är 
bomber och sjömålsrobotar som de argentinska flygplanen är bestyckade med. 
Särskilt förödande för britterna är den dåliga tillförlitligheten på de 
robotsystem som skall skjuta ner anflygande robotar och flygplan. Britterna 
tvingas ofta ta till vapen med finkalibrig ammunition för att försöka skydda sig. 
Den kanske känsligaste förlusten av fartyg för britterna är förlusten av 
transportfartyget Atlantic Conveyor. Hon är lastad med bl.a. de Chinook-
helikoptrar som skall transportera trupperna från landstigningsstranden vid San 
Carlos till Port Stanley, men hon är även lastad med andra viktiga 
förnödenheter. Underhålls- och transportfartyget Sir Galahad träffas av 500 
kilos bomber ifrån argentinska Dagger flygplan när hon lastar av soldater från 
The Welsh Guards inne i Bluff Cove på Falklandsöarnas östra kust. Denna 
landstigning är tänkt att fungera som en andra front i anfallet mot Port 
Stanley.96  
 
Slutsatser 
Corbetts metod, amfibieoperationer, stödja expeditions styrkor, har en 
avgörande roll i detta skede av konflikten. De har också stor betydelse för 
genomförandet av så kallade ”joint operations” det som vi kallar 
”gemensamma operationer”. För att skydda markstridskrafternas landstigning 
så kraftsamlar britterna med flyg och sjöstridskrafter. Detta skede i operationen 
är känsligt eftersom fartygen har svårt att flytta på sig i samband med 
avlastning och är därför utsatta. 
 
Argentinarna sätter in sina attacker mot fel fartyg. I Corbetts beskrivningar är 
detta skillnaden mellan att etablera sjöherravälde och utöva detsamma Man slår 
mot truppfartygen i ett utöva skede och inte som här mot eskortfartygen. Det 

                                                 
94 Woodward, Hundra dagar, s. 220. 
95 Woodward, Hundra dagar, s. 224. 
96 Woodward, Hundra dagar, s. 268. 
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här förvånar britterna som förväntar sig något annat. Under hela konflikten kan 
man skönja att det är tillfälligheter som påverkar argentinarnas agerande.97 I 
det här fallet har de argentinska piloternas insatser analyserats i omgångar. Det 
har, emellertid inte framkommit några slutsatser, varför de agerade som de 
gjorde.98 
 
 

5. Diskussion med avslutande slutsatser 

5.1 Inledning 
De slutsatser som drogs i det förra kapitlet kommer nu att utvecklas ytterligare 
gentemot uppsatsens frågeställningar. Syftet med detta är att tydligare diskutera 
de eventuella likheter och olikheter som finns mellan teori och empiri. 
 
Corbetts teorier kring sjökrigsmetoderna byggs upp av historiska händelser 
som han använder för att påvisa bakgrunden till sina teorier. Detta ger en 
tydligare förståelse för vad han menar. Corbett lyckades bra med att analysera 
vad som ditintills hade skrivits och sagts i detta sammanhang och han såg ett 
behov av att förenkla och strukturera sjökriget för sina elever på War College 
och ett exempel på detta är den Gröna Pampletten99. Naturligtvis har även han 
gjort ett urval som gör det hela subjektivt.  
 

5.2 Tillämpas fortfarande de gamla sjökrigsmetoderna i moderna 
krig? 

De slutsatser jag kommit fram till i min empiriska analys visar att det finns 
tydliga likheter mellan Corbetts sätt att beskriva sjökrigsmetoderna och på det 
sätt som britter och argentinare genomförde Falklandskriget. Naturligtvis går 
det inte att ge ett generellt svar på frågeställningen efter att ha undersökt ett 
modernt krig, men flera av hans beskrivningar kan återfinnas, nästan 80 år efter 
att de skrevs. Slutsatserna kan därmed ge en antydan om vad en större 
undersökning skulle kunna ge för svar. Den teknologiska utvecklingen har 
påverkat det sätt som sjökrigsmetoderna genomförts på men i stort tillämpas de 
på de sätt som Corbett en gång beskrev. Anledningen till det är dels att 
tekniken gett oss nya medel i form av flygplan och missiler m.m., dels har den 
taktiska utvecklingen förändrat hur vi idag använder sjökrigsmetoderna.  
 
Andra sjökrigsteoretiker har efter Corbett fortsatt att utveckla tankarna kring 
sjökrigsmetoderna men ofta är det inte så mycket som skiljer deras metoder 
ifrån det som Corbett skrev. För mig har det ibland blivit svårt att se skillnader 
och likheter mellan alla dessa sjökrigsmetoder som finns, om man innefattar 
nya utvecklade metoder som tillkommit.  
 

                                                 
97 Utifrån de intervjuer gjorda med argentinska officerarer I boken The Argentine 
fight for the Falklands av Martin middlebrook 
98 Middlebrook, The Argentine fight for the Falklands, s.152. 
99 Gröna pampletten var en handbok för Corbetts elever på Royal War Collage. 
Corbett, Some Principles of Maritime Strategy, s. 305. 
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Jag anser att Falklandskriget visar att de gamla sjökrigsmetoderna som Corbett 
skrev har vissa tidlösa egenskaper och fortfarande tjänar som grund vid 
undervisning och även vid analyser av sjökrig. Corbett strukturerade upp 
sjökrigsmetoderna till att vara sju stycken. I den här uppsatsen kan man tydligt 
påvisa att fem av dessa metoder användes i Falklandskriget. Vissa av Corbetts 
beskrivna metoder är av övergripande karaktär, t.ex. amfibieoperationer samt 
stödja expeditionsstyrkor. Här skriver Corbett själv om flera exempel på 
tillämpning av denna metod. I Falklandskriget utför flottan flera uppgifter med 
skiftande karaktär som alla går ut på att stödja den brittiska expeditionsstyrkan. 
Man kan tydligt se den prioritering och ibland chanstagning som sker när det 
gäller att stödja landstigningen. Av den anledningen är det principerna som 
visar likheter mellan då och nu och inte detaljerna. 
 
Metoden avgörande sjöslag (obtaining a decision by battle) var starkt 
ifrågasatt redan på Corbetts tid och han skriver om svårigheten att genomföra 
metoden. Jag anser att denna metod fortfarande är tillämpbar men endast vid 
mycket speciella tillfällen. Exempelvis kan den användas i en konflikt mellan 
två små nationer med mycket begränsade resurser och där ett överraskande 
anfall skulle kunna slå ut den ena nationens hela flotta. En större nation med en 
större geografisk utbredning kan sprida sina enheter på ett annat sätt. Har man 
ekonomiska resurser, så har ofta nationer ständigt enheter till sjöss, t.ex. ubåtar. 
Dessa enheter fungerar som ett skydd och ger nationerna automatiskt en hög 
beredskap mot överraskande anfall. Sjöfartskrig i Corbetts mening användes 
inte under Falklandskriget. Anledningen till det var att det inte var någon 
handelstrafik till eller ifrån Falklandsöarna. 
 

5.3 Kan man eventuellt urskilja några nya metoder?  
Analysen visar att en stor del av de brittiska förlusterna sker vid flygattacker 
från de argentinska motståndarna. Det som Corbett kallar för minor counter 
attacks eller nålsticksoperationer utförs istället av flygplan. Metoden och syftet 
är detsamma men själva utförandet och medlet skiljer sig. Det här är en naturlig 
förändring som kommer sig av en förbättring av medlen som används (se även 
kapitel 2.2) men också en taktikutveckling som kommer efterhand när vapen 
och plattformar förbättras. Det här går hand i hand. Man skulle kunna kalla 
nålsticksoperationer utförda med flygplan för en ny sjökrigsmetod, men 
flygplanet är egentligen ett vapen som förlänger avståndet, varifrån man kan 
göra verkan jämfört med de medel som Corbett skriver om, minor och 
torpeder. Av den anledningen väljer jag att kalla det för en utveckling av 
metoden och inte en ny sjökrigsmetod. 
 
Den brittiske sjökrigshistorikern Eric Grove hävdar att sjömakten och 
luftmakten har blivit odelbara och att sjöburna plattformar har blivit ”några av 
de mest flexibla och minst sårbara sätten att utnyttja luftmakt, antingen i form 
av flygplan eller i form av missiler”. Vi har numera flygvapen som utgör en 
viktig del i länders krigföring. Det här märks i det här kriget då luftherravälde 
kommer att spela en viktig roll.  
 
Ubåten som medel fanns inte heller på samma sätt under Corbetts tid som 
under Falklandskriget. Dagens ubåtars uthållighet och vapenarsenal har 
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förbättrats markant sen Corbetts tid och användningsområdet har ökat. Det sätt 
som både britterna och argentinarna använder sina ubåtar på under kriget är 
inom ramen för Corbetts sjökrigsmetoder. Förutom att ubåten har en naturlig 
förutsättning att lyckas vid nålsticksoperationer så har den även en klar 
potential vid alla andra metoder.  Dagens ubåtar kan agera dolt under ytan i 
månader. Bara vetskapen hos en eventuell motståndare om detta, skapar ett hot 
som han inte kan lämna utan att agera. Ubåten kan sägas utgöra ett ”fleet in 
being” så fort den lämnar ytan och uppträder dolt. Allt detta gör ubåten mycket 
användbar i Corbetts sjökrigsmetoder. 
 
Metoden blockad har använts under Falklandskriget på flera olika sätt. Ett 
exempel är när britterna blockerar argentinarna genom att utfärda en MEZ. Den 
hade som syfte att hindra argentinarna att använda havet för sina transporter av 
förnödenheter och trupp. Under Corbetts tid fanns inte något som motsvarar 
dagens Förenta Nationer, inte heller någon som kunde ta ställning på det sätt 
som FN nu gör när det gäller att avgöra vem som bryter mot fokrätten. Detta 
möjliggjorde för britterna att utfärda en MEZ, som i sin tur fungerade som ett 
verktyg, för att blockera argentinarnas kommunikationer. Ett annat exempel är 
argentinarnas minering av hamninloppet till Port Stanley i syfte att blockera en 
brittisk eventuell landstigning i detta område. Bägge dessa händelser visar 
likheter med det sätt som Corbett menar att blockad skall användas för, men vi 
ser här en utveckling av metoden som beror på taktikutveckling och nya medel. 
 
Handelsblockad tillämpas inte under Falklandskriget, inte heller metoden 
sjöfartskrig, så därför kan varken dessa metoder analyseras och inte heller 
några slutsatser om dessa dras. ”Fleet in being” har ett användningsområde 
som syftar till att skapa en psykologisk effekt på motståndaren som tvingar 
dem att binda upp resurser. Kryssaren General Belgrano och vetskapen om 
hangarfartyget 25 de Mayo skapade en sådan effekt hos britterna, vilket också 
fick dem att ta initiativ till offensiva handlingar. Om argentinarna hade förstått 
britternas oro för dessa enheter, finns det en möjlighet att de gått till sjöss med 
flera fartyg och spridit dem runt den brittiska MEZ:en, för att på så sätt knyta 
upp de brittiska enheterna ännu mer. Det skulle ha gjort det svårare för 
britterna att skydda sina hangarfartyg och eventuellt skulle detta ha inneburit 
luckor i deras luftförsvar. 
 

5.4 Avslutande reflektion 
Moderna sjökrigsteoretiker har under senare år utvecklat sjökrigsmetoderna 
som bl.a. Corbett skrev om. Det har, som tidigare sagts i uppsatsen, gett en 
ganska komplicerad bild av sjökrigets metoder. Två nya metoder som inte 
Corbett skriver om kan i det här sammanhanget vara på sin plats att lyfta fram.  
 
Det som Corbett inte berör är konflikter som tillkommit när man strider om 
naturtillgångar som finns på havets botten. Corbett är tydlig med att förklara att 
sjökriget endast handlar om havet som transportled och om kommunikationer. 
Vi har sett exempel på, både i Gulfkriget 1991 och Irakkriget 2003, att 
oljeinstallationer till havs är av stor betydelse. Koalitionen respektive USA 
prioriterade kontrollen av dessa väldigt högt. Detta kan innebära att den roll 
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som normalt armén har, att kontrollera områden, eller som i det här fallet 
oljeinstallationer, kommer mer och mer även att bli marinens uppgift.  
 
Vi kan också under kommande år få se en fortsatt utveckling av taktik och 
metoder som handlar om skyddet av expeditionsstyrkor. Vi ser idag hur USA 
håller på att utveckla ett nytt koncept i visionen Sea Power 21, där man 
förändrar den taktik som tidigare fanns till att agera med expeditionsstyrkor, 
som helt verkar från havet mot land, kustnära. Expeditionsstyrkor som kan 
innehålla allt ifrån transportfartyg, hangarfartyg men även stöd- och 
underhållsfartyg. Detta är en högt prioriterad del av de uppgifter som numera 
finns inom flera länders flottor, att skydda viktiga stridande enheter inte bara 
under det som Corbett skriver försvara och skydda expeditionsstyrkor. Under 
Falklandskriget var britterna beroende av sina hangarfartyg och skyddade dessa 
med stor kraft. Detta skiljer sig från Corbetts metod, att skydda trupperna under 
resan från egna territoriet till motståndarens territorium och därefter stödja 
dessa på olika sätt även när de landstigit.  
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