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ABSTRACT: 
Alfred Thayer Mahan and Julian Stafford Corbett, two of the most influential and important strat-
egists of sea power in the beginning of the twentieth century. Their theories today form the basis 
for several of the theories of sea power that exist today. The societal changes have led to the de-
velopment of the naval warfare´s character until today. Despite developments in the history of na-
val warfare and it´s characteristics over the century there are being debated about the principles of 
sea power that Mahan and Corbett wrote might still be valid or not.  
The aim of this essay is to investigate whether Mahan and Corbetts principles of sea power during   
the Falklands war as a case study might still be valid or not.  
The examination is carried out by analysing Mahan and Corbetts principles of blockade, establish 
of sea command and exercise of sea command respectively to extract variables in the theory and  
examine on the case Falklands war.  
The results of this case study shows that the theories military blockade, naval blockade and estab-
lish of sea command are still valid to a certain extent but more research is needed to determine the   
principles general validity in the naval warfare today.   
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1.	Inledning		
Inledningsvis kommer problemformuleringen att presenteras för att motivera relevansen i 

undersökningen samt att skapa en förståelse och ge läsaren exempel på utvecklingen inom 

sjökriget. Därefter kommer syfte och frågeställningar att behandlas för att sedan beröra tidi-

gare forskning och litteratur inom ämnesområdet. Slutligen berörs undersökningens avgräns-

ningar och disposition. 

 

1.1 Problemformulering 

Amerikanen Alfred Thayer Mahan och engelsmannen Julius Stafford Corbett var två framträ-

dande militärteoretiker verksamma från 1800-talets mitt fram till 1900-talets början. Deras te-

orier ligger idag som grund till flera av de teorier om sjömakt som finns än idag.1 Under 

1900-talet har samhället, i en vid bemärkelse, genomgått stora förändringar. Detta går att se 

inom flera områden som teknik, politik och ekonomi – där utvecklingen har varit betydande.  

 

Dessa samhällsförändringar har medfört en utveckling av sjökrigets karaktär, både i omfång 

och uppträdande. Idag är ofta konflikter till sjöss begränsat i tid och rum. Under första och 

andra världskriget genomfördes ofta slag på en geografiskt större yta vilket resulterade i att en 

stor flotta med stor numerär var en möjlig framgångsfaktor eftersom kriget ägde rum på flera 

platser samtidigt.2 De krig och slag som utspelade sig förr hade även en tydligare avgränsning 

i faktorn tid och principen om koncentration det vill säga att inledningsvis började kriget med 

en officiell krigsförklaring och upphörde med någon typ av överenskommelse om fred. Dessa 

principer är inte giltiga idag menar Herfried Münkler, i alla fall inte med samma innebörd i 

begreppen tid och koncentration. De moderna krigen har allt som oftast ingen distinkt skillnad 

mellan front, uppland och hemregion. Det innebär att slag inte är koncentrerade – varken i tid 

eller rum. Stridshandlingar kan därför uppstå var som helst och när som helst. Münkler menar 

också att i de moderna krigen försöker man undvika sammandrabbningar med motståndaren 

där avgörandet ligger i ett slag.3  

 

                                                
1 Werner, Christopher, Den blå boken – Marina stridskrafter ur ett militärteoretiskt perspektiv, Försvarshögsko-
lan, Stockholm, 2002, s., 28–29. 
2 Smedberg, Marco, Om sjökriget: från Svensksund till smygteknik, Page one, Stockholm, 1996, s., 101–103. 
3 Münkler, Herfried, De nya krigen, Daidalos, Göteborg, 2004, s., 24–25. 
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Den teknikutveckling som skett genom åren inneburit att en stor numerär inte är en lika avgö-

rande faktor idag när det kommer till vinst och förlust, då vapensystem med bland annat robo-

tar med lång räckvidd och större precision innebär att sjökrig kan utkämpas på långa avstånd 

mellan de stridande parterna. Dessutom utvecklas plattformar idag till att lösa flera olika upp-

gifter4 vilket innebär att en stor numerär av fartyg inte behöver vara lika avgörande för fram-

gång som det var förr. England under slutet på 1800-talet byggde sin doktrin på begreppet 

two power standard, vilket innebar att den engelska flottan ur ett kvantitativt perspektiv skulle 

vara lika stark som två motståndarflottor tillsammans. Denna uppbyggnad av flottan skulle ge 

engelsmännen herravälde över sjövägarna.5  

 

Den teknologiska utvecklingen innebär i det taktiska perspektivet att samordning av eld i tid 

och rum inte behöver innebära att uppträda i samlad styrka idag. Tvärtom kan enskilt uppträ-

dande vara att föredra i vissa fall, då avancerade system i form av radar- och sensorsystem 

samt vapensystem kan upptäcka och verka mot enheter på långa avstånd.6  

 

Andra världskriget bestod i många delar av sjöfartskrig, detta innebär att bedriva krigföring 

mot handelsfartyg vilka gynnade motståndaren, kan även benämnas sjöhandelskrig.7  Det mo-

derna sjökriget kan innehålla fragment av sjöfartskrig men tvärtemot tyskarnas storskaliga 

sjöfartskrig under andra världskriget är denna typ av krigföring inte lika avgörande idag.8 

 

Trots det som skett i sjökrigets utveckling och dess karaktäristik under århundrandet debatte-

ras fortfarande giltigheten eller ej i de principer om sjökrigföring som Mahan och Corbett för-

fattade. Deras principer används även som ett naturligt inslag i utbildning9 vilket gör det in-

tressant att faktiskt pröva dessa teoriers giltighet i ett modernt nutida sjökrig.  

Falklandskriget kan ses som ett sjökrig där Storbritannien sände en styrka på 20 000 soldater 

7000 distansminuter för att möta den argentinska invasionen på Falklandsöarna. Falklandskri-

get ägde rum år 1982 vilket räknat från idag år 2017 är 35 år sedan, författaren gör dock anta-

gandet att detta mellanstatliga krig anses som ett modernt krig då avancerad teknik prövades 

                                                
4 Werner, Christopher, Sjömakt: teori och praktik, Försvarshögskolan, Stockholm, 2010, s., 267. 
5 Smedberg, Om sjökriget: från Svensksund till smygteknik, s., 78.  
6 Smedberg, Om sjökriget: från Svensksund till smygteknik, s., 25. 
7 Smedberg, Om sjökriget: från Svensksund till smygteknik, s., 98–99. 
8 Smedberg, Om sjökriget: från Svensksund till smygteknik, s., 100–104; Werner, Den blå boken – Marina 
stridskrafter ur ett militärteoretiskt perspektiv, s., 52–53. 
9 Dorman, Andrew; Lawrence Smith, Mike; R. H. Uttley, Matthew, The changing face of maritime power, Mac-
millan Press LTD, London, 1999, s., 185–187. 



Flkd Oscar Rehn datum: 2017-06-12  
OP 14 - 17 

Sida 5 av 44 
  

och användes. Detta var även första gången som ett krig utspelades i en modern telekrigs-

miljö.10  

 

Jerker Widén och Jan Ångström skriver i Militärteorins grunder om den påverkan den tek-

nologiska utvecklingen har haft på sjökriget vilket därför blir intressant att undersöka om Ma-

han och Corbetts teorier om blockad, etablering av sjöherravälde och utövande av sjöherra-

välde, trots den tekniska utveckling som skett, kan anses giltiga i det moderna sjökriget.11  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att analysera Mahan och Corbetts principer om sjökrigfö-

ring är relevanta i en modern kontext. Deras principer är inte enbart intressant i den bemärkel-

sen att utvecklingen har gått framåt det senaste århundrandet, utan att moderna sjöteoretiker 

som exempelvis Geoffrey Till refererar till de teorier som Mahan och Corbett arbetade fram 

under sin aktiva karriär12, och detta trots att deras principer författades fram för över hundra år 

sedan. Deras principer används även i en naturlig del av utbildning vilket gör det relevant att 

undersöka huruvida Mahan och Corbetts teorier om sjökriget är fortsatt giltiga i den moderna 

sjökrigföringen. 

 

Följande övergripande frågeställning har tagits fram:  

- Är Mahan och Corbetts principer om blockad och etablering och utövande av sjöher-

ravälde giltiga i nutida sjökrigföring?  

För att besvara den övergripande frågeställningen har följande frågeställningar tagits fram:  

- Återfinns variabler från Corbetts teorier om blockad och etablering och utövande av 

sjöherravälde i Falklandskriget? 

- Återfinns variabler från Mahans teorier om blockad och etablering och utövande av 

sjöherravälde i Falklandskriget?  

1.3 Tidigare forskning och litteratur 

Tidigare forskning och studier om Corbett och Mahan och deras teorier om sjökriget har ge-

nomförts i en sådan omfattning att all litteratur inte kan analyseras inom ramen för denna 

uppsats. Det har därför skett ett urval av litteratur vilken behandlas i denna uppsatsen. Urvals-

                                                
10 Hastings, Max; Jenkins, Simon, Slaget om Falklandsöarna, Replik in Sweden AB, Viken, 2005, s., 7–9.  
11 Widén Jerker; Ångström Jan, Militärteorins grunder, Försvarsmakten, Stockholm, 2005, s., 240.  
12 Till, Geoffrey, Sea Power – A Guide for Twenty-First Century, 2. Uppl., Frank Cass Publishers, London, 2009, 
s., 34. 
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processen har varit sådan att litteratur där författare som har erkänd kunskap inom ämnesom-

rådet13 har valts ut till undersökningen. Det har dessutom skett ett urval där litteratur som sva-

rar upp på de kraven för vetenskaplighet inom ramen för uppsatsen har främst valts ut till 

undersökningen.  

 

Corbett har i sitt verk Some principles of Maritime Strategy huvudsakligen samlat sitt tidigare 

material fram till boken publicerades 1911. Corbett tar i boken upp sina tankar och teorier om 

sjökriget vilket torde ge en substans till undersökningen då Corbetts egna ord används. Dock 

tar Corbett inte upp nutida slag och krig vilket faller sig naturligt då boken publicerades 1911. 

Dock tar han upp substantiella faktorer som samverkan mellan sjöstridskrafter och armé-

stridskrafter för att uppnå framgång i krig.14 Detta är ett exempel på en teori som är relevant i 

en nutida kontext, där gemensamma operationer är en central del av begreppet modern krigfö-

ring.15 

 

Inventing Grand Strategy and Teaching Command av Jon Tetsuro Sumida är en bok vilket 

Sumida hävdar att Mahans mest fundamentala principer har missuppfattats vilket Sumida ar-

gumenterar och diskuterar för i Inventing Grand Strategy and Teaching Command. Dock rela-

terar inte Sumida något till Mahan och hans teorier i en nutida kontext.  

 

The Changing Face of Maritime Power vilken är editerad av Andrew Dorman, Mike Law-

rence Smith och Matthew R. H. Uttley samlar flera teoretiker i sin bok där den moderna sjö-

teoretikern Till i sitt avsnitt om Corbett menar att Corbetts teorier är mer relevanta i en nutida 

kontext än Mahan och dennes teorier. Till försöker i avsnittet med Corbetts teorier ge sub-

stans till nutida krigföring. Dock refererar Till inte till något modernt krig eller slag men säger 

samtidigt att Corbetts teorier är giltiga i en nutida kontext, och detta i form av Corbetts tio 

budord till en framtida värld.16  

 

Mahan on Naval Strategy editerad av John B. Hattnedorf och Wayne P. Hughes, Jr samman-

fattar flertalet av Mahans tidigare texter i denna bok. Naval Strategy tar dock inte upp något 

                                                
13 Jag gör ett antagande att de är erkända inom ämnesområdet då verk från dessa författare har använts på ett el-
ler annat sätt under officersutbildningen.  
14 Corbett, Julian Stafford, Some principles of maritime strategy / c by Julian Stafford Corbett, [Ny utg.], Tredi-
tion, Hamburg, 2011, s., 23–24. 
15 Widén; Ångström, Militärteorins grunder, s., 147.  
16 Dorman; Lawrence smith; R. H. Uttley, The changing face of maritime power, s., 20–22. 
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nutida slag vilket är av naturlig orsak då Mahan levde i början på 1900-talet. Dessutom kan 

viss kritik riktas mot bokens upplägg i fråga då boken är ett ihopklipp av Mahans tidigare 

verk.  Därtill används även Mahan on Naval Warfare editerad av Dr. Allan Westcott. Även 

här är det ett ihopklipp av Mahans tidigare verk och artiklar. Boken saknar den nutida rele-

vansen men då boken är Mahans egna ord ger det substans i fråga då hans teorier är centrala i 

uppsatsen. John B. Hattnedorf och Wayne P. Hughes, Jr som editerat Mahan on Naval Stra-

tegy samt Dr. allan Westcott som editerat Mahan on Naval Warfare kan dock ses som trovär-

diga då de har erkända kunskaper inom ämnesområdet.  

 

Geoffrey Till i Seapower – A Guide for the Twenty- First Century vilket Till refererar till Ma-

han och Corbett som han anser är de stora sjöteoretikerna vilka har byggt grunden i mångt och 

mycket inom det aktuella ämnesområdet. Till beskriver i boken en skillnad mellan Mahan och 

Corbett, där Corbett ger sig på ämnet i ett bredare perspektiv. Vidare återfinns influenser av 

Clausewitz vilket kan återspeglas i Corbetts teorier. Corbett argumenterar bland annat för att 

sjömakt inte kan behandlas som något separat utan bör ses som en del eller ett verktyg i kriget 

i stort. Mahan däremot är mer avsmalnande i sina teorier menar Till, då Mahan fokuserar hu-

vudsakligen på offensiven i ett avgörande slag – som fortfarande har betydelse enligt Till.17  

 

Widén och Ångström skriver bland annat i Militärteorins grunder den teknologiska utveckl-

ingen som en viktig faktor i utvecklingen av sjökriget. De menar att de teorier inom sjömakt 

fått utstå hårda prövningar genom de krig som varit under 1900-talet. Vidare menar de att 

trots de många krig som varit har de klassiska sjömaktsteorierna inte falsifierats. Den tek-

nologiska utvecklingen genom åren har dock inneburit att dessa klassiska sjömaktsteorier be-

höver tittas på och genom att sätta in dem i en modern kontext kan deras teorier prövas om de 

är giltiga eller ej.  

 

Christopher Werner som skrivit böckerna Sjömakt - Teori och praktik och Den blå boken Ma-

rina stridskrafter ur ett militärteoretiskt perspektiv vilka är en studie i krigsvetenskap där 

Werner behandlar områden inom ämnesområdet sjömakt och sjökrig och vilka teorier som 

tros ligga bakom dessa. Werner tar även upp kopplingen mellan taktik och teknik som Widén 

och Ångström menar är en viktig faktor i utvecklingen av sjökriget. Den blå boken har en ton 

av att vara inriktad på folkrätt. Werner tar upp i boken sjökrigets teorier genom att titta på 

                                                
17Till, Seapower: a guide for the twenty-first century, s., 63. 
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sjökrigets grundprinciper men jämför även dåtidens och dagens sjöteoretiker. 18 Sjömakt – Te-

ori och praktik är den senare av böckerna och är en vidareutveckling av Den blå boken Ma-

rina stridskrafter ur ett militärteoretiskt perspektiv. Sjömakt – Teori och praktik ger läsaren 

en vidsträckt översikt över begreppet sjömakt likartat som Den blå boken. Werner försöker 

också bringa ordning i de begrepp som sjökrigföring och sjömakt omges av. Vidare tar Wer-

ner upp tidigare sjöteoretiker och deras teorier vilket ger en bred överblick av Mahan och 

Corbetts teorier, om än dock ej på djupet. 

 

Tidigare forskning har alltså skett om Mahan och Corbett och deras teorier om sjökriget. 

Dock är det få forskare som har tittat på två samtida teoretiker som Mahan och Corbett samti-

digt och undersökt deras teorier om blockad, etablering av sjöherravälde och utövande av sjö-

herravälde och dessa teoriers giltighet i modern kontext vilket gör att denna uppsats blir ett 

nytt bidrag till hur dessa teorier anses giltiga eller ej i en nutida kontext. Det finns alltså en 

forskningslucka gällande detta som författaren i fråga söker svar på. Det som enligt författa-

ren saknas i den tidigare forskningen är Mahan och Corbetts teorier om blockad, etablering av 

sjöherravälde och utövande av sjöherravälde som fallstudie i ett modernt sjökrig. Gällande va-

let av Mahan och Corbett och deras teorier om sjökriget kan förklaras genom att dessa teo-

retiker utarbetade sina teorier ungefär samtidigt. Deras teorier om sjökriget och specifikt deras 

synsätt på defensiv kontra offensiv är inget de var ensamma om att diskutera utan teoretiker 

som Clausewitz och Castex diskuterade även dessa synsätt.19 Dock valdes dessa teoretiker 

bort i undersökningen då Clausewitz framförallt tittade på krigets principer mot markarenan 

och Castex trots att han var sjöteoretiker utarbetade sina teorier en tid senare än Mahan och 

Corbett vilket uppsatsens syfte skulle tappa i relevans– att undersöka tre äldre teoriers av två 

författare och dess giltighet i en nutida kontext. 

 

Uppsatser inom ämnesområdet har tidigare skrivits på Försvarshögskolan. Dåvarande Flagg-

kadett Clas Olofsson skrev sitt självständiga arbete inom ramen för yrkesofficersprogrammet 

(YOP) år 2009 om Corbett och Mahans teorier om blockad, etablering av sjöherravälde och 

amfibieoperationer och testar teoriernas relevans som fallstudie på Falklandskriget 1982.20 

Olofsson har ingen tydlig operationalisering av teorin vilket gör det svårt att identifiera be-
                                                
18 Werner, Den blå boken: marina stridskrafter ur ett militärteoretiskt perspektiv, s., 24–25. 
19 Werner, Sjömakt: teori och praktik, s., 87–92; Widén; Ångström, Militärteorins grunder, s., 180. 
20 Olofsson, Clas, Klassiska sjökrigsteoretiker och deras relevans i Falklandskriget 1982, Försvarshögskolan, 
Krigsvetenskapliga institutionen, Stockholm, 2009, 
http://fhs.divaportal.org/smash/get/diva2:234651/FULLTEXT01.pdf.  
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grepp, variabler och indikatorer i hans uppsats. Örlogskapten Niklas Nordgren skrev 2012 sitt 

självständiga arbete inom krigsvetenskap där han i uppsatsen undersöker om äldre teorier om 

sjökrigföring är aktuella i modern sjökrigföring. Genom att studera och analysera Mahan och 

Corbetts teori om offensiven respektive defensiven testar Nordgren dessa teorier som fallstu-

die på Yom Kippur kriget 1973.21 Det kan diskuteras att denna uppsats är likartad med dessa 

uppsatser som tidigare skrivits inom ämnesområdet eftersom Mahan och Corbetts teorier om 

blockad och sjöherravälde analyseras och undersöks även i denna uppsats. Även Falklands-

kriget som fallstudie används i uppsatsen, dock är olikheterna flera då denna uppsats kan ses 

som en utveckling gentemot dessa uppsatser.  

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen tar inte upp den omfattande diplomatiska och politiska process som skedde innan 

kriget bröt ut och efterföljande politiska efterdyningar kommer ej heller tas upp i vidare be-

märkelse. Uppsatsen avgränsas därför till att därför behandla nedslag av händelser inom ra-

men för sjökriget och sjöoperationer kring Falklandsöarna mellan datumen 2 april 1982 till 

och med 14 juni 1982. Datumen är inom ramen för Argentinas invasion på Falklandsöarna 

den 2 april samt Argentinas kapitulation den 14 juni. Tiden innan och efter krigsutbrottet är 

inte relevant kopplat till forskningsfrågan som är uppställd inom ramen för uppsatsen. Upp-

satsen tar ej heller upp de markoperationer på Falklandsöarna då dessa ej är relevanta i pro-

cessen att svara på de frågeställningar som är uppsatta inom ramen för denna uppsats. Vidare 

avgränsas uppsatsen att främst behandla det brittiska agerandet och uppträdande under denna 

tidsperiod. Argentinas sjöstridskrafter kommer att nämnas i uppsatsen, detta görs då för att 

beskriva den brittiska sidan. Valet av inriktning att koncentrera uppsatsen på de brittiska styr-

korna grundar sig på den framgång de uppnådde i kriget genom valda metoder samt författa-

rens vilja att pröva Mahan och Corbetts teorier på den part som skördade mest framgång un-

der kriget.  

1.5 Disposition 

I inledningskapitlet beskrivs problemformulering, syfte och frågeställningar vilket undersök-

ningen bygger på. Tidigare forskning och litteratur diskuteras. Här redovisas varför Mahan 

och Corbetts teorier är relevanta att analysera. Undersökningens syfte och frågeställningar 

presenteras även i inledningskapitlet. 

                                                
21 Nordgren, Niklas, Äldre militärteoriers giltlighet i modern sjökrigföring, Försvarshögskolan, Krigsvetenskap-
liga institutionen, Stockholm, 2012, http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:720565/FULLTEXT01.pdf.  
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I metodkapitlet redovisas valda metoder för undersökningen, vilka diskuteras och argumente-

ras för. Här presenteras även valet av fall.  

 

I teorikapitlet undersöks och analyseras Mahan och Corbetts teorier om blockad, etablering av 

sjöherravälde och utövande av sjöherravälde för att identifiera och operationalisera nyckelbe-

grepp och variabler i deras teorier. Här presenteras även de analysverktyg som formats efter 

teorin.   

 

Analyskapitlet inleds med en analys av britternas blockad i Falklandskriget för att därefter 

analysera britternas etablering och utövande av sjöherravälde i Falklandskriget. Här presente-

ras även resultatet av analysen samt svarar på de framtagna analysverktygen för undersök-

ningen.  

 

I avslutningskapitlet besvaras frågeställningarna, en resultatdiskussion förs samt en återknyt-

ning till problem med förslag på fortsatt forskning och relevans för professionen.  
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2.	Metod 
I metodkapitlet förklaras vilka typer av metoder och analyser som undersökningen bygger på 

följt av argumentation för dessa. Nedan följer en illustration där en översikt av vald metod i 

uppsatsen presenteras. illustrationen nedan visar de vägar i metoden författaren valt att lägga 

till grund i undersökningen men även de alternativa vägar som övervägdes som alternativa 

metoder.  

 
Figur	1	–	Illustration	av	metodval	

Illustrationen ovan ger läsaren en översikt hur metod och struktur är upplagd i uppsatsen. För-

fattarens vilja är genom en kvalitativ ansats testa Mahan och Corbetts teorier på ett modernt 

fall. Därav kommer en teoriprövande studiemodell att användas, vilket innebär att teorierna 

står i undersökningens centrum. Illustrationen visar även på alternativa vägar för undersök-

ningen. En teoriutvecklande undersökning är enligt författaren för stor att genomföra inom 

ramen för uppsatsen varför ett sådant angreppssätt inte är möjligt. Teorikonsumerande innebär 

att fallet står i centrum i undersökningen vilket innebär att teorierna som prövas på fallet inte 

är det huvudsakliga. Författarens vilja är genom en teoriprövande studiemodell undersöka teo-

rierna vilket innebär att dessa står i centrum undersökningen.22  

 

2.1 Teoriprövande studiemodell 
 
Metoden som är vald för uppsatsen är en teoriprövande studiemodell. Valet av studiemodell 

innebär att teorierna är centrala och fallet de prövas på därför är utvalt med omsorg. Fallet i 

sig är inte helt irrelevant och bör därför väljas ut noggrant för att de dragna slutsatserna ska 

vara så relevanta och aktuella som möjligt.23 Enfallsstudie tillgodoser inte fullt ut användandet 

                                                
22Esaiasson, Peter; Gilljam, Mikael; Oscarsson, Henrik; Wägnerud, Lena, Metodpraktikan, uppl.4:1, Nordstedts 
Juridik AB, Stockholm, 2007, s., 41.  
23 Esaiasson; Gilljam; Oscarsson; Wägnerud, Metodpraktikan, s., 41–42. 
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av en teoriprövande studiemodell enligt författarna till Metodpraktikan.24 Trots detta kan vald 

metod förklaras utifrån författarens vilja att se teorierna i undersökningen som det centrala. 

Fallet Falklandskriget är en viktig faktor i den bemärkelsen att det kan förklaras som moderna 

krig vilket syftet i undersökningen är att pröva. Dock är inte fallen det centrala i undersök-

ningen vilket är viktigt att ha i åtanke, utan viljan att pröva teoriernas giltighet på två moderna 

fall. Fallen blir därför viktigt i den bemärkelsen att det finns en direkt koppling till de slutsat-

ser som dras. Slutsatserna blir av den typ att de stärks eller försvagas, vilket därför ställer krav 

på valet av fall i form av aktualitet och relevans.25 Författaren är medveten om att även en 

teorikonsumerande studiemodell skulle vara relevant som studiemodell i undersökningen. 

Denna studiemodell ser dock fallet som det centrala i undersökningen och teorierna som det 

sekundära.26 Teorierna prövas visserligen på de specifika fallet men angreppsvinkeln i under-

sökningen blir felaktigt gentemot den syftes- och frågeställning som uppsatsen bygger på.  

 

2.2 Deskriptiv kvalitativ textanalys 

Inledningsvis används en deskriptiv kvalitativ textanalys27 för att identifiera nyckelbegrepp 

och variabler i Mahan och Corbetts teorier. Denna typ av analysmetod lämpar sig väl till frå-

geställningar av generell och allmän karaktär. Metoden kräver dock ett systematiskt förhåll-

ningssätt vilket uppnås genom att kategorisera och sortera teorierna i detta fall.28 Genom att 

identifiera variabler utifrån teorierna kan en avgränsning ske i litteraturen eftersom all littera-

tur inte kan behandlas inom ramen för uppsatsen omfång. Variablerna som identifierats i teo-

rierna är alltså något som författaren anses vara typiska i teorierna kopplat till undersökning-

en.29 De teorier som analyseras i uppsatsen kan i vissa fall vara svårbegripliga att utan vidare 

pröva på ett fall. Genom att ta ut variabler – vilket innebär att genom flertalet värden klassifi-

cera i kategorier eller ordnas efter olika typer av kriterier.30 Detta genomförs genom att analy-

sera en del av deras litterära verk och texter, även andra författare som tolkat deras tankar och 

teorier kommer att användas. Detta görs för att skapa en djupare förståelse för Mahan och 

Corbett, samt ta fram variabler som prövas mot Falklandskriget för att fastställa om deras teo-

rier om sjökriget kan anses relevanta för händelserna i sjökrig i modern kontext. Författarens 

                                                
24 Esaiasson; Gilljam; Oscarsson; Wägnerud, Metodpraktikan, s., 113. 
25 Esaiasson; Gilljam; Oscarsson; Wägnerud, Metodpraktikan, s., 40–41. 
26 Esaiasson; Gilljam; Oscarsson; Wägnerud, Metodpraktikan, s., 41–42. 
27 Ejvegård, Rolf: Vetenskaplig metod, 3.uppl., Studentlitteratur, Lund, 1996, s. 32–33.  
28 Ejvegård, Vetenskaplig metod, s., 32–33. 
29Johannessen, Asbjørn; Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1.3 uppl., Liber, Malmö, 
2003, s., 45. 
30 Johannessen; Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s., 138–139. 
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strävan är genom detta analysverktyg identifiera ett antal nyckelbegrepp och variabler i Ma-

han och Corbetts teorier om blockad, etablering och utövande av sjöherravälde för undersök-

ningen i fråga.  

 

Den deskriptiva kvalitativa textanalysen lämpar sig väl som analysmetod då mjuka data som i 

detta fall blir svår att kvantifiera.31 Eftersom den kvalitativa analysen bygger på tolkning av 

texter lämpar sig detta kvalitativa analysverktyg i Mahan och Corbetts texter då deras utvalda 

teorier blir svåra att analysera ur ett kvantitativt perspektiv. Författaren är dock medveten om 

den svårighet en kvalitativ textanalys kan innebära då denna analysmetod ger författaren ett 

mer generellt förhållningssätt i bearbetandet av texterna. Det är alltså upp till författaren hur 

denne väljer att betrakta den litteratur som bearbetas i undersökningen. Problematiken ligger i 

att författarens egna värderingar kan vägas in, dock omedvetet, i texten då denna analyseras 

och tolkas utifrån författaren.32 Genom att aktivt läsa och ställa frågor kopplat till texten kan 

författaren säkerställa en relevans till undersökningen i fråga.33 Det gäller alltså att inte tappa 

relevansen eller tråden i undersökningen vilket författaren menar kan vara en svårighet i en 

analysmetod som är mer generell. Nedanstående illustration tydliggör hur Mahan och Cor-

betts teorier undersöks och analyseras. Genom att operationalisera Mahan och Corbetts teorier 

om blockad, etablering av sjöherravälde och utövande av sjöherravälde konkretiseras teorier-

na till något som kan mätas eller klassificeras.34  

 

 
Figur	2	–	Illustration	av	tillvägagångssätt	av	operationalisering,	analys	och	resultatdiskussion	av	Corbett	och	Mahans	
teorier 

                                                
31Johannessen; Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s., 109. 
32 Esaiasson; Gilljam; Oscarsson; Wägnerud, Metodpraktikan, s., 214. 
33Esaiasson; Gilljam; Oscarsson; Wägnerud, Metodpraktikan, s., 210. 
34 Johannessen; Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s., 44–45. 
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2.2 Fallstudie 

Valet av fallstudie som forskningsstrategi35 på Falklandskriget kan förklaras av behovet att 

undersöka huruvida Mahan och Corbetts teorier anses giltiga på ett modernt krig, vilket Falk-

landskriget anses vara dels på grund av att kriget utspelades i en modern telekrigsmiljö men 

också årtalet då kriget utspelades.36 Fördelen med en fallstudie grundar sig i möjliggörandet 

till att förklara det generella genom en djupare analys av något fallspecifikt. Begreppet fall-

studie kan förklaras som en undersökning av ett eller flera fall inom ett begränsat förlopp – i 

detta fall Falklandskriget.37 Eftersom undersökningen bygger på ett specifikt fall och endast 

nedslag i händelser görs kan slutsatserna inte därför anses generella utan som indicier. Värdet 

i de dragna slutsatserna blir mer tillförlitligt först när andra liknande indicier görs genom 

andra forskningsmetoder. Fallstudien innebär också en större närhet till fallet som analyseras 

då händelseförlopp försöker förklaras i kausala termer.38  

 

Genom att pröva tre teorier från två teoretiker på ett fall lämpar sig därför fallstudie som 

forskningsstrategi i det här fallet. Fallstudie ses inte som en metod utan som en forsknings-

strategi vilken kan innefatta olika typer av ansatser så som kvalitativa och kvantitativa.39 Fall-

studien används alltså till att pröva de valda teorierna i uppsatsen. Det sker genom att utgå 

från det som är känt och tolka detta genom specifika händelser. Genom detta tillvägagångssätt 

kan fallstudien användas för att förklara, utveckla och som i denna uppsats testa teorin. Ge-

nom en teoriprövande fallstudie – det vill säga att genom en deduktiv ansats då teorins giltig-

het testas i empirin.40 Yin menar att med hjälp av en fallstudie måste en analytisk strategi 

kring analysen finnas. Genom en analytisk strategi, systematiskt ordna den insamlande in-

formationen vilket Yin använder sig av begreppet innehållsanalys vilket innebär en undersök-

ning av någon typ av innehåll där skrift, muntlig eller bildmässig framställning finns med.41 

Innehållsanalys genomförs i uppsatsen genom att först analysera innehållet generellt för att 

                                                
35 Esaiasson; Gilljam; Oscarsson; Wägnerud, Metodpraktikan, s., 56. 
36 Hastings; Jenkins, Slaget om Falklandsöarna, s., 7–9; Författaren har enligt begreppet modern som Speller tar 
upp ansett att Falklandskriget klassas som ett modernt sjökrig. 
37Ejvegård, Vetenskaplig metod, s., 33. 
38 Ejvegård, Vetenskaplig metod, s., 33–34. 
39 Esaiasson; Gilljam; Oscarsson; Wägnerud, Metodpraktikan, s., 56. 
40Esaiasson; Gilljam; Oscarsson; Wägnerud, Metodpraktikan, s., 35–36. 
41Yin, Robert K, Fallstudier: design och genomförande, Liber AB, Stockholm, 2015 s., 138–140; Esaiasson; 
Gilljam; Oscarsson; Wägnerud, Metodpraktikan, s., 197. 
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därefter granska innehållet närmare för att identifiera de nyckelbegrepp och variabler i teorin 

som jag anser nödvändiga för analysen. 

 

Gällande god forskningssed handlar det om att ta ställning till de principer om forskningsetik 

vilket innebär att etik och moral spelar roll när det kommer till god forskning. Detta innebär 

att forskaren ska vara ärlig, göra sitt bästa samt vara noggrann, 42 vilket genomsyrar hela upp-

satsen.  

 

2.3 Val av fall 

Corbett och Mahans teorier om blockad, etablering av sjöherravälde och utövande av sjöher-

ravälde analyseras som en teoriprövande fallstudie på Falklandskriget eftersom detta kan an-

ses som ett modernt krig i den bemärkelsen att moderna vapen- och sensorsystem användes.43 

Falklandskriget är även ett krig där sjöoperationer utfördes i stor utsträckning vilket är en fak-

tor som författaren i sitt val av fall söker i ett modernt krig. Kriget utspelade sig under året 

1982 och författaren gör därför antagandet i uppsatsen att Falklandskriget anses falla in under 

begreppet modern som Speller tar upp i Understanding Naval Warfare. 44Dessutom utspela-

des även kriget i en modern telekrigsmiljö45 vilket bidrar till antagandet att Falklandskriget 

kan anses som ett modernt sjökrig. 

 

2.3.1 Material Falklandskriget 
Det har även krävts en avgränsning i litteratur om Falklandskriget då det finns en avsevärd 

mängd om detta. Urvalsprocessen i den litteratur om Falklandskriget har därför varit som så-

dan att primärkällor i regel används i uppsatsen. Tre verk har framförallt används som källa 

till Falklandskriget i uppsatsen. Slaget om Falklandsöarna av Max Hastings och Simon 

Jenkins där Max Hastings som krigsreporter befann sig på Falklandsöarna under kriget vilket 

borde ge en närhet till undersökningen i fråga. Eldunderstöd skriven av Captain Chris Craig 

tar upp sjöstriderna under Falklandskriget där Craig var fartygschef på en fregatt under kriget. 

I Eldunderstöd redogör Craig för de händelser i Falklandskriget, men även de olika faktorer 

en fartygschef ställs inför i krig. Striden om Falklandsöarna – 100 dagar skriven av Admiral 

                                                
42 Ejvegård, Vetenskaplig metod, s., 142–148. 
43 Hastings; Jenkins, Slaget om Falklandsöarna, s., 7–9. 
44 Speller, Ian, Understanding naval warfare, Routledge, Milton Park, Abingdon, Oxon, 2014, s., 2. 
45 Hastings; Jenkins, Slaget om Falklandsöarna, s., 7–9. 
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Sandy Woodward med hjälp av Patrick Robinson redogör Woodward, som förde befälet över 

den brittiska stridsgrupp under kriget, för händelserna i Falklandskriget. Skillnaden mot Craig 

är att Woodward som styrkechef ger en mer övergripande förklaring under de olika händel-

serna i Falklandskriget vilket inte är så konstigt då hans roll som styrkechef i kriget kunde ge 

Woodward en mer övergripande bild över vad som pågick. Valet av verk för fallet i fråga 

grundar sig i det konstaterande att de befann sig på plats under kriget. Detta borde i sin tur ge 

en substans till undersökningen. Gällande källkritiken är samtliga författare från Storbritan-

nien varav två tjänstgjorde som höga officerare under kriget vilket kan påverkat redogörelsen 

till deras fördel. Här används även Om sjökriget – Från Svensksund till smygteknik av Marco 

Smedberg där han tar upp och redogör för de viktigaste händelserna i Falklandskriget. Till sist 

används även Lawrence Freedmans bok The Official History of the Falklands Campaign Vo-

lym 2 där han återger händelser från Falklandskriget från strategisk nivå ner till taktiska detal-

jer.  
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3.	Teori 
I detta avsnitt utgår det teoretiska perspektivet från Mahan och Corbetts teorier om blockad, 

etablering av sjöherravälde och utövande av sjöherravälde. Avsnittet innehåller också en op-

erationalisering där nyckelbegrepp och variabler identifierats i teorin. Dessa nyckelbegrepp 

och variabler skapar ett analysverktyg för respektive teoretiker vilken redovisas i slutet av av-

snittet.  

3.1 Motivering val av teorier 

De teorier som valts ut till uppsatsen grundar sig på Mahan och Corbetts grundtankar i deras 

teorier. Corbett menar att huvudsyftet med sjökrigföring är etablering av sjöherravälde. Sjö-

herravälde innebär enligt Corbett att kontrollera sjöförbindelser och neka motståndaren des-

amma.46 Mahan menade att sjöförbindelser var en viktig komponent i sjökriget och att dessa 

dominerade kriget.47 Etablering av sjöherravälde och utövande av detta är centrala komponen-

ter i Mahan och Corbetts teorier om sjökriget. Detta gäller även angrepp och skydd av sjöför-

bindelser vilket har en central plats i deras teorier. Blockad är ett sätt att neka motståndaren 

nyttjandet av sjöförbindelser och samtidigt ge sig själv möjlighet att nyttja dessa förbindel-

ser.48 Dessa teorier är därför relevanta att undersöka och analysera enligt författaren.  

3.2 Mahan om blockad 

Mahan menade att sjöförbindelser eller så kallade Sea lines of Communications (SLOC) var 

en viktig komponent i sjöherraväldet.49 Kommunikationer dominerar kriget menade Mahan – 

de är ensamt det viktigaste elementet inom den politiska och militära strategin. Sjöherravälde 

i dess högsta form skapas genom att kontrollera sjöförbindelserna. Mahan menade vidare att 

sjöförbindelser är betydligt bättre när det kommer till handel av stor kvantitet jämfört med 

landvägen. Sjöförbindelserna är därför väldigt viktiga för ett lands ekonomi på grund av dess 

förutsättning att frakta stora mängder av varor.50 En stats utrikeshandel och sjöfart som den 

vilar på är också anledningen till att en flotta behövs – följaktligen som skydd för den civila 

sjöfarten. Mahan ansåg därför att frågor om hur man försvarar respektive angriper sjöförbin-

delser var av vikt i all maritim strategi.51 Mahan menade alltså att sjöförbindelserna, i form av 

handel, ger staten välstånd och god ekonomi. Detta ger i sin tur staten möjlighet att bygga upp 

                                                
46 Widén; Ångström, Militärteorins grunder, s., 219–220. 
47Westcott, Allan, Mahan on naval Warfare, Sampson Low, Marston & Co, London & Edinburgh, 1919, s., 77. 
48 Westcott, Mahan on naval Warfare, s., 77; Corbett, Some principles of maritime strategy, s., 151–153. 
49Widén; Ångström, Militärteorins grunder, s., 229. 
50 Westcott, Mahan on naval Warfare, s., 77. 
51Widén; Ångström, Militärteorins grunder, s., 229. 
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en stark flotta vilket i sin tur ger landets sjöfart skydd. Werners illustration nedan visar hur 

Mahan såg på en stats örlogsflotta och hur den hänger ihop med statens handel till sjöss.  

 
Figur	3	-	Mahans	cykel	(illustration:	Christopher	Werner)52	

 

Sjöförbindelser är också viktiga i den bemärkelsen då dessa möjliggör försörjning av förnö-

denheter och påfyllnad av vapen och ammunition. Mahan menar att dessa linjer har ett dub-

belt värde då de även kan användas som linjer för reträtt vilket både förnödenhetsförsörjning-

en och möjligheten reträtt är en vital faktor för säkerhet.53 

Blockad är en typ av handling där syftet är att begränsa motståndarens rörlighet till sjöss, 

styrketillväxt och stridsvilja. Blockad ses som en krigshandling54 och kan därför ses som ett 

angripande mot motståndarens sjöförbindelser vilket Mahan menade att en flottas huvudsak-

liga existens byggde på, skyddet av dessa sjöförbindelser.55   

 
Mahan menade att det finns två blockader att genomföra. Den ena formen av blockad är en 

handelsblockad vilket innebär att fokusera på motståndarens kommersiella hamnar där stora 

flöden av export och import sker. Detta kan i sin tur vara ett effektivare sätt än att faktiskt an-

gripa dennes handelsfartyg på öppet vatten.56 Han menade att en blockad i motståndarens 

kustområde är effektivare då handelsrutter börjar och slutar vid kusten och framförallt vid 

viktiga hamnar.57 Handelsblockaden syftar inte till att hindra utlöpandet av motståndarens 

sjöstridskrafter utan att sänka motståndarens krigföringsförmåga genom att hindra statens 

                                                
52 Werner, Sjömakt: teori och praktik, s.,32. 
53 Hattendorf, John B. (red.), Mahan on Naval Strategy, United states Naval Institute, Annapolis, 1991, s., 142–
145. 
54 Taktikreglemente för marinstridskrafterna, TRM 1(A), Försvarsmakten, 2010, s., 03–12. 
55 Westcott, Mahan on naval Warfare, s. 94–95. 
56 Westcott, Mahan on naval Warfare, s., 94–95.  
57 Sumida, Jon Tetsuro, Inventing Grand Strategy and Teaching Command: The Classics Works of Alfred Thayer 
Mahan Reconsidered, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1997, s., 46. 



Flkd Oscar Rehn datum: 2017-06-12  
OP 14 - 17 

Sida 19 av 44 
 

möjligheter till export och import av handelsvaror.58  Den andra typen av blockad, är av ren 

militär art vars syfte är att uppnå herravälde till sjöss. Mahan menade att står det mellan mot-

ståndarens sjöstridskrafter eller dennes civila hamnar så är det att föredra att genom ett avgö-

rande slag slå ut motståndarens sjöstridskrafter. Är inte detta avgörande slag möjligt så kan en 

blockad av motståndarens hamnar vara framgångsrikt. Genom att neka motståndarens verk-

samhet i dessa områden framtvingar denna handling någon typ av reaktion från sin motstån-

dare, antingen genom att motståndaren överger området vilket innebär att man samtidigt ger 

sin motståndare herraväldet över samma område eller att genom blockaden tvinga ut denna att 

slåss för att kunna få tillbaka kontrollen över sitt område.59  

 

Blockaden i sin form fungerar enligt Mahan även som en frontlinje, genom att placera ut sina 

enheter nära motståndaren skapar det rörlighet i form av användandet av området bakom 

frontlinjen. Mahan menade också att blockaden kunde hindra motståndaren till att kraftsamla 

sina styrkor. Genom att koncentrera sina styrkor runt motståndarens viktiga örlogsbaser 

kunde denna inte kraftsamla sin styrka i samma utsträckning. Mahan ansåg att Royal Navy 

som ofta låg i konflikt eller krig med en stat som hade sina flottor utspridda men tillsammans 

genom en kraftsamling blev större eller lika stor i antal som Royal Navy. Det var därför av 

vikt att hindra att motståndaren kraftsamlade mot Storbritannien eller mot de kolonier som 

Storbritannien hade. Blockaden var en sådan form av handling enligt Mahan som kunde 

stoppa motståndaren att kraftsamla sina styrkor.60 Mahan menade om motståndaren är på flykt 

mot ett annat område eller hamn och om det finns en chans att tro att motståndaren är svagare, 

då är det av vikt att slå mot dennes enheter för att hindra motståndaren att nå sitt mål.61 Illust-

rationen nedan visar och tydliggör hur Mahans teori om blockad kan ses 

                                                
58 Westcott, Mahan on naval Warfare, s., 94. 
59 Westcott, Mahan on naval Warfare, s., 85–86.  
60 Till, Sea Power, s., 178. 
61 Westcott, Mahan on naval Warfare, s., 79. 
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Figur	4	-	Mahan	om	blockad	

Figur 4 visar alltså syftet med de två olika typerna av blockad enligt Mahan, vilket är att eta-

blera sjöherravälde i ett område. Detta kan göras via två olika former av blockader – Handels-

blockad eller militär blockad. Handelsblockad kan delas upp i två typer av mål – kortsiktiga 

och långsiktiga mål. Handelsblockadens kortsiktiga mål är att framtvinga motståndaren någon 

typ av reaktion som ett avgörande slag. Motståndarens sjöstridskrafter bör på något sätt bryta 

blockaden då blockaden på längre sikt påverkar statens import- och exportmöjligheter. Detta 

påverkar i sin tur statens vilja och förmåga till att kriga då förnödenheter och övriga viktiga 

varor varken kan nå eller lämna landet.  

3.3 Corbett om blockad 

Corbett menade att blockad som operationsform kunde finnas i två olika typer. Den militära 

blockaden syftar till två saker, att förhindra att motståndarens sjöstridskrafter lämnar sina 

hamnar eller slå ut motståndarens sjöstridskrafter innan de slår tillbaka. Corbett skiljer på den 

militära blockaden, är det enbart sjöstridskrafter som utför blockaden är det enligt Corbett en 

metod att etablera sjöherravälde. Denna typ av militärblockad kallas för (naval) örlogsblock-

ad. Är sjöstridskrafterna en del av en större militär operation är det en metod för att utöva sjö-

herravälde. Örlogsfartyg ingår oftast i större militära styrkor som eskort vilket Corbett me-

nade att militära blockader kan ha ett praktiskt syfte, att skydda egna styrkor men även vara 

en metod för att etablera sjöherravälde samt som en funktion eller del i en större militär 
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styrka. Den andra operationsformen, handelsblockad som enligt Corbett var en metod för att 

stoppa all handel som går via sjövägarna som gynnar motståndaren. Detta inkluderar all han-

delstrafik oavsett om den befinner sig på motståndarens vatten eller internationellt vatten. 

Denna typ av blockad är enligt Corbett en metod att utöva sjöherravälde. Dessa två former av 

blockad som Corbett delar in i kategorierna handelsblockad och örlogsblockad gör Corbett yt-

terligare en indelning gällande örlogsblockaden. Örlogsblockaden kan variera i intention och 

syfte och kan därför indelas i ytterligare kategorier enligt Corbett. Den ena typen av örlogs-

blockad vars intention var att stänga in motståndaren i hamn så att denna inte kunde gå till 

sjöss. Detta innebar dock att hamnen eller basområdet ständigt behövde övervakas av flertalet 

enheter för att kunna hålla blockaden. Denna typ av örlogsblockad kallas för närblockad och 

syftar alltså till att uppnå ett tillfälligt sjöherravälde genom att tvinga motståndaren och den-

nes enheter kvar i hamn. Den andra typen av örlogsblockad som enligt Corbett kunde skapa 

ett permanent sjöherravälde beskrivs som en öppen blockad där syftet med metoden är att få 

motståndarens flotta till sjöss för att kunna eliminera denna.62 Handelsblockadens syfte enligt 

Corbett är att tvinga motståndaren till handling. Genom att stänga av motståndarens möjlig-

heter till handel tvingas motståndaren att agera. Handelsblockaden är enligt Corbett en metod 

att etablera sjöherravälde vilket innebär att handelsblockaden skiljer sig mot örlogsblockad 

som enligt Corbett är en metod för att utöva sjöherravälde. Vidare menade Corbett att ett 

samband finns mellan metoden öppen blockad och handelsblockad vilket innebär att dessa 

metoder används när syftet är att få motståndaren till sjöss för att kunna slå ut denna. Dessa 

metoder tvingar alltså motståndaren till någon slags handling för att förbättra sin situation. 

Metoden handelsblockad är enligt Corbett den metod där den högsta nivån av sjöherravälde 

utövas eftersom motståndarens flöde av handel blockeras. Detta kräver att motståndaren på 

något sätt agerar för att förbättra sin situation. Låter motståndaren bli att agera kommer kon-

sekvenserna för landets handel och ekonomi att långsiktigt bli förödande då motståndarens 

möjligheter till export och import blockeras.63 Illustrationen nedan visar och tydliggör hur 

Corbetts teori om blockad kan ses.  

                                                
62Corbett, Some principles of maritime strategy, s., 151–153. 
63 Corbett, Some principles of maritime strategy, s., 152. 
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Figur	5	-	Corbett	om	blockad	

Figur 5 tydliggör Corbetts syn på metoden blockad. Corbett menade att utöver metoderna ör-

logsblockad och handelsblockad kunde ytterligare indelning göras i metoden örlogsblockad. 

Corbett menade att utförandet av örlogsblockaden berodde på det övergripande syftet. Är må-

let att etablera ett temporärt sjöherravälde där motståndaren tvingas kvar i hamn kan detta be-

skrivas som en närblockad vilket innebär en stor närvaro av egna enheter vid motståndarens 

örlogsbas och basområde för att omöjliggöra för motståndarens enheter att kasta loss.64 Nack-

delen med denna typ av blockad är dels uppbindande av flertalet egna enheter i ett relativt litet 

område, dels att enheternas position är känd av motståndaren. Är syftet att skapa permanent 

sjöherravälde kan detta göras på två sätt menade Corbett. Öppen blockad syftar till att be-

gränsa motståndaren att genomföra sina sjöoperationer vilket innebär att denna antingen 

överger området eller söker ett slag för att ta tillbaka området. Handelsblockaden är den me-

tod som enligt Corbett är den högsta nivån av sjöherravälde som kan utövas i blockadform. 

Genom att förneka motståndaren möjlighet till import och export tvingar det motståndaren att 

agera för att bryta denna blockaden vilket innebär att ett avgörande slag är oundvikligt och 

genom att slå ut motståndaren kan permanent sjöherravälde uppnås.65  

                                                
64 Corbett, Some principles of maritime strategy, s., 151–153. 
65 Corbett, Some principles of maritime strategy, s., 151–153. 
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3.4 Mahan om etablering av sjöherravälde 

Mahan menade att bästa metoden att etablera sjöherravälde var genom ett avgörande slag. 

Genom att slå ut motståndarens flotta kan på så vis ett permanent stadie av sjöherravälde upp-

nås. Mahan menade att defensiven är endast säkrad av offensiven och att objektet för offensi-

ven är att slå mot motståndarens flotta.66 Mahan skiljde dock på avgörande slag som gav en 

direkt avgörande effekt eller sjöslag bara för dess egen skull. Sjöslaget var enligt Mahan ett 

medel till att nå ett avgörande och på så sätt skapa sjöherravälde, inte ett mål i sig. Mahan såg 

alltså sjöslaget som ett medel och inte ett mål för att uppnå sjöherravälde.67 Mahan var också 

av åsikten att styrkorna behöver vara koncentrerade vid ett avgörande slag. Det är av vikt att 

egna styrkor är överlägsna motståndaren och därför behövs allt fokus läggas på det avgörande 

slaget. Mahan ansåg att flottor inte ska delas därför att det kan hindra etablerandet av sjöher-

raväldet.68 Han var också av den åsikten att var flottan så stark att den kunde genomföra två 

olika operationer i åtskilda områden så var det möjligt, dock endast om styrkan hos flottan var 

överväldigad det den skulle möta.69 Illustrationen nedan visar hur Mahans teori om sjöherra-

välde kan ses.  

 
	

Figur	6	-	Mahan	om	etablering	av	sjöherravälde	

Illustrationen visar sambandet mellan blockad och offensivt handlade och kraftsamling. Han-

delsblockaden i sig kunde sänka motståndarens krigsvilja medan militärblockaden hindrade 

                                                
66 Widén; Ångström, Militärteorins grunder, s., 221–222. 
67 Widén; Ångström, Militärteorins grunder, s 221–222. 
68 Werner, Sjömakt: teori och praktik, s., 65. 
69 Westcott, Mahan on naval Warfare, s., 61. 
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motståndarens flotta men också fungerade som en front där motståndaren tvingas att antingen 

lämna området eller slåss.70 

3.5 Corbett om etablering av sjöherravälde 

Corbett menade att målet med all sjökrigföring måste vara att etablera sjöherravälde för att 

förhindra motståndaren att etablera desamma. Vidare menade Corbett att sjöherravälde är ett 

idealtillstånd som nästan aldrig uppnås då motståndaren alltid försöker antingen etablera det 

själv eller bestrida det.71 Corbett var även av den mening att sökande av avgörande slag inte 

alltid var att föredra eftersom att söka ett avgörande slag med motståndaren och dennes hu-

vudstyrka var ett omdömeslöst sätt att försöka etablera sjöherravälde då riskerna var alltför 

stora. Corbett menade att söka avgörande slag för en flotta inte kan vara det enskilt viktigaste 

syftet. En balans med andra uppgifter en flotta behöver lösas bör finnas – skydda konvojer 

och stödja markoperationer. Corbett förkastade samtidigt inte avgörande slaget, dock fick det 

inte ske på bekostnad av andra uppgifter flottan bör lösa.72 Corbett menade att det fanns två 

typer av sjöherravälde – temporärt och permanent sjöherravälde. Permanent sjöherravälde och 

etableringen av sådant kan inte uppnås förrän motståndarens örlogsflotta är satt ur stridspart 

skick. Etablering av temporärt sjöherravälde menade Corbett skapades via närblockad där 

motståndarens flotta tvingades kvar i hamn. 73  Sjöherraväldet är temporärt i den aspekten då 

motståndaren har kvar sin flotta om än dock instängd i hamn. Illustrationen nedan visar på hur 

Corbetts teori om etablering av sjöherravälde kan ses.  

 
Figur	7	-	Corbett	om	etablering	av	sjöherravälde	
                                                
70 Westcott, Mahan on naval Warfare, s., 86. 
71 Werner, Sjömakt: teori och praktik, s., 76. 
72 Widén; Ångström, Militärteorins grunder, s., 221–222. 
73 Corbett, Some principles of maritime strategy, s., 153. 
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Illustrationen visar på hur Corbetts teori om etablering av sjöherravälde kan förklaras. Avgö-

rande slaget ska bara sökas enligt Corbett om det med säkerhet kan vinnas. Etablering av sjö-

herravälde bör också enligt Corbett etableras för att bestrida motståndaren samma chans att 

inte etablera desamma.  

3.6 Mahan om utövande av sjöherravälde 

Mahan menade att handeln och exporten var av vikt för statens välstånd och en stats örlogs-

flotta fanns till för att skydda sjöfarten. Därför var frågor som skydd av sjöförbindelser re-

spektive hur man angrep dessa av vikt i maritim strategi.74 Handelsblockad kan enligt Mahan 

därför ingå utövandet av sjöherravälde. Handelsblockaden behöver i sin form vara heltäck-

ande och effektiv. För att handelsblockaden dessutom ska ge effekt behöver blockaden därför 

vara långvarig. Handelsblockaden har allt som oftast en gräns där enbart viss sjöfart tillåts att 

passera. Genom att blockera en stats in- och utförsel kan detta ses som ett utövande av sjö-

makt och sjöherravälde.75  

3.7 Corbett om utövande av sjöherravälde 

Corbett menade att maritim maktprojicering var en av de viktigaste anledningarna till att 

skaffa sig sjöherravälde. Maritim maktprojicering ger möjlighet till att slå mot motståndarens 

svaga punkter menade Corbett. Maritim maktprojicering kan ske på olika sätt och är ofta 

sammanhängt med operationens syfte. Corbett menade bland annat att amfibieoperationer 

kunde tvinga motståndaren att dela upp sina styrkor. Denna typ av maritim maktprojicering 

kunde ge stora fördelar då motståndaren var tvungen att avdela större antal enheter och solda-

ter än vad som faktiskt krävde att genomföra operationen menade Corbett. Handelsblockad är 

också ett exempel på medel i utövandet av sjöherravälde menade Corbett. Genom att stänga 

motståndarens handelshamnar och neka denna handel till sjöss utövar man den högsta nivån 

av sjöherravälde menade Corbett.76 

3.8 Sammanfattning av teorin 

Mahan och Corbett har vissa likheter i sina teorier men är trots allt olika i flera avseenden. 

Mahan menar att syftet med en örlogsflotta är att upprätta statens möjligheter till handel och 

kommunikationslinjer till sjöss är enskilt det viktigaste elementet i politisk och militär stra-

tegi. Mahan menade också att örlogsflottans existens byggde på att skydda statens sjöfart.77 

                                                
74 Widén; Ångström, Militärteorins grunder, s., 229. 
75 Werner, Sjömakt: teori och praktik, s., 161–162. 
76 Corbett, Some principles of maritime strategy, s., 152. 
77 Widén; Ångström, Militärteorins grunder, s., 229. 
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Vidare delade Mahan in blockad i två kategorier – handelsblockad och militär blockad.78 Me-

del för etablerande av sjöherravälde tryckte Mahan på avgörande slaget och offensivt hand-

lande. Handelsblockaden var det medel enligt Mahan som kunde ses som utövande av sjöher-

ravälde där man nekade motståndaren all form av handel till sjöss.79 Corbett delade in blockad 

i två kategorier likt Mahan – Örlogsblockad och Handelsblockad. Handelsblockaden syftade 

till att förneka motståndaren all handel till sjöss. Corbett menade att denna typ av blockad-

form var den högsta nivå av utövande av sjöherravälde. Örlogsblockaden syftade till att an-

tingen stänga in motståndarens enheter i hamn eller locka ut dem för ett avgörande slag.  

 Corbett gör dock ytterligare en distinktion gällande örlogsblockaden vilket han delade in i två 

subkategorier – öppen blockad och närblockad. Den öppna blockaden syftade till att locka ut 

motståndarens örlogsflotta för ett avgörande slag medan närblockaden syftade till att stänga in 

motståndaren i hamn.80 Vidare menade Corbett att permanent sjöherravälde var svåruppnåe-

ligt på grund av motståndaren och hans vilja att bestrida den men menade samtidigt att sjöher-

ravälde är det mål som bör eftersträvas i all sjökrigföring. Corbett var även av den mening att 

avgörande slag inte skulle sökas om inte motståndaren var betydligt svagare. Sökandet efter 

enbart det avgörande slaget sågs som omdömeslöst av Corbett då det inte var örlogsflottans 

huvudsyfte.81 

3.9 Operationalisering 

Avsnittet har för avsikt att beskriva hur analysen av fallet Falklandskriget kommer att genom-

föras utifrån vald metod och teori. Utifrån beskrivningen i teoridelen av Mahan och Corbetts 

teorier om blockad, etablering av sjöherravälde och utövande av sjöherravälde ges dessa 

nyckelbegrepp variabler. Dessa nyckelbegrepp bryts ned i variabler för att skapa ett analys-

verktyg som i sin tur kommer att fungera som ett raster som fångar upp händelser ur empirin. 

Valet av de variabler som valts ut till analysen är sådana variabler som författaren anser vara 

de framstående i respektive nyckelbegrepp. Flertalet av variablerna är likadana vilket innebär 

att författaren inte kunnat göra någon distinkt skillnad mellan de nyckelbegrepp som redovi-

sas nedan. Kriteriet för att ett nyckelbegrepp ska vara uppfyllt är att samtliga variabler anses 

uppfyllda i det empiriska materialet vilket kommer i analysverktyget anges med ja om uppnått 

och nej om ej uppnått. 

                                                
78 Westcott, Mahan on naval Warfare, s., 94–95. 
79 Werner, Sjömakt: teori och praktik, s., 161–162. 
80 Corbett, Some principles of maritime strategy, s., 151–153. 
81 Widén; Ångström, Militärteorins grunder, s., 221–222. 
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 Mahan analysverktyg  

Nyckelbegrepp Variabler Falklandskriget 

bedömning 

Militär blockad Neka motståndaren att kraftsamla  

Neka motståndarens sjöstridskrafter rör-

lighet 

 

Söka avgörande slag  

Offensivt handlande  

Handelsblockad Neka motståndaren möjlighet till handel  

Framtvinga reaktion (avgörande slag)  

Sänka krigsviljan hos motståndarstaten  

Etablering av 

sjöherravälde 

Söka avgörande slag  

Militär blockad  

Offensivt handlande  

Utövande av 

sjöherravälde 

Handelsblockad  

Neka motståndaren möjlighet till handel  

Figur	8	-	Mahan	-	analysverktyg	före	analysen	
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 Corbett analysverktyg  

Nyckelbegrepp Variabler Falklandskriget 

bedömning 

Örlogsblockad 

Närblockad 

Neka motståndaren rörlighet utanför bas 

 

 

Kraftsamling 

 

 

Örlogsblockad 

Öppen blockad 

Locka ut motståndarens örlogsflotta till sjöss 

för att eliminera denna 

 

Neka motståndaren rörlighet utanför basom-

råde 

 

Handelsblockad Neka motståndaren möjlighet till handel 

 

 

Framtvinga reaktion hos motståndaren (avgö-

rande slag eller fly) 

 

 

Sänka krigsviljan hos motståndarstaten 

 

 

Etablering av 

temporärt sjö-

herravälde 

Etablering av närblockad (örlogsblockad) 

 

 

Neka motståndaren rörlighet utanför basom-

råde 

 

 

Kraftsamling 

 

 

Etablering av 

permanent sjö-

herravälde 

Sökande av avgörande slag 

 

 

Etablering av öppen blockad (örlogsblockad) 
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Kraftsamling  

Utövande av 

sjöherravälde 

Handelsblockad 

 

 

Kraftsamling  

Försöker dela motståndarens styrkor genom 

maritim maktprojicering 

 

 

Figur	9	-	Corbett	-	analysverktyg	före	analysen	

3.10 Motivering av variabler.  

Motiveringen till respektive variabel är kortfattad då teorin avhandlar dessa begrepp och vari-

abler mer utförligt. Flertalet av variablerna är lika under flera av nyckelbegreppen vilken 

samma motivering av variabel för nyckelbegreppet förekommer flera gånger. 

3.10.1 Mahan 

3.10.1.1 Militär blockad  
• Offensivt handlande 

Om det finns något att vinna ska offensiven intas menade Mahan. Är målet att ta kon-

troll över något som kontrolleras av motståndaren är metoden för detta ett offensivt 

handlande. 

• Söka avgörande slag 

Mahan menade att bästa metoden att etablera sjöherravälde var genom ett avgörande 

slag. 

• Neka motståndarens sjöstridskrafter rörlighet 

Genom att etablera en militär blockad menade Mahan att den höga närvaron av egna 

enheter nekade motståndarens enheter rörlighet.   

• Neka motståndaren att kraftsamla 

Genom att koncentrera egna enheter vid motståndarens örlogsbaser hindrar det mot-

ståndaren att kraftsamla. 

3.10.1.2 Handelsblockad 

• Neka motståndaren möjlighet till handel 
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Genom att neka motståndaren användandet av sjöförbindelser. 

• Framtvinga reaktion (avgörande slag) 

Genom att neka motståndaren handel framtvingas en reaktion där motståndaren behö-

ver förbättra sin situation för att inte svälta. 

• Sänka krigsviljan hos motståndarstaten 

Genom att neka motståndaren handel drabbar det civilbefolkningen vilket tenderar till 

att sänka krigsviljan hos staten på längre sikt.  

3.10.1.3 Etablering av sjöherravälde 

• Söka avgörande slag 

Mahan menade att bästa metoden att etablera sjöherravälde var genom ett avgörande 

slag. 

• Militär blockad 

Mahan menade att militär blockad var ett medel till etablering av sjöherravälde, 

• Offensivt handlande 

Om det finns något att vinna ska offensiven intas menade Mahan. Är målet att ta kon-

troll över något som kontrolleras av motståndaren är metoden för detta ett offensivt 

handlande. 

3.10.1.4 Utövande av sjöherravälde 

• Handelsblockad 

Mahan menade att handelsblockad var ett medel för utövande av sjöherravälde. 

• Neka motståndaren möjlighet till handel 

Genom en handelsblockad nekas motståndaren till användandet av sjöförbindelserna. 

3.10.2 Corbett 

3.10.2.1 Örlogsblockad (närblockad) 

• Kraftsamling 

Genom att stänga in motståndaren i hamn krävs flertalet enheter för detta.  

• Neka motståndaren rörlighet utanför bas 

Stänga in motståndaren i hamn för att etablera ett temporärt och lokalt sjöherravälde.  

3.10.2.2 Örlogsblockad (öppen blockad)  

• Locka ut motståndarens örlogsflotta till sjöss för att eliminera denna. 
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Genom att tvinga motståndaren till handling, ofta genom ett avgörande slag för att 

kunna etablera permanent sjöherravälde.  

• Neka motståndaren rörlighet 

Stänga ute motståndaren från ett visst område. 

3.10.2.3 Handelsblockad 

• Neka motståndaren möjlighet till handel 

Genom att neka motståndaren användandet av sjöförbindelser. 

• Framtvinga reaktion hos motståndaren (avgörande slag eller fly) 

Genom att neka motståndaren handel framtvingas en reaktion där motståndaren behö-

ver förbättra sin situation för att inte svälta. 

• Sänka krigsviljan hos motståndarstaten 

Genom att neka motståndaren handel drabbar det civilbefolkningen vilket tenderar till 

att sänka krigsviljan hos staten på längre sikt.  

3.10.2.4 Etablering av temporärt sjöherravälde 

• Kraftsamling 

Genom att stänga in motståndaren i hamn krävs flertalet enheter för detta.  

• Neka motståndaren rörlighet utanför bas 

Stänga in motståndaren i hamn för att etablera ett temporärt och lokalt sjöherravälde. 

• Etablering av närblockad (örlogsblockad) 

Genom att stänga in motståndarens enheter kvar i hamn.  

3.10.2.5 Etablering av permanent sjöherravälde 

• Söka av avgörande slag 

Genom att eliminera motståndaren kan permanent sjöherravälde uppnås.  

• Etablering av öppen blockad (örlogsblockad) 

Genom att tvinga motståndaren till handling, ofta genom ett avgörande slag för att 

kunna etablera permanent sjöherravälde.  

• Kraftsamling 

För att vinna det avgörande slaget.  

3.10.2.6 Utövande av sjöherravälde 

• Försöker dela motståndarens styrkor genom maritim maktprojicering 
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Genom operationer som ger möjlighet att slå mot motståndarens svaga punkter genom 

att få motståndaren att dela på sig, exempelvis genom amfibieoperationer. 

• Kraftsamling 

Kraftsamling för att stänga motståndarens handelshamnar och neka motståndaren an-

vändning av sjöförbindelser. 

• Handelsblockad 

Corbett menade att handelsblockad var ett medel för utövande av sjöherravälde. 

3.11 kritik mot teorin 

Det kan riktas kritik mot både Corbett och Mahans teorier. Mahan diskuterar olika fenomen 

ur flertalet aspekter vilket kan ses som både en styrka och svaghet. Dock är det svårt att tolka 

Mahan och vad det är han försöker beskriva i viss mån då hans verk upplevs som ostrukture-

rade och omfattande. Corbett kan i hans diskussioner uppfattas som alltför generell i sin för-

klaring kring de faktorer han tar upp, vilket leder till att hans resonemang ibland kan ifråga-

sättas. I övrigt kan kritik riktas mot teorin i uppsatsen då endast tre delar av Corbett och Ma-

hans teorier undersöks och analyseras. Detta kan leda till missvisande resultat eftersom deras 

teorier ej undersöks i helhet. Djupet i undersökningen av Mahan och Corbetts utvalda teorier 

kan också kritiseras då uppsatsens omfång inte tillåter en djupare analys av deras teorier. Yt-

terligare en kritik kan riktas mot teorin och dess djup, eftersom uppsatsen undersöker två teo-

retiker kan inte teorin omfatta samma djup och bredd som om en teoretiker hade valts ut istäl-

let. Hade enbart en teoretiker valts ut hade dennes teorier kunnat analyseras och undersökas 

med ett större djup i teorin.  
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4.	Analys	
kapitlet tar avstamp i analysen av Falklandskriget. Analysen sker utefter den operational-

isering och de analysverktyg som skapades utefter teorin med utgångspunkt i Mahan och 

Corbetts teorier om blockad, etablering av sjöherravälde och utövande av sjöherravälde. Be-

greppen blockad och etablering och utövande av sjöherravälde utgör rubriker i analysen för 

att visa på en tydlig spårbarhet till de nyckelbegrepp och variabler som tagits fram i analys-

verktyget. En del händelser uppfyller flera av de variablerna för nyckelbegreppen och således 

kan ett upprepande ske under flera av rubrikerna. Författaren har inte som avsikt att behandla 

någon bakgrund till Falklandskriget. 

 

Analysen kommer att göra nedslag i händelser i Falklandskriget berörs på grund av den be-

gränsning i omfång som föreligger inom ramen för uppsatsen.  

 

4.1 Storbritanniens blockad av Falklandsöarna 

Britterna upprättade i ett tidigt skede en så kallad maritim spärrzon eller MEZ – Maritime Ex-

clusion Zone. Denna maritima spärrzon kom att bli aktiv när brittiska atomubåtar anlände till 

området den 12 april 1982.82 Den maritima spärrzonen sträckte sig 200 distansminuter från 

Falklandsöarna vilket gav de brittiska ubåtarna ett tillräckligt stort område att röra sig på men 

nog så litet att effektivt kunna slå mot fientliga fartyg. Redan första dagen siktades ett argen-

tinskt fartyg som la ut minor utanför hamnen vid Port Stanley. Det brittiska krigskabinettet 

valde dock att inte ingripa mot fartyget då det ansågs alltför dumdristigt att avslöja den brit-

tiska ubåtens position.83 Den maritima spärrzonen syftade till att förhindra argentinska för-

stärkningar till Falklandsöarna samt försvåra för argentinsk underrättelseinhämtning i områ-

det. Argentinska sjöstridskrafter och argentinska civila underrättelsefartyg eller flygplan som 

ansågs övervaka brittiska enheter sågs som fientliga inom spärrzonen och kunde därmed sän-

kas menade britterna.84 Det tidiga hotet från de brittiska ubåtarna och upprättandet av den ma-

ritima spärrzonen gjorde de argentinska passiva till så sådan grad att de inte lyckades under-

stödja de enheter som fanns på Falklandsöarna.85 När den övriga brittiska styrkan anlände den 

30 april skärpte britterna restriktionerna kring den maritima spärrzonen vilket den kom att bli 

en total spärrzon eller TEZ - Total Exclusion Zone,. De skärpta restriktionerna innebar att far-

                                                
82 Hastings & Jenkins. Slaget om Falklandsöarna, s., 147.   
83 Hastings & Jenkins. Slaget om Falklandsöarna, s., 153. 
84 Smedberg, Om sjökriget: från Svensksund till smygteknik, s., 22–23. 
85 Smedberg, Om sjökriget: från Svensksund till smygteknik, s., 98.  
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tyg och flygplan oavsett nationalitet som befann sin innanför den totala spärrzonen som fort-

farande var 200 distansminuter ut från Falklandsöarna skulle vara mål för brittiska attacker.86 

Syftet med att utöka den maritima spärrzonen till en total spärrzon grundar sig dels i de ökade 

möjligheterna att hindra argentinska enheter inom spärrzonen men även genom att hindra ci-

vila handelsfartyg var britterna säker på att Argentina fick understöd från annat håll. Dels att 

försöka påverka moralen hos de argentinska trupperna på Falklandsöarna genom att skära av 

allt understöd i form av nya trupper och förnödenheter.87 Den 7 maj ökade britterna den totala 

spärrzonen till att gälla alla fientliga örlogsfartyg som befann sig mer än 12 distansminuter 

från argentinska kusten. Detta innebar att britterna hade utrymme för att kunna vidta de åtgär-

der som behövdes och brittiska enheter patrullerade ständigt så nära kusten de kunde efter fi-

entliga örlogsfartyg som höll sig passiva.88  

4.2 Storbritanniens etablering och utövande av sjöherravälde 

Britternas styrkechef Admiral Woodward avdelade tre fartyg för att beskjuta de argentinska 

stridsställningar som kontinuerligt rapporterades in. Denna beskjutning från kusten var del i 

en plan där britterna förväntade sig att Argentina skulle sätta in motåtgärder i form av en mo-

toffensiv. Britterna trodde att Argentina skulle avdela en stor del av sin örlogsstyrka för att 

möta detta provokativa beteende från Storbritannien. Britterna förväntade sig en stor övervat-

tensdrabbning men det kom ingen sådan. Detta skulle ge de brittiska sjöstridskrafterna sjöher-

ravälde om Argentinas viktigaste örlogsfartyg skulle slås ut, men nu kom inget sådant avgö-

rande slag.89 En kritisk faktor enligt Woodward var att den 1 maj hade de fortfarande inte hit-

tat det argentinska hangarfartyget Veintecinco de Mayo inklusive två jagare som eskort.90 Ve-

intecinco de Mayo var ledningsplattform åt de argentinska sjöstridskrafterna, britterna be-

dömde dessutom att hon medförde attackflygplan med sjömålsrobot typ Exocet.91 Dessutom 

var britterna osäkra på vart ytterligare tre argentinska fregatter befann sig. De fartyg de hade 

lokaliserat var den argentinska tunga kryssaren General Belgrano samt hennes eskorterande 

jagare som var beväpnade med Exocet-robotar. Vidare menade Woodward att deras beteende 

talade för att de väntade på någon form av order för att inleda en offensiv mot brittiska styr-

                                                
86 Smedberg, Om sjökriget: från Svensksund till smygteknik, s., 111. 
87 Freedman, Lawrence, The official history of the Falklands Campaign. Vol. 2, War and diplomacy, Routledge, 
London, 2007, s., 256–257. 
88 Hastings & Jenkins. Slaget om Falklandsöarna, s., 192–193.  
89 Hastings & Jenkins. Slaget om Falklandsöarna, s., 178–179.  
90Woodward; Robinson, Striden om Falklandsöarna – 100 Dagar, Marinlitteraturföreningen, Stockholm, 1994, 
s., 131. 
91 Craig, Chris, Eldunderstöd: sjöstriderna under Falklands- och Gulfkriget, Marinlitteraturfören., Karlskrona, 
2000 s., 43. 
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kan. Dagen efter den 2 maj lokaliserade britterna de argentinska fartyg som de inte hade kun-

nat lokalisera innan. Britterna drog slutsatsen att Argentina troligtvis redan i gryningen skulle 

inleda en större offensiv mot den brittiska örlogsstyrkan. Woodward förväntade sig ett så kal-

lat kniptångsanfall mot den brittiska sjöstyrkan vilket skulle innebära att General Belgrano 

och hennes eskort-jagare skulle sätta in Exocet-robotar mot den brittiska sjöstyrka samtidigt 

som britterna förberedde att möta ett anfall från annat håll. Woodward menade att de hade be-

gränsat med valmöjligheter och att dra sig undan var inget önskvärt alternativ då risken att 

tappa initiativet var alltför stor. Att stanna kvar på plats och möta ett anfall från olika håll och 

olika system var också inte önskvärt då konsekvenserna skulle bli alltför stora för den brit-

tiska örlogsstyrkan. Lösningen skulle vara att slå mot ena delen av kniptången menade 

Woodward. General Belgrano var på grund av sin geografiska position den del av den argen-

tinska kniptången som var mest optimal att slå mot.92 Den 2 maj sänker den brittiska atomu-

båten HMS Conqueror den tunga kryssaren General Belgrano som då låg utanför den totala 

spärrzon som britterna hade utlyst.93 Attacken på General Belgrano innebar att den argen-

tinska flottan inte skulle gå till sjöss igen.94 I och med den passivitet som uppvisades från den 

argentinska flottan innebar detta att britterna uppnådde sjöherravälde.95  

4.3 Resultat av analysen 

Analysen och analysverktyget visar på att flertalet variabler inom nyckelbegreppen inte är 

uppfyllda i analysverktygen. Dock är vissa av nyckelbegreppen giltiga då huvudmålet för 

Storbritannien var att framtvinga ett avgörande slag med argentinarnas huvudstyrka. Mahans 

teori om offensivt handlande och sökande efter det avgörande slaget för att etablera sjöherra-

välde kan ses på britternas agerande i Falklandskriget. Argentina undvek det avgörande slaget 

men lyckades inte bestrida Storbritanniens sjöherravälde innanför spärrzonerna. Genom att 

etablera en spärrzon ville britterna i ett tidigt skede påverka moralen och krigsviljan hos de 

argentinska trupperna på Falklandsöarna genom att hindra att förstärkningar men även förnö-

denheter inte nådde trupperna på öarna.  

 

Corbetts teorier som avhandlats i uppsatsen kan skönjas i analysen då britternas kraftsamling 

av sjöstridskrafter vid etableringen av sjöherravälde kan härröras till Corbetts teori om etable-

ring av sjöherravälde där kraftsamling är en viktig del i etableringen av sjöherraväldet. Upp-

                                                
92 Woodward; Robinson, Striden om Falklandsöarna – 100 Dagar, s., 131–135.  
93 Craig, Eldunderstöd: sjöstriderna under Falklands- och Gulfkriget, s., 69. 
94 Woodward; Robinson, Striden om Falklandsöarna – 100 Dagar, s., 144–147. 
95 Smedberg, Om sjökriget: från Svensksund till smygteknik, s., 111. 
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rättandet av spärrzonen samt britternas sökande efter avgörande slaget eftersom britterna an-

såg sig vara den överlägsna styrkan kan dessa händelser och event också kopplas till Corbetts 

teori om etablering och utövande av temporärt sjöherravälde och örlogsblockadformen när-

blockad.  

4.4 Redovisning av analysverktyg 

Kriteriet för att ett nyckelbegrepp ska vara uppfyllt är att samtliga variabler anses uppfyllda i 

det empiriska materialet.  

Analysverktygen visar på att Mahans teorier om militär blockad och etablering av sjöherra-

välde kan anses uppfyllda. Även Corbetts teori om närblockad och etablering av temporärt 

sjöherravälde kan anses uppfyllda. Dessa nyckelbegrepp och variabler som anses uppfyllda i 

analysen överensstämmer med den plan som brittiska stridsgruppen hade. Craig skriver att 

planen var att inledningsvis upprätta en blockad för att därefter uppnå herravälde till sjöss och 

i luften, för att slutligen återta öarna.96  

 

 Mahan analysverktyg  

Nyckelbegrepp Variabler Falklandskriget 

bedömning 

Militär blockad Neka motståndaren att kraftsamla JA 

Neka motståndarens sjöstridskrafter rör-

lighet 

JA (innanför spärr-

zonen) 

Söka avgörande slag JA 

Offensivt handlande JA 

Handelsblockad Neka motståndaren möjlighet till handel NEJ 

Framtvinga reaktion (avgörande slag) NEJ 

                                                
96 Craig, Eldunderstöd: sjöstriderna under Falklands- och Gulfkriget, s., 43. 
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Sänka krigsviljan hos motståndarstaten NEJ 

Etablering av 

sjöherravälde 

Söka avgörande slag JA 

Militär blockad JA 

Offensivt handlande JA 

Utövande av 

sjöherravälde 

Handelsblockad NEJ 

Neka motståndaren möjlighet till handel NEJ 

Figur	10	-		Mahan	-	analysverktyg	efter	analysen	

 
 
 Corbett analysverktyg  

Nyckelbegrepp Variabler Falklandskriget 

bedömning 

Örlogsblockad 

Närblockad 

Neka motståndaren rörlighet utanför bas 

 

JA 

Kraftsamling 

 

JA 

Örlogsblockad 

Öppen blockad 

Locka ut motståndarens örlogsflotta till sjöss 

för att eliminera denna. 

NEJ 

Neka motståndaren rörlighet utanför basom-

råde 

JA 

Handelsblockad Neka motståndaren möjlighet till handel 

 

NEJ 

Framtvinga reaktion hos motståndaren (avgö-

rande slag eller fly) 

 

NEJ 

Sänka krigsviljan hos motståndarstaten 

 

NEJ 
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Etablering av 

temporärt sjö-

herravälde 

Etablering av närblockad (örlogsblockad) 

 

JA 

Neka motståndaren rörlighet utanför basom-

råde 

 

JA 

Kraftsamling 

 

JA 

Etablering av 

permanent sjö-

herravälde 

Sökande av avgörande slag 

 

JA 

Etablering av öppen blockad (örlogsblockad) 

 

NEJ 

Kraftsamling JA 

Utövande av 

sjöherravälde 

Handelsblockad 

 

NEJ 

Kraftsamling JA 

Försöker dela motståndarens styrkor genom 

maritim maktprojicering 

 

NEJ 

Figur	11	-	Corbett	-	analysverktyg	efter	analysen	
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5.	Avslutning	
I detta avslutningskapitel kommer inledningsvis frågeställningarna att besvaras. Därefter förs 

en diskussion om resultatet av analysen innehållande egna slutsatser med dragna reflektioner 

om arbetet i stort. Avslutningsvis diskuteras resultatets relevans för yrkesutövning som officer 

samt förslag på vidare forskning.   

5.1 Besvarande av frågeställningar 

Avsnittet börjar med att besvara de underfrågor som tagits fram för att sedan besvara den 

övergripande frågeställningen för uppsatsen.  

 

Återfinns variabler från Corbetts teorier om blockad och etablering och utövande av sjöher-

ravälde i Falklandskriget? 

Resultatet i undersökningen visar på att likheter finns mellan Corbetts teorier om närblockad 

och etablering av temporärt sjöherravälde och Falklandskriget. Corbetts teori om närblockad 

och dess likhet på Falklandskriget påvisades i slutet när Storbritannien utökade den totala 

spärrzonen till att gälla alla fientliga örlogsfartyg som befann sig mer än 12 distansminuter 

från Argentinska kusten. Likheter finns även hos Corbetts teori om etablering av temporärt 

sjöherravälde vilket britterna uppnådde genom en närblockad mot Argentinas kust och sänk-

ningen av General Belgrano. 

 

 

Återfinns variabler från Mahans teorier om blockad och etablering och utövande av sjöher-

ravälde i Falklandskriget? 

Resultatet i undersökningen visar även här på likheter i Mahans teori om militär blockad och 

etablering av sjöherravälde och Falklandskriget. Storbritanniens upprättande av den maritima 

spärrzonen och sänkningen av General Belgrano visar att variablerna för militär blockad och 

etablering av sjöherravälde överensstämmer med utfallet i flertalet av händelserna i Falkland-

skriget.  

 

Är Mahan och Corbetts principer om blockad och etablering och utövande av sjöherra-

välde giltiga i nutida sjökrigföring?  

Analysen och resultatet visar på likheter i Mahan och Corbetts teorier i fallet Falklandskriget. 

Däremot kan det inte sägas att teorierna generellt är giltiga i ett modernt sjökrig eftersom upp-
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satsen varit begränsad till ett fall. Dessutom har inte Mahan och Corbetts samtliga teorier om 

sjökriget undersökts utan avgränsats till blockad, etablering av sjöherravälde och utövande av 

sjöherravälde. Däremot har likheter identifierats i dessa teorier på fallet Falklandskriget vilket 

förstärker teoriernas giltighet i moderna sjökrig.  

5.2 Resultatdiskussion och reflektion 

I denna del av avslutning diskuteras och återknyts forskningsproblem, syfte och frågeställ-
ningar.  
 
Uppsatsen syfte har varit att undersöka om gamla erkända teorier om sjökrigföring fortfarande 

är giltiga och användbara i modern sjökrigföring. För att pröva relevansen av dessa gamla er-

kända teorier valdes Mahan och Corbetts teorier om blockad och etablering av sjöherravälde 

och utövande av sjöherravälde ut. Mahan och Corbett valdes ut som teoretiker då de förfat-

tade sina teorier i en samtida kontext. De valdes också ut för att de anses som erkända sjö-

teoretiker och deras teorier används i olika stor utsträckning inom utbildning. Teorierna 

blockad, etablering av sjöherravälde och utövande av sjöherravälde valdes med anledningen 

att de utgör en central del i Mahan och Corbetts teorier om sjökrigföring. Falklandskriget an-

vändes som ett modernt sjökrig i undersökningen då moderna sensor- och vapensystem an-

vändes men även att det är ett krig som utspelade sig 1982 vilket enligt författaren kan anses 

som ett modernt krig. Författaren anser att frågan om dessa teorier är relevanta i en modern 

kontext inte besvarats fullt ut. Dock anser författaren att spår finns att skönjas i deras teorier 

som kan anses vara giltiga på ett modernt krig som Falklandskriget. Med utgångspunkt i de 

variabler som tagits fram i analysverktyget och efterkommande resultat visar att Mahans teo-

rier om militär blockad och etablering av sjöherravälde och Corbetts teorier om närblockad 

och etablering av temporärt sjöherravälde fyller upp för de kriterier som författaren använde 

som utgångspunkt i analysverktygen. Kritik kan dock riktas mot undersökningen då enbart tre 

teorier analyseras på ett fall kan frågor som; hur representativt är fallet? Är resultaten unika 

för just Falklandskriget? Slutsatserna bör därför ses som indicier i det här fallet då det krävs 

betydligt mer forskning inom ämnet för att slutsatser ska kunna dras. 

 

Svagheten med uppsatsen är att den inte undersöker hela händelseförloppet under fallet utan 

endast gör nedslag i händelser vilket teorierna testas på. Det hade gett undersökningen en 

större styrka om hela händelseförloppet hade undersökts kopplat till Corbett och Mahans teo-

rier om sjökriget. Vidare kan diskussion kring variablernas relevans i analysverktygen föras 

då variablerna är framtagna av författaren genom teorin. Dock har varje variabel motiveras för 
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utifrån teorierna vilket skapar en trovärdighet att rätt saker har undersökts, men kan trots allt 

vara färgade av författaren.  

5.3 Relevans för professionen 

Resultatet i uppsatsen visar på den betydelse för professionen de nyckelbegrepp och variabler 

i analysen som Storbritannien använde sig av i kriget. Genom att etablera en spärrzon medgav 

det rörelsefrihet och handlingsfrihet för den brittiska flottstyrkan. En annan variabel som på-

visats i resultatet är när britterna sänkte General Belgrano vilket synliggör betydelsen i sjö-

krig att offensivt handlande är en framgångsfaktor och en hel motståndarflotta inte behöver 

sänkas för att etablera sjöherravälde. Resultatet påvisar även betydelsen för yrkesutövningen 

att upprättande av blockad kan innebära flera faktorer för egna enheter som handling- och rö-

relsefrihet bakom blockaden. Vidare visar resultatet att kraftsamling är en viktig faktor i att 

uppnå framgång. För svenska flottan kan detta anses som relevant då den endast förfogar över 

ett mindre antal enheter. 

5.4 Fortsatt forskning 

Behov av vidare forskning har identifierats under arbetets gång. Förslag på vidare forskning 

inom ramen för Falklandskriget är att analysera hela händelseförloppet och inte enbart göra 

nedslag i händelser. Att utöka antal teorier i undersökningen genom att analysera fler av Cor-

betts och Mahans teorier skulle bidra till en djupare förståelse. I denna uppsats har endast den 

brittiska sidan undersökts, vad som skulle bidra till en mer generaliserbar bild av teoriernas 

giltighet eller ej är att analysera även på den argentinska sidan i kriget.  
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