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ABSTRACT: The principles of war have been around for a long time. The principles have been 

discussed among military theorists and they have come to include just one to over twenty. Sun Tzus 

wrote in 490 b.c about the importance of using concentration of force when attacking an enemy. 

Officers are today trained in the principles of war even though the principles hasn´t been systemat-

ically tested.  

 

The problem that occur is that every theorist has its own principles and definition of the same. Marco 

Smedberg claims that the air force has its own principles and that they are apart from the army and 

the navy. The principles have been around a long time, and today theorists Clausewitz an Jomini 

have found their way into Armed Forces doctrines. But are their theories still valid today.  

 

To answer that question this essay will analyse known military theorists Clausewitz and Jomini and 

find variables in their theories about the principle concentration of force, and seek thus variables in 

a modern naval war such as the battle of the Falklands.  
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1. Inledning  

Under det första kapitlet kommer problemformulering att presenteras för att sedan ta läsaren 

vidare till syftet och frågeställningar. Vidare kommer de avgränsningar som har gjorts att pre-

senteras. Därefter redovisas tidigare forskning för att påvisa kunskapsluckan som uppsatsen 

ska fylla. Slutligen kommer dispositionen av arbetet tydliggöras. 

1.1 Problemformulering 

Inom krigsvetenskapen så återfinns krigföringens principer, principerna kan härledas så långt 

bak som till Sun Tzu men har sedan berörts av flera militärteoretiker.1 Principerna är veder-

tagna, och i vissa försvarsmakter har principerna kommit att få plats i reglementen och doktri-

ner. I Taktikreglemente för marinstridskrafterna(TRM 1(A)), ett reglemente som används i 

Försvarsmakten vid planering och genomförande av marina operationer, återfinns utvalda 

principer bland annat kraftsamling och överraskning.2 

 

Flera militärteoretiker har arbetat med att definiera dessa faktorer och principer som ska leda 

till seger i krig. Men principerna som dessa militärteoretiker tagit fram är av allmängiltig ka-

raktär och ses som en samling av många militära tänkare.3 Den amerikanske militärhistorikern 

John Alger hävdade att principerna ska ses som tidlösa sanningar. Antoine-Henri Jomini är 

inne på samma spår som Alger och hävdar även han att principerna är allmängiltiga och tid-

lösa och kan nyttjas var och när som helst oberoende av vapen som används.4 Men militärteo-

retikerna är inte överens om principernas vara eller inte vara allmängiltiga, tidlösa och hur 

många de ska var till antalet. Jomini hävdar att där finns endast en princip och det är den om 

kraftsamling, Wilhelm Friedrich von Rüstows hade 27 principer och Vasilij Savkin sa att där 

fanns 7 principer. Det är inte enbart här som oenigheten finns, Marco Smedberg menar att 

luftvapnet har sina egna principer som skiljer sig från de principer markarenan använder.5 Hur 

ska vi se på krigföringens principer, allmängiltiga och tidlösa eller som olika idéer som behö-

ver utvecklas inom varje arena? 

 

                                                 
1 Tzu, Sun, Krigskonsten (Stockholm: Den Svenska MARKNADEN i samarbete med Sellin & Blomqvist Förlag 

AB, 1989 
2 Försvarsmakten, TRM 1(A): Taktikreglemente för marinstridskrafterna (Stockholm: Försvarsmakten, 2010), 

s.(01-21-22) 
3 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins grunder (Stockholm, Försvarsmakten, 2005), s. 119 
4 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins grunder (Stockholm, Försvarsmakten, 2005), s. 119;122 
5 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins grunder (Stockholm, Försvarsmakten, 2005), s. 122-124 
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Ett annat problem är att det endast är få teoretiker som testat sina principer mot modern krig-

föring, där bland annat sjömålsrobotar används.6 För att kunna stärka teorins relevans behövs 

den testas mot modern krigföring.7 Bristen på empiriska studier när det kommer till krigfö-

ringens grundprinciper är ett relevant problem att undersöka. Widén och Ångström lyfter pro-

blematiken med att efterlevnaden av krigföringens grundprinciper och deras betydelse i krig 

endast kan utvecklas med empiriska studier. En fråga som blir relevant är ”har officerare un-

der 1900-talet utbildats och satt sin tilltro till något som inte systematiskt prövats?”8 

 

Carl von Clausewitz och Antoine-Henri Jomini är två militärteoretiker som är lika aktuella 

idag som under sin aktiva tid. Båda teoretikerna, speciellt Jomini som ansåg att där bara fanns 

en princip, framhåller principen om kraftsamling som viktig. Men båda teoretikerna aktiva tid 

har sedan länge passerat, 1700-tal till mitten av 1850-tal. Går det att analysera ett modernt 

krig med deras teorier om kraftsamling?  

 

Det går även att utomvetenskapligt motivera en empirisk studie utav äldre teorier om kraft-

samling mot modernare krig för att se om de är allmängiltiga och tidlösa. Sverige är en liten 

försvarsmakt som är beroende att kraftsamla för att slå en starkare motståndare. Det blir vik-

tigt att veta när vi utvecklar principer till våra reglementen om de behöver utvecklas var för 

sig eller det går att utveckla en gemensamt. För vidare utveckling av principerna blir det även 

viktigt att veta om principen som utvecklas är relevant i dagens krigsföring. 

 

Den här uppsatsen ämnar undersöka om Clausewitz och Jominis teorier om kraftsamling går 

att analysera på de brittiska sjöstridskrafterna under Falklandskriget. 

 

 

 

 

                                                 
6 Hughes, Wayne P. Jr., Fleet Tactics and Coastal Combat, 2:a upplagan (Annapolis: Naval Institute Press, 

2000), s. 3 
7 Esaiasson, Peter m.fl., Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad, fjärde upplagan 

(Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2012), s.40 
8 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins grunder (Stockholm, Försvarsmakten, 2005), s. 141 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med arbetet är att undersöka Clausewitz och Jominis teorier om kraftsamling går att 

analysera mot ett modernt krig som Falklandskriget. Det som undersöks är äldre militärteo-

retikers teorier från markarenan mot de brittiska sjöstridskrafterna under Falklandskriget. Ge-

nom detta skapas en större förståelse över krigföringens grundprincip gällande dess allmängil-

tighet samt tidlöshet. Uppsatsen mål är att skapa en större förståelse över synen på krigföring-

ens grundprinciper och dess nyttjande. 

 

Arbetet avser att svara på följande övergripande fråga: 

 

- Är Clausewitz och Jominis teorier om kraftsamling giltiga i modern krigsföring? 

 

För att hjälpa till att besvara den övergripande frågan har följande delfrågor ställts: 

 

- Vilka faktorer finns det i Clausewitz teori om kraftsamling? 

- Vilka faktorer finns det i Jominis teori om kraftsamling? 

- Vilka faktorer identifieras i kriget om Falklandsöarna?  

1.3 Avgränsningar 

De avgränsningar som har gjorts är att endast undersöka Clausewitz och Jominis teorier om 

kraftsamling. Uppsatsen kommer inte beröra förberedelserna i som gjordes inför avfärd. Upp-

satsen avser att endast undersöka den taktiska delen av Falklandskriget. Analysen kommer en-

bart att fokusera på den brittiska sidan i kriget och specifikt på sjöstridskrafterna hos dem.    
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1.4 Forskningsläge 

Den tidigare forskningen kring krigsföringens principer är stor för att nästan säga enorm. Det 

finns lika många förklaringar på hur många principer det finns, till vad de olika begreppen in-

nefattar som där finns militärteoretiker.9 Forskare är också oense om vilken roll principerna 

ska ha, är det något vi kan nyttja för att vinna kriget, eller är det riktlinjer vi kan använda vid 

planeringsarbeten eller är det ett analysverktyg som kan förklara utgången i historiska krig. 

Den tidigare forskning som presenteras är till stor del innehållande forskning om krigsföring-

ens principer och till viss del principen om kraftsamling. Vid sökning efter tidigare forskning 

har Anna Lindh bibliotekets databaser använts för att finna material. Vid sökningar har föl-

jande begrepp och sökord använts, kraftsamling, mass, concentration off force, krigföringens 

principer, principles of war, Clausewitz, Jomini, Falklandskriget och Battle of the Falklands. 

Det valda materialet presenteras här nedan med kritik och motiv till uppsatsen. Samtligt ana-

lyserat material är ”peer-reviewed” vilket stärker reliabiliteten hos underlaget då det är veten-

skapligt granskat.  

 

Ångström och Widén skriver i sin artikel Adopting a Recipe for Success: Modoren Armed 

Forces and the Institutionalization of the Principles of War hur västerländska doktriner har 

institutionaliserat krigsföringens principer.10 De beskriver olika militärteoretikers syn på 

krigsföringens principer och hur utveckling har påverkat synen på dem. Enligt författarna 

finns det två sätt att se på principerna, antingen köper vi principerna som sanningar som kan 

hjälpa oss vinna krig och anammar dessa principer i våra doktriner, eller så använder vi prin-

ciperna som ett analysverktyg för att förklara utgången av krig.11 Men för att analysera krig 

krävs de att principerna är mätbara för empiriska studier.12 Här hävdar författarna att det be-

hövs systematiska empiriska studier för att se om principer fortfarande är giltiga.13 Fortsätt-

ningsvis förklaras olika sätt att se på principerna, om de är tidlösa sanningar som kan applice-

ras på alla nivåer det vill säga strategisk, operativ och taktisk nivå. Några teoretiker hävdar att 

principerna är desamma för alla grenar inom militären medans andra hävdar att varje militär 

arena har sina egna principer.14 Det lyfts också tankar angående hur svårt det kan vara att 

                                                 
9 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins grunder (Stockholm, Försvarsmakten, 2005), s. 119-120 
10 Ångström, Jan & Widén Jerker,“Adopting a Recipe for Sucess: Modern Armed Forces and the Institutionali-

zation of the Principles of War”, (Comparative Strategy,31:3, 2012), s. 263 
11 Ibid, s. 264 
12 Ibid s. 280 
13 Ibid s. 281-283 
14 Ibid s. 265-267 



Robin Ivarsson 2018-01-09  

OP 14-17 

Sida 7 av 35 

 

nyttja begrepp som kan misstolkas lätt. I artikeln beskrivs t.ex. kraftsamling, men vad menas, 

är det kraftsamling av personal, eldkraft eller mot motståndarens svaga punkt? Vad är då mot-

ståndarens svaga punkt?15 Ångström och Widén lyfter många punkter men framhäver att det 

krävs flera empiriska studier vilket uppsatsen avser att avhandla. Samt nämner de att synen på 

principer har ansetts som tidlösa och allmängiltiga men presenterar inte vidare något som stär-

ker detta, vilket passar uppsatsen bra då den avser att nyttja äldre teori på ett modernt fall. 

 

Likaså Ian Roxborough förklarar i sin artikel Take the Principles With a Pinch of Salt att prin-

ciperna inte alltid är till hjälp utan kan ha negativ inverkan. Roxborough syftar till att princi-

perna kan bli absoluta och därför sanningar, som inte ifrågasätts, vilket kan göra att militär-

personal begränsas i sin kreativitet. Roxborough diskuterar också att krigsföringens principer 

inte väntas på att bli upptäckta utan att de principer som finns är mer eller mindre bättre för-

klaringar på upplevelser vi själva sett. Vidare hävdar även Roxborough att principerna bör ses 

som riktlinjer och inget annat.16 Enligt Roxborough finns där inte enbart en uppsättning av 

principer utan det finns lika många uppsättningar som det finns krig. Analys görs även av 

Clausewitz och Jomini och deras bidrag till krigföringens principer. Principerna anses vara 

metaforer som ger en felaktig bild av kriget.17 I artikeln lyfts också en vinkel till att vi som 

människor alltid vill hitta förklaringar till varför saker är som de är, vilket gör att krigsföring-

ens principer kan erbjuda förklaringar på varför utgången i krig blev som den blev, men kan 

medföra att vi vrider och vänder på begrepp för att de ska passa in.18  

 

Brian Hanley fortsätter på Roxborough’s spår, i artikeln The Principles of War: Uses & Abu-

ses, att principerna kan ha en negativ inverkan på militärpersonal. Hanley menar att princi-

perna kan förklara krig men inte bestämma utfallet av det.19 Hanley beskriver mer att det inte 

bör kallas krigföringens principer utan krigföringens termer (egen översättning av terms of 

warfare). Med hjälp av att skifta fokus och inte göra principerna så absoluta kan vi inbjuda 

framtida officerare att läsa mer om historia och på så sätt bilda sig ett kritiskt förhållningssätt. 

                                                 
15 Ångström, Jan & Widén Jerker.“Adopting a Recipe for Sucess: Modern Armed Forces and the Institutionali-

zation of the Principles of War”, (Comparative Strategy,31:3, 2012), s. 280 
16 Roxborough, Ian, Take the Principles With a Pinch of Salt, (Proceedings, US Naval Institute, 2005), s. 52-55. 
17 Ibid, s. 52-55. 
18 Ibid, s. 52-55. 
19 Hanley, Brian, The Principles of War: Uses & Abuses, (Proceedings, US Naval Institute, 2005), s. 46-50. 
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Genom att studera historia kan vi genomföra empiriska studier och kanske sätta oss in hur be-

fälhavare tänkte förr och på så sätt bredda vår kunskap20 Hanley fortsätter att beskriva att un-

der andra världskriget, när unga människor gick snabbt igenom en grundutbildning för att två 

veckor senare befinna sig i situation att leda ett infanterikompani, så var principerna perfekta 

att utbilda i. Ett exempel som beskrivs är tyskarnas sjätte armé som gick för att inta Staling-

rad, här nyttjade tyskarna flera av krigföringens principer bland annat den om kraftsamling. 

Men ryssarna slog tillbaka och nyttjade principen om kraftsamling ännu bättre och mot en 

specifik punkt.21 Här är det tydligt hur ett begrepp som kraftsamling kan nyttjas olika och in-

nehålla olika saker men ändå lyckats, vilket gör undersökningen av faktorer viktigt. Men 

Hanley säger även med utvecklingen som varit, hur kan vi utnyttja principen om kraftsamling 

mot handlingar som ligger utanför förnuftets gränser?22 Hanley lyfter många av de problem 

som finns med krigföringens principer utan att gå ner på djupet i någon princip. Hanley näm-

ner även att flera empiriska studier krävs och att forska i principerna kan skapa en större för-

ståelse hos framtida officerare vilket uppsatsen avser att avhandla. 

 

Hanley får stöd av flera författare när det kommer till krigföringens principer och utveckling. 

Både John Morgan och Anthony Mc Ivor samt Robert R. Leonhard skriver i sina respektive 

verk, Rethinking the principles of war och The principles of war for the information age att 

tekniken och utvecklingen har gått framåt vilket gjort att principerna inte har följt med.23 Mor-

gan och Mc Ivor förklarar att dagens doktriner är byggda på Clausewitz, Jomini och äldre teo-

retikers idéer om krigsföringens principer vilket får dem att ifrågasätta om de teorierna har 

överlevt förändringarna som skett.24 Kunskapsluckan som skapas avser om Clausewitz och Jo-

minis teorier är giltiga idag med tanke på teknikutveckling som varit de sista 200 åren. 

 

I artikeln Principles of War av Överste Herbert R. Tiede fortsätter diskussionen om att princi-

perna är äldre sanningar som nu bara samlar damm i annexen av doktriner. Det behövs under-

sökas och uppdateras av vilka principerna är och vilka som i fortsättning ska vara med. T.ex. 

om vi ska kraftsamla mot en specifik punkt så behöver vi underrättelse om vart denna punkten 

befinner sig. Det som avslutar Tiedes artikel är att han förslår en uppsatstävling där ämnet ska 

                                                 
20 Hanley, Brian, The Principles of War: Uses & Abuses, (Proceedings, US Naval Institute, 2005), s. 46-50. 
21 Ibid, s. 46-50. 
22 Ibid, s. 46-50. 
23 Leonhard, Robert B. The principles of war for the information age, (Novato: Presidio Press, 1998) 
24 Morgan, John G & Mc Ivor, Anthony D, Rethinking the principles of war. (Annapolis: United States Naval 

Institute, 2003) 
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vara krigföringens principer, allt för att förhindra att framtida officerare glömmer bort dem utan 

ser nyttan och meningen med att ha principerna kvar.25 Det som Tiede tar upp är en intressant 

punkt, vilka av principerna har överlevt genom åren och genom att forska om principer från 

gamla teoretiker skapas en större förståelse och en större kunskap om ämnet. 

 

Rodolfo Pereyra, en uruguayansk flygvapen major, är författaren till artikeln Clausewitz and 

the Falkland Islands Air War. I artikeln försöker Pereyra testa Clausewitz klassiska krigförings 

idéer på luftstrider under Falklandskriget. Fokus läggs på att se på tyngdpunkter hos styrkor 

samt hur friktioner påverkat striderna. Även sambandet mellan politik och militären tas upp. 

Det relevanta i den här artikeln är de avslutande orden där Pereyra skriver att trots att konflikten 

om Falklandsöarna började 150 år efter Om Kriget kom ut, så visar denna artikel att Clausewitz 

teorier kan appliceras på vilken väpnad konflikt som helst.26  

 

Sammanfattningsvis så visar tidigare forskning att det råder en meningsskillnad om hur många 

principer det ska vara och om de ska ingå som en del att vinna krig eller om det fungerar mer 

som ett analysverktyg att förklara utgången av ett krig. Både Ångström & Widén samt Hanley 

skriver att det krävs flera empiriska studier för att kontrollera principernas giltighet. Rox-

borough skriver att empiriska studier kan göra mer nytta än att bara studera principerna, utan 

att framtida officerare även kan med fördel lära sig om hur dåtidens officerare tänkte i olika 

situationer. Studier ska också ligga till grund för att kontrollera om principerna är tidlösa san-

ningar eller om, likt John Morgan och Anthony Mc Ivor samt Robert R. Leonhard skriver, 

tekniken och utvecklingen spelat in och påverkat dem. Morgan och Mc Ivor skriver också att 

dagens doktriner är influerade utav Clausewitz med flera vilket medför en intressant tanke, om 

deras teorier håller idag? Forskningen om krigföringens principer är som påvisats stor men 

ingen forskning har gjorts med att tillämpa klassiska idéer från teoretiker, med armébakgrund, 

på en modern sjöstridsstyrka och på så sätt påvisa både tidlöshet och allmängiltighet samtidigt 

som en större förståelse för begreppet kraftsamling nås. 

 

                                                 
25 Tiede, Herbert R, Principles of War,(Marine Corps Gazette; Apr 1995; 79, 4; Military Database) s. 55-57 
26 Pereyra, Rodolfo, Clausewitz and the Falkland Islands Air War, (Air & Space Power Journal; Fall 2006; 20, 3; 

Military Database) s. 111-119 
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1.5 Disposition 

I det första kapitlet presenteras problemformulering som följs av frågeställningar och syfte 

med uppsatsen. Här presenteras även tidigare forskning för att påvisa den kunskapslucka som 

uppsatsen anser att fylla. Kapitlet innehåller även de avgränsningar som gjorts. 

 

I det andra kapitlet kommer metoden för uppsatsen att beskrivas och motiveras. Här beskrivs 

också den forskningsdesign som uppsatsen innehåller. Kapitlet avslutas med material och 

källkritik. 

 

I det tredje kapitlet kommer motiv för de valda teoretikerna presenteras. Därefter följer en 

presentation av valda teoretikers syn på kraftsamling där författaren bryter ut och motiverar 

faktorer. Dessa faktorer operationaliseras och ett analysinstrument till empirin skapas. 

 

I det fjärde kapitlet kommer empirin presenteras tillsammans med de, ur teorierna, framtagna 

faktorer. Kapitlet avslutas med en resultatdiskussion. 

 

I det femte kapitlet besvaras de frågeställningar som presenteras i det första kapitlet. Därefter 

följer en diskussion om syfte och frågeställningar och de resultat som presenterats. Kapitlet 

avslutas med vad uppsatsen gjort för bidrag till professionen samt förslag till vidare forsk-

ning. 

 

I det sjätte kapitlet presenteras litteratur och referensförteckning.  
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2. Metod 
I det andra kapitlet kommer vald metod att presenteras och kritiseras i förhållandet till uppsat-

sen. Sedan presenteras reliabilitet och validitet med hänsyn till metod och uppsats. Därefter 

kommer motiv till valda teoretiker och empiri presenteras. Kapitlet avslutas med avsnittet om 

källkritik. 

 

2.1 Forskningsdesign 
I denna uppsatsen kommer en deduktiv teoriprövande fallstudie att användas. Med hänsyn till 

syftet med uppsatsen är en teoriprövande undersökning att föredra då den kan testa äldre teo-

riers giltighet mot modern krigsföring.27 Eftersom hela syftet med uppsatsen är att testa all-

mängiltigheten och tidlösheten i Clausewitz och Jominis teorier om kraftsamling så passar en 

teoriprövning bra in. Den deduktiva ansatsen blir att teorierna från Clausewitz och Jominis 

står i centrum för att testa deras giltighet i empiriskt material. En fallstudie passar också bra in 

när det kommer till storleken på uppsatsen, då den fungerar bra vid småskaliga undersök-

ningar.28 Fallstudien erbjuder också forskaren att gå på djupet i analysen för att upptäcka sa-

ker, vilket medför att detaljer inte kringgås.29 ”Målsättningen är att belysa det generella ge-

nom att titta på det enskilda”.30 

 

Fallstudien bjuder även in till att nyttja flera olika källor och flera olika metoder. Det är en 

styrka med fallstudien att den ger forskaren en möjlighet, och svängrum, att kunna kombinera 

olika källor och olika metoder för att hitta bästa lösningen.31 Fallstudien kräver också arbete 

när det kommer till val av fall. Målet är att dra generella slutsatser utifrån undersökningen vil-

ket kräver att fallet som blivit valt är representativt och motiv finns till valet.32 En annan 

nackdel med fallstudien är att det empiriska materialet kan bli utsatt för subjektiva bedöm-

ningar av forskaren. Detta gör att tydlighet och spårbarhet i arbetet är viktigt om någon ska 

kunna rekonstruera forskningen. 

 

                                                 
27 Martyn, Denscombe Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 2. 

uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2009) s. 65 
28 Ibid, s 59 
29 Ibid, s 60 
30 Ibid, s 60 
31 Ibid, s. 61 
32 Ibid, s 63-65 
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Som förklarat innan så bjuder fallstudien in till att nyttja flera forskningsmetoder, men van-

ligtvis förknippas den med en kvalitativ ansats.33 Denna uppsats kommer nyttja en kvalitativ 

textanalys för att hitta faktorerna bakom teorierna om kraftsamling som sedan ska analyseras 

på fallet. En kvalitativ textanalys innebär genom noggrann läsning att lyfta fram väsentliga 

delar ur texter.34 Metoden erbjuder forskaren att på djupet hitta de saker som vid överskådlig 

läsning kan missas. Faran för forskaren är att vid textanalysen vara objektiv och inte låta egna 

tolkningar spela in vid läsning.35 Reliabiliteten kan påverkas om subjektiva bedömningar görs 

vilket medför att ett återskapande av forskning blir svår. Den kvalitativa textanalysen används 

för att finna indikatorerna bakom principen om kraftsamling, utifrån Clausewitz och Jominis 

teorier, dessa indikatorer blir sedan det som eftersöks i empirin för att försöka verifiera eller 

falsifiera teorierna. 

 

För att förtydligga kommer författaren söka efter faktorer i Clausewitz och Jominis teorier om 

kraftsamling. Dessa faktorer kommer sedan att operationaliseras för att få ett bra mätverktyg 

samt en spårbarhet i uppsatsen. Mätverktyget kommer sedan analyseras mot ett empirisk fall, 

i denna uppsats är det de brittiska sjöstridskrafterna under Falklandskriget. Genom detta 

skapas ett resultat som diskuteras senare i uppsatsen. 

 

2.1.1 Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten i arbetet anses var hög då den kvalitativa metoden medför en noggrann analys 

av materialet. I arbetet har författaren strävat efter att vara noggrann och tydlig när faktorer ur 

Clausewitz och Jominis teorier om kraftsamling tagits fram. För att öka tydligheten har alla 

val motiverats och indikatorerna presenteras och operationaliseras för att sedan försöka identi-

fieras i empirin. Validiteten anses också den vara hög, då även den gynnas av den kvalitativa 

metoden. Där finns alltid en risk med subjektiva bedömningar och egna tolkningar när den 

kvalitativa metoden används, men för att minska detta så motiveras och presenteras alla val 

som görs.  

                                                 
33 Martyn, Denscombe Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 2. 

uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2009) s. 62 
34Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.) Metodpraktikan: konsten att 

studera samhälle, individ och marknad. (Stockholm, Norsteds Juridik AB, 2012) s. 210-211 
35 Martyn, Denscombe Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 2. 

uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2009) s. 367-368 
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2.2 Material och källkritik 

Detta avsnitt börjar med motiv till valt fall för att därefter följas av en kort diskussion om 

källkritik kopplat till det material som använts.  

 

Falklandskriget 

Ett kriterium för val av fall var att det ska vara modern krigsföring det andra var att det ska 

vara en kraftsamling då det är den principen som undersöks. Då blir frågan vad är modern 

krigsföring? I denna fråga har författaren valt att definiera modern krigsföring med att fallet 

ska innehålla sjömålsrobotar som det största kriteriet men även nyttjandet av flygstridskrafter, 

ubåtar samt en telekrigsmiljö har varit delkriterium som fallet om möjligt ska innehålla. 

Falklandskriget blev det moderna fall som blev utvalt till fallstudien. Det passar bra in på kri-

terierna då fallet innehåller alla ovan nämnda kriterium. Valet blir att undersöka de brittiska 

sjöstridskrafterna som lyckades att kraftsamla sina krafter flera tusen mil från sitt hemland.  

 

Källkritik 

Till empirin gällande Falklandskriget finns där mycket material att välja från. För att möjlig-

göra analys av sjöstridskrafterna har Amiral Woodwards bok 100 dagar använts då han var 

befälhavare över styrkan och var delaktig i alla beslut som togs. Likaså Chris Craigs, som var 

fartygschef ombord på ett att fartyg som deltog, bok om Eldunderstöd- Sjöstriderna under 

Falklands- och Gulfkriget. Max Hastings och Simon Jenkins bok, Slaget om Falklandsöarna, 

har även den analyserats för att få en vinkel från någon som var nära striderna men som inte 

deltog.  
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3. Teori 

I uppsatsen har Carl von Clausewitz och Antoine-Henri Jomini teorier om kraftsamling an-

vänts. Där finns flera motiv till att valet blev Clausewitz och Jominis teorier. För det första så 

var båda aktiva inom armén vilket är ett kriterium för denna undersökning. För det andra så 

var båda aktiva under samma tid, sent 1700-tal till mitten av 1800-talet. För det tredje så lever 

bådas verk kvar och påverkar än i dag. Clausewitz bok Om Kriget och Jominis The Art of War 

nyttjas och citeras fortfarande mer än 200 år senare. För det fjärde är det sjöstridskrafter som 

ska analyseras och genom det stärka principens allmängiltighet och tidlöshet, vilket är bra för 

undersökning att använda teorier från arméteoretiker. Det är också relevant med Clausewitz 

då hans teorier återfinns i dagens doktriner.36 Jominis relevans ligger i hans tankar om krigs-

föringens principer som han menade alltid existerat och att de var oföränderliga oberoende på 

vilka vapen som nyttjades under striden, vilken tid striden utspelade sig på och vilken plats 

striden utkämpades.37 Även om där finns många likheter mellan Clausewitz och Jominis teo-

rier så är de varandras motsats när det kommer till krigsföringens principer. Clausewitz anser 

att det är ett bra verktyg för kommande officerare att nyttja vid studier av historiska krig, 

medans Jomini anser att principerna ska nyttjas under kriget och att det finns fundamentala 

principer som inte går att avvika från.38 

 

I detta kapitlet kommer Clausewitz och Jominis teorier om kraftsamling presenteras. Ur dessa 

kommer faktorer för att uppnå kraftsamling undersökas och presenteras. Faktorer som presen-

teras är det som genom den kvalitativa textanalysen identifierats. De faktorer som presenteras 

är det som anses vara viktiga för att uppnå kraftsamling. Vissa faktorer som anses vara egna 

principer kommer inte presenteras. Sist sker operationaliseringen av faktorer för att tydligt 

visa analysverktyget inför fortsatt läsning. 

3.1 Definition av kraftsamling 

I denna uppsats har författaren valt att inte använda sig av någon definition då det kan påverka 

en läsare inför vidare läsning och skulle kunna påverka författaren vid identifiering utav fak-

torer. 

                                                 
36 Searle, Alaric, War in history- Inter-service Debate and  the Origins of Strategic Culture: The ‘Principles of 

War’ in the British Armed Forces, 1919–1939,(SAGE, 2012), s. 1 
37 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins grunder (Stockholm, Försvarsmakten, 2005), s. 122-123 
38 Ångström, Jan & Widén Jerker.“Adopting a Recipe for Sucess: Modern Armed Forces and the Institutionali-

zation of the Principles of War”, (Comparative Strategy,31:3, 2012), s. 277-278 
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3.1.1 Carl von Clausewitz  

Clausewitz var en preussisk general som var verksam under tidigt 1800-tal.39 Ett av de mest 

kända verken inom militärteori är Clausewitz bok ”Om Kriget”. Här återfinns många citerade 

begrepp och tankar som används än idag. Ett av de mest nyttjade uttrycken inom dagens mili-

tära verksamhet är ”friktioner” vilket kan härledas till Clausewitz.40  

 

Faktorer i kraftsamling från Clausewitz 

Den första faktorn som identifieras i Clausewitz teori om kraftsamling är samlad styrka. Clau-

sewitz skriver att den bästa strategin är att vara så stark som möjligt och sedan nyttja detta 

mot en avgörande punkt.41 För att åstadkomma detta finns där en oskriven lag som alltid bör 

beaktas och det är att i ytterst utsträckning hålla ihop sina styrkor.42 Varje krig eller slag är 

olika till karaktären och mål och medel skiljer sig, vilket medför att en samlad styrka inte all-

tid bör innefatta allt man har, utan det som uppdraget kräver. Däremot bör man alltid försöka 

hålla styrkan samlad och om det krävs att en splittring eller delning av denna ska detta kunna 

motiveras.43 Genom att alltid kunna motivera sin uppdelning av styrkan så undviks det att en 

splittring görs av felaktiga skäl.44 Clausewitz beskriver det som att, ”Ingenting skall skiljas 

från huvudstyrkan, som inte kallats bort av ett tvingande skäl”45 

 

Den andra faktorn som identifieras i Clausewitz teori om kraftsamling är stridsekonomi. Detta 

anser Clausewitz är en viktig sak att ta i beaktande. I ett slag ska man inte använda mer kraft 

än vad som krävs för att få ett genombrott. Detta medför att de outnyttjade styrkor som inte 

deltagit i striden kan nyttja det överläge som kraftsamlingen gav.46 Ett exempel som beskrivs i 

boken Om Kriget är om 1000 man möter 500 man i en eldstrid kommer de 1000 kunna avfyra 

mer men de 500 har större träffsannolikhet vilket gör att förlusterna kommer vara likvärdiga 

på båda sidor.47 Om 200 män skulle sättas ur stridbart skick och de som började med 500 man 

på linjen skulle ha en reserv med 500 som varit utanför eldstriden initialt skulle nu förhållan-

det vara detsamma 800 vs 800. Då skulle den sida med 1000 män vara påverkade av striden 

                                                 
39 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins grunder (Stockholm: Försvarsmakten, 2005), s. 3-4 
40 Clausewitz, Carl von, Om kriget, Översättning Hjalmar Mårtensson (Stockholm: Bonniers, 1991), s. 79-81 
41 Ibid, s. 174 
42 Ibid, s. 174 
43 Ibid, s. 174 
44 Ibid, s. 174 
45 Ibid, s. 174 
46 Ibid, s. 175-178 
47 Ibid, s. 175 
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som pågått medans den andra sidan med 500 skulle få förstärkning på 500 man som är redo 

för strid direkt.48 Det medför att den fördel som de 1000 man hade i början inte längre finns 

utan att de nu befinner sig i ett underläge. En utvilad reserv är en avgörande del av kriget. Här 

blir stridekonomi en viktig del att ta i beaktande, man vill inte nyttja mer än vad som krävs så 

att vi i nästa skede fortsatt kan vara starka. Clausewitz skriver, ”Därvid torde det knappast 

finnas någon officer med någon krigserfarenhet, som inte i flertalet fall vill ge den övertaget, 

som har de utvilade krafterna”49 

 

Den tredje faktorn från Clausewitz teori om kraftsamling är underrättelser. Med tanke på den 

andra faktorn om stridekonomi så är den beroende av underrättelser av motståndaren. Hur ska 

vi kunna avgöra vad en tillräcklig styrka är om vi inte vet vad hotet utgörs av. Ju mer vi vet 

om motståndaren och vad denna har för krafter ju lättare kan vi avgöra och avdela de krafter 

vi anser tillräckliga för att få ett genombrott.50 Clausewitz inleder kapitlet om kraftsamling 

med att man ska vara stark och sedan vara det mot en avgörande punkt.51 Då krävs det vet-

skap om var den avgörande punkten är eller vart den kommer befinna sig, därav blir vikten 

med underrättelser viktig att ta i beaktande.  

 

Den fjärde faktorn från Clausewitz teori om kraftsamling är tid. Clausewitz beskriver den som 

en del av striden som inte får glömmas bort. Eftersom vi inte kan veta hur länge ett krig eller 

ett slag kommer pågå så blir tiden en viktig faktor. Den påverkar personal och utrustning vilket 

kan göra att uthålligheten påverkas. Det är därför viktigt att beakta tiden som en faktor som kan 

komma att påverka resultatet av ett slag.52 

 

Den femte faktorn från Clausewitz teori om kraftsamling är samtidighet. Detta är en viktig va-

riabel i att uppnå en kraftsamling. För det spelar stor roll in i kraftsamlingen att anfallet eller 

eldöppnandet sker samtidigt så att verkan blir så stor som möjligt.53 Om ens styrkor befinner 

sig i läge att genomföra en kraftsamling mot en motståndare blir det vitalt att attacken sker 

samtidigt så att ett genombrott uppnås. Om man attackerar från två sidor så måste detta ske 

                                                 
48 Clausewitz, Carl von, Om kriget, Översättning Hjalmar Mårtensson (Stockholm: Bonniers, 1991), s. 175-176 
49 Ibid, s. 176 
50 Ibid, s. 175-179 
51 Ibid, s. 172 
52 Ibid, s. 178-179 
53 Ibid, s. 177 
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koordinerat så inte det blir två separata anfall så motståndaren har en möjlighet att möta anfal-

len ett i taget. 

 

Den sista faktorn från Clausewitz teori om kraftsamling är ledning. Detta blir en av de viktig-

aste då den även ligger till grund för några av de andra faktorer i kraftsamling från Clau-

sewitz. Ledning behövs för att samla styrkan som ska ingå i anfallet, det krävs tydlighet när 

attacken ska ske så att faktorn om samtidighet kan uppnås. Ledning ligger också till grund för 

att kontrollera statusen på den egna styrkan så att de är stridsdugliga när så tiden kräver.54 

 

3.1.2 Operationalisering av faktorer från Clausewitz teori om kraftsamling 

I detta avsnitt presenteras författarens operationalisering utav variabler som identifierats i 

Clausewitz teori om kraftsamling. Detta ligger sedan till grund för identifiering av dessa vari-

abler i empirin.  

  

Samlad styrka anses vara identifierad i empirin om styrkan var samlad på ett sådant sätt att ett 

gemensamt eldöppnande är möjligt. Det andra sättet faktorn anses identifiera är om styrkan är 

samlad till en plats. Ett tredje sätt är att styrkan är uppdelad men det finns som Clausewitz be-

skriver det tydliga motiveringar till varför uppdelningen har gjorts. För att tydligt visa detta 

krävs det att den större styrkan fortfarande är intakt. Detta gäller dock inte för ubåtar. 

 

Stridsekonomi anses vara identifierad i empirin om hänsyn eller beslut tagits om att nyttja en 

mindre styrka än vad som finns tillgängligt, men som fortfarande är tillräcklig för att uppnå 

tänkt genomslag med kraftsamlingen. Faktorn anses också vara identifierad om det funnits en 

reservstyrka som används vid ett eventuellt genomslag eller för att stärka upp där det fanns 

behov. 

 

Underrättelser anses vara identifierad i empirin om information om motståndarens rörelse, 

antal enheter, vapen och kommunikation inhämtas. Informationen kan komma från egna styr-

kor som inhämtat den på plats eller från andra källor dock ska informationen vara direkt nytta 

till själva operationen. 

 

                                                 
54 Clausewitz, Carl von, Om kriget, Översättning Hjalmar Mårtensson (Stockholm: Bonniers, 1991), s. 175-179 
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Tid anses vara identifierad i empirin om en attack har ägt rum då styrkorna varit vid gott mod 

och välutrustade. Faktorn anses också vara identifierad om planering funnits gällande när 

uppdrag måste vara genomförda kopplat till uthålligheten på de egna styrkorna. 

 

Samtidighet anses vara identifierad i empirin om en attack skett med eldöppnande från mer än 

en plats och då detta skett simultant. Faktorn anses också vara identifierad om attacken skett 

alla deltagande i attacken har spelat ut sin roll i rätt tid, t.ex. har en förflyttning skett då den 

skulle ske. 

 

Ledning anses vara identifierad i empirin om där hos styrkan finns en plan som krävts sam-

ordning utav styrkor för att anfallet skulle lyckats, t.ex. om ett gemensamt eldöppnande. Fak-

torn anses också identifierad i empirin om där finns bevis på att hänsyn tagits till fiendens 

styrka och fiendens förmåga samt att hänsyn tagits till den egna styrkan förmåga kopplat till 

tid och status på besättningar. 
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3.1.3 Antoine-Henri Jomini 
Antoine-Henri Jomini var en general i den franska armén under 1800-talet. Han har även varit 

delaktig i Ryssland där han försökte utveckla det militära tänkandet.55 Jominis bok The Art of 

War är fortfarande lika aktuell som den var när den först kom ut år 1838. 

 

Faktorer i kraftsamling från Jomini 

Den första faktorn i Jominis teori om kraftsamling är den avgörande punkten. En kraftsamling 

mot den avgörande punkten är Jominis absoluta princip som han anser att man inte kan avvika 

från.56 För att uppnå en lyckad kraftsamling krävs det att den är riktad mot en avgörande 

punkt eller ett avgörande mål för operationen. Jomini beskriver flera olika punkter och vikten 

att avgöra vilken som är den viktigaste.57 Den avgörande punkten kan vara motståndarens 

styrkor men även mot deras kommunikation eller logistikkedjor. Det som måste skiljas på är 

avgörande punkter och punkter av intresse.58 Jomini beskriver även geografiska punkter som 

potentiell punkt att attackera. T.ex. kan en stad vara en avgörande punkt för att därifrån utgår 

all kommunikation samt att, för kriget, betydelsefulla personer sitter där. Men även en väg 

kan vara en avgörande punkt om då denna kan förstöras kan skära av motståndaren förstärk-

ningar eller liknande.59 Enligt Jomini finns där tre punkter som beslutar om det är en avgö-

rande punkt: 

1. The features of the ground, 

2. The relation of the local features to the ultimate strategic aim, 

3. The positions occupied by the respective forces.60 

 

Den andra faktorn i Jominis teori om kraftsamling är underrättelser. Den föregående faktorn 

är beroende utav information var motståndaren befinner sig för att kunna avgöra var en avgö-

rande punkt kan befinna sig. Det är inte enbart var motståndaren är utan även vilken väg han 

kommer ta eller hur stora styrkor han kommer med, om där finns förstärkningar mm. Allt 

detta blir beroende utav underrättelser som kan ligga till grund till beslut för kommande hand-

                                                 
55 Jomini, Antoine-Henri, The art of war,(London, Greenhill books, 1996) s. 6-7 
56 Ibid, s. 70-71 
57 Ibid, s. 85-87 
58 Ibid, s 70-71; 85-87 
59 Ibid, s. 86-88 
60 Ibid, s. 88 
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lingar. Jomini skriver att en kraftsamling ska genomföras i rätt tid samt när ens styrkor är ut-

vilade så att de har energi till anfallet.61 För en ledare blir det vitalt att ha kontinuerlig inform-

ation om motståndarens rörelser, antal, verkansmöjligheter mm. Jomini menar att alltid ha en 

eller flera personer som rör sig framför den egna styrkan, utan att upptäckas av motståndaren, 

i syfte att samla in underrättelser om motståndaren.62 Underrättelser blir därför en viktig del i 

kraftsamlingen för att underlätta för en beslutstagare när och var kraftsamling ska ske. Där 

finns fyra olika sätt att inhämta information, det första är systematiskt spionage, det andra är 

genom spaning av soldater eller grupper, det tredje är genom utfrågning av fångar och den 

fjärde är att skapa hypoteser genom olika sannolikheter.63 Ju mer information som kommer in 

ju tillförlitligare blir den. 

 

Den tredje faktorn i Jominis teori om kraftsamling är reserver. Jomini skriver att ha reserver 

är en viktig del av kriget.64 Detta ska finnas på alla nivåer från nationell reserv ner till reserver 

i plutoner. 65 Det blir en viktig del i kraftsamlingen att ha en reserv som kan, om det behövs, 

stödja den initiala styrkan som används om motståndet som attacken möter var större än vän-

tat. Reserver kan också fylla på vid specifika platser för att kraftsamlingen ska få ett genom-

slag. Reserver ska vara placerade på ett avstånd där de inte kan ta skada av striden men vid 

behov snabbt kunna delta i den.66 I denna variabel ska inte reserver förväxlas med förstärk-

ning för det som identifierats i Jominis teori är att reserver är det som är på plats under själva 

anfallet och inte det som kan tillföras efteråt.67 

 

Den fjärde faktorn i Jominis teori om kraftsamling är överraskning. Jomini skriver att över-

raskning har blivit svårt at lyckas med sedan införandet av skjutvapen. Men om möjlighet 

finns att överraska ska detta ses som en möjlighet för att i samband med kraftsamlingen få ett 

genomslag.68 Fördelen med överraskning är att ett genomslag kan göras med lite ansträngning 

och minimalt med förluster på personal och material då motståndaren kan attackeras då de 

inte är beredda på attacken. Om möjlighet finns att överraska en motståndare ska denna möj-

lighet utforskas.  Det viktiga med överraskning är att det sker när motståndaren inte är beredd 

                                                 
61 Jomini, Antoine-Henri, The art of war,(London, Greenhill books, 1996) s. 70 
62 Ibid, s. 116-117 
63 Ibid, s. 269 
64 Ibid, s. 133 
65 Ibid, s. 133 
66 Ibid, s. 133 
67 Ibid, s. 132-134 
68 Ibid, s. 209-210 
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eller inte är förberedda att försvar attacken.69 Det är kraftsamlingen som ska ske som en över-

raskning om så möjlighet finns och det ska inte förväxlas med vilseledning då detta ofta sker 

genom delning av styrkan.70  

 

Den femte faktorn i Jominis teori om kraftsamling är enkelhet. Jomini skriver att en plan ska 

genomsyras av enkelhet, för då minskar missförstånden och ju enklare och precis en plan är ju 

större chans att den lyckas.71 Enkla planer gör också att vidarebefordring av planen inte blir 

misstolkad eller missförstånd i nästa led. Enkla planer ska inte ses som att avancerade manövrar 

ska utesluta utan det handlar om statusen på den egna styrkan, hur välövad den här och hur 

länge de övat tillsammans. En enkel och tydlig order möjliggör också utrymme för att upp-

dragstaktiken ska fungera.72 Vid en kraftsamling som ska genomföras av att två styrkor sam-

manstrålar eller ett eldgivande ska ges samtidigt så är enkelheten nyckeln till framgång.73   

 

3.1.4 Operationalisering av faktorer från Jominis teori om kraftsamling  

I detta avsnitt presenteras författarens operationalisering utav variabler som identifierats i Jo-

minis teori om kraftsamling. Detta ligger sedan till grund för identifiering av dessa variabler i 

empirin. De faktorer som är lika med de som identifierats i Clausewitz kommer operational-

iseras på samma sätt. 

 

Den avgörande punkt anses vara identifierad i empirin om anfallet skett mot en punkt eller 

enhet som medfört ett stort genomslag eller en stor förändring utav kriget. Punkter innehåller 

också viktiga platser som ansetts betydande för kommande krig. Ett krav är att det ska finnas 

underrättelser eller planer som visar att det som anfallits var en avgörande punkt. 

 

Underrättelser anses vara identifierad i empirin om information om motståndarens rörelse, 

antal, vapen och kommunikation inhämtas. Informationen kan komma från egna styrkor som 

inhämtat den på plats eller från andra källor dock ska informationen vara direkt nytta till 

själva attacken. 

 

                                                 
69 Ibid, s. 209 
70 Jomini, Antoine-Henri, The art of war,(London, Greenhill books, 1996) s. 209-210 
71 Ibid, s. 196 
72 Ibid, s. 178 
73 Ibid, s. 196 
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Reserver anses vara identifierad i empirin om anfallet inte nyttja hela styrkan och om anfallet 

gjorts med den del av styrkan och sedan med en del som vid behov kan nyttjas. 

 

Överraskning anses vara identifierad i empirin om anfallet kommer mot en oförberedd mot-

ståndare så att ett genomslag kan uppnås lättare. Det andra sättet som faktorn identifieras på 

är om anfallet kommer mot en motståndare som är beredd att försvara men på fel plats. 

 

Enkelhet anses vara identifierad i empirin om anfallet gjorts direkt när chansen för ett genom-

slag finns samt att anfallet gjorts med enklare manövrar. Med enklare manövrar menar förfat-

taren att anfallet gjorts rak på med tillgängliga vapen och med en samlad styrka. 
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4. Analys 

I det fjärde kapitlet kommer empirin presenteras. Här kommer analysinstrumentet som skapa-

des i förra kapitlet att nyttjas för att identifiera faktorerna i empirin. De delar av empirin som 

presenteras är relevanta för de faktorer som identifierats i teorierna om kraftsamling. 

 

4.1 Falklandskriget 

Samlad styrka 

Redan från avfärden från Ascension Island höll alla enheter ihop.74 Det britterna visste var att 

argentinarna hade ett kompetent flygvapen vilket skulle komma att försvåra hela operationen. 

För att öka det egna skyddet hölls styrkan samlad för att öka det egna luftförsvaret. Amiral 

Sandy Woodward skriver i sin bok 100 dagar ”Som jag nämnt tidigare så skickar vi inte nå-

gon någonstans i flottan. Vi går tillsammans”.75 Styrkan höll sig samlad öster om Falklandsö-

arna för att försvåra att det argentinska flyget skulle nå dem men fortfarande vara så pass nära 

att man kunde själv agera. Woodward avdelade tre fartyg för att beskjuta ställningarna runt 

Port Stanley. Clausewitz skriver att varje uppdelning ska motiveras. Denna motivering var att 

under kvällar och nätter då kustbeskjutningen genomfördes så fanns inte lufthotet då argenti-

narna flög nästan uteslutande dagtid samt ett försök att försvaga sin motståndare.76  

 

Landstigningen i Carlos Bay är också ett tydligt exempel på faktorn samlad stryka. Britterna 

avsatte nästan alla stridsdugliga fartyg utan hangarfartygen för att genomföra uppdraget.77 

 

Faktorn samlad styrka anses vara identifierad i empirin då under hela operationen britterna till 

stor del var samlad till en punkt. De uppdelningar som genomfördes gjordes med bra moti-

veringar till varför vilket stärker identifieringen utav av faktorn. 

  

                                                 
74 Craig, Chris, Eldunderstöd- Sjöstriderna under Falklands- och Gulfkriget (Karlskrona, Abrahamsson Tryckeri 

AB, 2000) s. 46-48 
75 Woodward, Sandy & Robinson, Patrick, Striden om Falklandsöarna- 100 dagar (Karlskrona, Abrahamsson 

Tryckeri AB, 1994) s. 119 
76 Ibid, s. 127;131;161 
77 Ibid, s. 191 
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Stridsekonomi 

Vid avfärd från Ascension Island så lämnades landstigningsfartygen och handelsfartyg, inne-

hållande amfibiestyrkorna och landstigningsstyrkor, kvar för att öva och packa om sin pack-

ning för att 10 dagar senare bege sig mot Falklandsöarna.78 Det blev ett lyckat drag för operat-

ionen då resten av sjöstridskrafterna inte blev bundna att gå i 12 knop och skydda dessa far-

tyg. Risken av att möta den argentinska flottan och det lufthotet som fanns gjorde att operat-

ionen kunde gå förlorad innan den hade påbörjats.79 När sedan landstigningen skulle ske så 

var den personal som skulle sättas iland utvilad och inte tagen av de inledande strider som på-

gått i området.80 

 

Faktorn stridsekonomi anses vara identifierad i empirin då britterna tog ett beslut att inte kon-

vojera ner landstigningsstyrkorna med resten av sjöstridskrafterna utan att behålla dem på 

Ascension Island. Det medförde att de inledande striderna inte påverkade den viktiga styrka 

som skulle landsättas och ta tillbaka Falklandsöarna. 

  

Underrättelser 

Tidigt i operationen så fick britterna två häften, det ena från USA det andra från Frankrike. 

USA och Frankrike var Argentinas största vapenleverantör främsta utbildare. Men underrät-

telsen var ändå inte fullständig.81 Britternas underrättelser var bristfälliga, deras informations-

inhämtning hade inte varit mot Argentina då en attack mot Falklandsöarna inte kändes trolig. 

Nu fick de använda sig av öppna källor, t.ex. Jane´s fighting ships, för att skaffa sig knapp-

händig information över vad de skulle kunna möta. Britter åkte ner mot Falklandsöarna utan 

någon större insyn i vad eller hur många de skulle möta.82 

 

Amiral Woodward fortsätter kritik mot den egna förmågan att insamla underrättelser. Flyget 

skulle insamla information över krigszonen. De skulle flyga på lämplig höjd och rapportera 

det som sågs. Problemet var att rapporterna innehöll information som var feltolkad eller giss-

ningar. Det gjorde det svårt och nästintill omöjligt för Woodward att bedöma underrättelserna 

                                                 
78 Woodward, Sandy & Robinson, Patrick, Striden om Falklandsöarna- 100 dagar (Karlskrona, Abrahamsson 

Tryckeri AB, 1994) s. 90-92 
79 Ibid, s. 90-92 
80 Ibid, s. 215-223 
81 Hastings, Max & Jenkins, Simon, Slaget om Falklandsöarna (Viken, Replik, 2005) s. 164-165 
82 Woodward, Sandy & Robinson, Patrick, Striden om Falklandsöarna- 100 dagar (Karlskrona, Abrahamsson 

Tryckeri AB, 1994) s. 79 
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som var felaktiga och innehöll gissningar. Underrättelser innehöll t.ex. information om en 

grupp fartyg som var klassificerade som fiskefartyg, men som i själva verket var fartyg ur den 

egna styrkan.83 

 

Underrättelserna som kom in blev inte till någon stor fördel utan den information man fick 

förlita sig på var den som kom i realtid. Faktorn gällande underrättelser anses därför inte iden-

tifierad i empirin då den information som kom var inte tillförlitlig och den information som de 

kunde förlita sig på kom ofta försent, t.ex. flyg upptäcktes på radarn. 

 

Tid 

Redan från det att Argentina invaderade Falklandsöarna blev tiden en stor faktor för britterna. 

1981 års försvarsbeslut att skrota landstigningsfartyg och hangarfartyg hade ännu inte trätt i 

kraft vilket var ren tur.84 Beslutet medförde att vissa fartyg inte genomgått de översyner som 

de skulle gjort. Tiden blev också en faktor genom att britterna behövde agera snabbt eftersom 

vintern nalkades runt Falklandsöarna och med detta ett klimat som det skulle vara svårt att 

strida i. Planen var att ta sig mot Falklandsöarna och någon gång mellan den 16 maj och 25 

maj landstiga för att ge marktrupper chans att ta tillbaka Falklandsöarna.85  

 

Faktorn om tid anses vara identifierad i empirin då under hela operationen så jobbade brit-

terna mot fartyg som behövde reparationer, dåligt väder och att närmsta logistikpunkt fanns 

på Ascension Island 6000km därifrån.86 Hela uppdraget blev beroende på att få iland mark-

trupperna under en tid på 10 dagar för att operationen skulle lyckas. Även om det krävdes god 

planering så spelade tiden som faktor en stor roll under Falklandskriget. 

 

Samtidighet 

Faktorn samtidighet har inte identifierats i empirin. Under Falklandskriget har inte en attack 

eller anfall uppnått eller ansetts uppfylla de kriterier som operationalisering presenterade.   

 

                                                 
83 Woodward, Sandy & Robinson, Patrick, Striden om Falklandsöarna- 100 dagar (Karlskrona, Abrahamsson 

Tryckeri AB, 1994) s. 102 
84 Craig, Chris, Eldunderstöd- Sjöstriderna under Falklands- och Gulfkriget (Karlskrona, Abrahamsson Tryckeri 

AB, 2000) s. 38-40 
85 Woodward, Sandy & Robinson, Patrick, Striden om Falklandsöarna- 100 dagar (Karlskrona, Abrahamsson 

Tryckeri AB, 1994) s. 91-92 
86 Craig, Chris, Eldunderstöd- Sjöstriderna under Falklands- och Gulfkriget (Karlskrona, Abrahamsson Tryckeri 

AB, 2000) s. 11 
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Ledning 

Redan vid angöringen i Ascension Island påbörjades planeringen av landstigningsoperationen 

på Falklandsöarna. Mötena innehöll också frågor som vad britter kunde tänkas möta när de 

kom ner, vilken riktning skulle de närma sig öarna med och var skulle fienderna placera sina 

ubåtar.87 Planen var att landstiga någon gång mellan den 16 maj och 25 maj.88 Ett tydligt 

tecken på en kompetent och ett bevis på god ledning var att planen började ta form redan i 

början av april men den genomfördes inte förrän den 21 maj.89  

 

Amiral Woodward som ledde styrkan på plats från hangarfartyget Hermés hade inget tack-

samt arbete. Många av besluten som skulle tas var tvungna att gå via krigskabinetten hemma i 

England vilket kunde försvåra vissa situationer.90 Vid sänkningen utav den argentinska krys-

saren General Belgrano så blev det tydligt hur bakbunden Woodward var. Situationen var att 

de argentinska fartygen höll på att utföra en kniptångsmanöver vilket kunde resultera i att de 

kom inom vapenporté på de brittiska hangarfartygen. Woodward ansåg att där endast fanns en 

utväg och de var att attackera först. Beslut togs att ubåten HMS Conqueror skulle anfalla 

kryssaren. Men problemet var att enligt de insatsregler som fanns så var det inte möjligt för-

rän General Belgrano var innanför den utlysta TEZ som britter hade upprättat. Woodward fick 

skicka en signal hem och invänta beslut, vilket kunde medföra att ett läge gick förlorat.91 

 

Trots att amiral Woodward var bakbunden i vissa anseenden att leda sin styrka så anses fak-

torn om ledning identifierad i empirin. Det finns tydliga bevis på att ledning var en stor faktor 

under landstigningen och hänsyn har tagits till tid, väder och status på besättning. 

 

Den avgörande punkten 

Under avfärd mot Ascension Island började planeringen inför en landstigning på Falklandsö-

arna. Plats för landstigning skulle bestämmas i ett senare skede men redan nu, i början av 

april, bestämdes det att landstigningen skulle ske någon gång mellan den 16 maj och 25 maj. 

                                                 
87 Woodward, Sandy & Robinson, Patrick, Striden om Falklandsöarna- 100 dagar (Karlskrona, Abrahamsson 

Tryckeri AB, 1994) s. 78-79 
88 Ibid, s. 91-92 
89 Ibid, s. 221 
90 Ibid, s. 138-139 
91 Ibid, s. 136-139 
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Den avgörande punkten blev att få iland landstigningstrupper på ett säkert och skyddat sätt 

och inte för långt ifrån de viktiga punkter som fanns på land.92 

 

Sänkningen av kryssaren General Belgrano kan också ses som en avgörande punkt eftersom 

resultatet av attacken blev att den argentinska flottan vände hemåt.93 Men kriterierna var att 

en attack mot en avgörande punkt skulle ha analyserats och planerats. Sänkningen av General 

Belgrano var mer ett resultat av eget skydd då britterna var rädda att hamna i en kniptångsma-

növer som de trodde att argentinarna gjorde.94 Med facit i hand så kan sänkningen ses som en 

avgörande punkt då det fick hela den argentinska flottan att vända hemåt men under själva op-

erationen ansåg britterna inte att General Belgrano var den avgörande punkten. 

 

Faktorn den avgörande punkten anses identifierad i empirin då analys gjordes i ett tidigt skede 

att kriget skulle vinnas på land. Det viktiga för sjöstridskrafterna blev att genomföra landstig-

ning och urlasta personal.  

 

Reserver 

Faktorn reserver har inte identifierats i empirin. Landstigningsfartygen och trupp fartygen 

som lämnades på Ascension Island för att ansluta senare i operationen bidrog inte till en för-

stärkning utav sjöstridskrafterna.95  

 

Överraskning 

Den 2 maj så rapporterades det in att två grupper av argentinska fartyg, ett i söder och ett i 

norr, var på väg mot den brittiska styrkan. Ubåten HMS Conqueror hade kontakt med den ena 

styrkan som bestod av kryssaren General Belgrano och två jagare som misstänktes att bära på 

Exocet robotar.96 Efter att amiral Woodward fått insatsreglerna ändrade så fick HMS 

Conqueror grönt ljus att genomföra anfall mot General Belgrano.97 Anfallet blev lyckat, ubå-

ten träffade kryssaren med två av sina torpeder.98 Vid tillfället gick General Belgrano med 

                                                 
92 Woodward, Sandy & Robinson, Patrick, Striden om Falklandsöarna- 100 dagar (Karlskrona, Abrahamsson 

Tryckeri AB, 1994) s. 91-92 
93 Ibid, s. 147 
94 Ibid, s. 136-139 
95 Ibid, s. 90-92 
96 Ibid, s. 136-138, 142 
97 Craig, Chris, Eldunderstöd- Sjöstriderna under Falklands- och Gulfkriget (Karlskrona, Abrahamsson Tryckeri 

AB, 2000) s. 69 
98 Hastings, Max & Jenkins, Simon, Slaget om Falklandsöarna (Viken, Replik, 2005) s. 182-183 
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sina på jagare på sin styrbordssida vilket blottade babordsbogen. Trots att Falklandskriget var 

igång och de visst om britternas närvaro så var stridsberedskapen ombord låg vilket medförde 

att förödelsen av torpederna blev större än vad de kunnat vara.99 Attacken och argentinarnas 

uppträdande tyder mycket på att det kom som en överraskning och britterna fick ett stort ge-

nomslag. 

 

Även landstigningen i Carlos Bay är en bra indikation på vad bra planering kan åstadkomma. 

Britterna diskuterade under hela operationen var landstigningen skulle ske. Där fanns säkrare 

platser att landstiga på men då en bra bit ifrån de platser som marktrupperna sedan skulle an-

fall. Där fanns de aggressiva alternativen att gå rak mot t.ex. Port Stanley men det skulle 

äventyra hela uppdraget. Det man inte heller visste var och om där fanns mineringar.100 Efter 

överläggande valdes Carlos Water som en bra punkt för ett brohuvud.101 Förflyttning och 

landstigning skulle påbörjas natten mellan den 20 maj och 21 maj i skydd av mörker. Valet av 

dessa dagar berodde även på att vädret skulle vara sämre vilket skulle erbjuda mer skydd för 

styrkan. Hela operationen blev lyckad då det inte möttes något motstånd eller fick några egna 

förluster. Argentinarna hade fokuserat sitt försvar på andra platser. Britternas insatser med att 

bedriva kustbeskjutning och förflytta sig åt riktningar som skulle tolkas som att landstig-

ningen skulle ske på annan plats hade betalt sig.  

 

Faktorn överraskning anses identifierad i empirin. Det har identifierats att vid anfall britterna 

nyttjat god planering och varit dolda för sin fiende och på så sätt kunnat genomföra sina anfall 

och få genomslag och inte lidit några egna förluster. 

 

Enkelhet 

Faktorn enkelhet har inte identifierats i empirin. Hela operationen var kantrad med svåra lä-

gen och svåra uppgifter. Striden tog plats mitt i Atlanten 8000 distansminuter från Storbritan-

nien och 3300 distansminuter från närmsta logistikpunkt. Många beslut försvårades av att de 

fattades i England och inte på plats. Det var inte många punkter med operationen som kan 

uppfattas som enkla. 

 

                                                 
99 Woodward, Sandy & Robinson, Patrick, Striden om Falklandsöarna- 100 dagar (Karlskrona, Abrahamsson 

Tryckeri AB, 1994) s. 142-145 
100 Ibid, s. 89 
101 Ibid, s. 174-175 
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Resultat av analys 

Nedan presenteras resultatet utav analysen i tabellform. 

 

 

4.1.1 Resultatdiskussion 

Som resultatet visar är flertalet av faktorerna som togs fram ur teorierna, med den kvalitativa 

metoden, identifierade i empirin. Det som går att fastslå är att Clausewitz och Jominis teorier 

återfinns till stor del i dagens moderna krigsföring. Det är svårt att generalisera utifrån uppsat-

sen gällande allmängiltigheten hos principen kraftsamling då enbart ett fall och ena sidan i 

fallet analyserats. Däremot så är det intressant att resultatet visar på att teorierna går att åter-

finna trots teknikutveckling som varit sedan Clausewitz och Jomini var aktiva, vilket gör att 

principen om kraftsamling kan anses som tidlös. Resultatet visar även att Clausewitz och Jo-

mini är fortfarande relevanta att använda vid studier och att studera.  
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5. Avslutning 

I det avslutande kapitlet presenteras svar på frågeställningarna som presenterades under kapi-

tel 1.2. Därefter följer en diskussion om problemformulering och syftet med uppsatsen. Av-

slutande kommer författaren beskriva uppsatsens bidrag till professionen samt förslag på vi-

dare forskning. 

 

5.1 Svar på frågeställningar 

Här nedan följer kortfattat svaren till de frågeställningar som presenterades under kapitel 1.2. 

Först besvaras delfrågorna för att tydligt visa deras stöd till att besvara den övergripande frå-

geställningen. 

 

- Vilka faktorer finns det i Clausewitz teori om kraftsamling? 

De faktorer som identifierades var: Samlad styrka, stridsekonomi, underrättelser, tid, samti-

dighet och ledning. 

 

 

- Vilka faktorer finns det i Jominis teori om kraftsamling? 

De faktorer som identifierades var: Den avgörande punkten, underrättelser, reserver, 

överraskning och enkelhet. 

 

Det intressanta med faktorerna som identifierats i Clausewitz och Jominis teorier om kraft-

samling är att vissa av dem återfinns som egna principer hos andra teoretiker. Stridekonomi 

till exempel är en faktor som identifierades i Clausewitz teori om kraftsamling, men stride-

konomi är en egen princip i Taktikreglemente för marinstridskrafterna(TRM 1(A)) vilket anty-

der att principer går in i vandra och i viss mån kan nyttjas tillsammans. 
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- Vilka faktorer identifieras i kriget om Falklandsöarna?  

De faktorer som identifierades var: Samlad styrka, stridekonomi, tid, ledning, den avgörande 

punkten, överraskning. 

Utav tio framtagna, ur teorierna om kraftsamling, identifierades sex av dem i empirin. Där 

fanns även spår av underrättelser vilket inte identifierades i empirin, men britterna föröskte 

ändå inhämta information för att få ett mer gynnsamt läge. Eftersom ett flertal av faktorerna är 

identifierade så anses Clausewitz och Jominis teorier vara allmängiltiga och tidlösa. Deras 

teorier har överlevt teknikutveckling och trots att båda var aktiva inom armén så gick det att 

analysera ett modernt krig på sjöarenan.  

 

Övergripande frågeställning 

 

- Är Clausewitz och Jominis teorier om kraftsamling giltiga i modern krigsföring? 

Resultatet påvisar att Clausewitz och Jominis teorier om kraftsamling är giltiga i modern 

krigsföring. Av tio faktorer framtagna ur teorierna identifierades sex i empirin, vilket antyder 

att Clausewitz och Jominis teorier är allmängiltiga och tidlösa. Både Clausewitz och Jomini 

levde för ca 250 år sedan och trots en stor teknikutveckling, från 1700-talets mitt och att båda 

var aktiva inom armén, så höll deras teorier när ett modernt sjökrig analyserades. Med detta 

resultat går det att vidare undersöka och utveckla deras teorier mot dagens krigsföring för att 

få ett större förståelse av krigföringens grundprinciper. Problematiken som finns med under-

sökningens resultat är att det är svårt att generalisera då det enbart är ett modernt fall som ana-

lyserats. Även om val av fall gjordes med specifika kriterier så går det inte med säkerhet säga 

att utfallet varit detsamma om ett annat fall valts. Dock så gäller inte det analysen angående 

tidlösheten i principen då det tydligt visar på att Clausewitz och Jominis teorier är relevanta 

trots att teorierna är skapade under en helt annan tid utan dagens teknik. Analysen visar också 

på att för att uppnå en kraftsamling är det flera faktorer som ska beaktas. Det diskuteras vi-

dare under kap 5.4 vidare forskning. 
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5.2 Diskussion 
Den övergripande frågan om äldre teoriers giltighet i modern krigsföring anses vara besvarad 

med ett positivt resultat. Genom att i Clausewitz och Jominis teorier finna faktorer som nytt-

jas vid en kraftsamling och sedan skapa ett analysinstrument att mäta dessa faktorer i teorin så 

identifierades sex utav tio faktorer. För att finna dessa faktorer så nyttjades en kvalitativ texta-

nalys för att på djupet hitta faktorer i texter och böcker. Där finns alltid en risk med subjektiva 

tolkningar vid en kvalitativ undersökning men det har hanterats genom att tydligt argumentera 

för gjorda val samt att indikatorerna är grundade i etablerade teorier. Uppsatsen gynnades av 

att de två valda teoretikerna har skrivit en varsin bok där deras teorier återfanns. Det underlät-

tade hela processen att använda en primärkälla skriven av teoretikern själv.  

De valda teoretikerna hjälpte analysvektygets framtagande. Tidigare forksning visar att där 

finns en kunskapslucka och en oenighet när det kommer till krigföringens principer. Även om 

Clausewitz och Jomini är etablerade teoretiker så är deras tankar äldre och från arméns 

perspektiv vilket gynnade analysen. Trots att deras aktiva tid är sedan länge förbi så återfinns 

dem, som Morgan och Mc Ivor skriver, i dagens doktriner Det går inte att utesluta om andra 

teoretiker valts så hade de framtagna faktorerna varit andra, men för den här uppsatsen så 

passade Clausewitz och Jomini bra in. Båda två kommer från armén och aktiva under samma 

tid, vilket gör att de hade samma förutsättningar. Ett problem som kvarstår är hur mycket det 

går att generalisera i resultatet då det enbart är två teoretiker som valts även om de anses som 

representativa. För att få ett ännu bättre resultat kunde en teoretiker från flygvapnet valts för 

att ännu mer stärka allmängiltigheten i principen. Dock så anser författaren att det går att 

generalisera tidlösheten i principen om kraftsamling utifrån resultaten. 

 

Det valda fallet passade bra för den här typen av undersökning. Problemet som kvarstår är att 

fallet ska vara representativt så det går att generalisera utifrån resultaten. Eftersom enbart ett 

fall nyttjades så skulle det vara representativt för den moderna krigföringen. Även om fallet 

passade bra in i undersökningen så går det inte att bortse från att om samma undersökning 

gjorts med ett annat modernt fall så kunde utfallet bland faktorer blivit annorlunda. Det gör 

att, som Widén och Ångström samt Hanley skrev, även här behövs det mer empiriska studier 

för att få tydligare och ett mer generaliserbart resultat. För uppsatsen storlek passade det bra 

att enbart använda ett fall, men om plats funnits skulle författaren gärna använt fler fall för att 

på så sätt stärka resultaten och slutsatser dragna från det. Ett annat problem med det valda 

fallet är att enbart en sida har analyserarts samt enbart sjöstridskrafterna hos den valda sidan. 

Om en större analys gjort innehållande flygvapnet och armén så hade resultatet varit starkare. 
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För det går inte att utesluta att de andra arenornas, flyg och armén, delaktighet i striderna kan 

påverkat sjöstridskrafternas uppträdande och därigenom påverkat det resultat som visas i 

uppsatsen. 

 

Fallstudien passade sig också bra för undersökningen, det gav en bra verklighets anknytning 

vilket behövdes för testa om faktorerna från teorierna var relevanta i verkligheten. Även i 

fallstudien så lämpades den kvalitativa textanalysen bra, eftersom det är den kompelxa 

verkligheten som ska analyseras behövdes en analys som gick ner på djupet för att identifiera 

faktorer. Intervjuer eller enkätundersökningar hade varit ett alternativ till fallstudien, men i 

detta fall anser författaren att fallstudien var det bästa valet då tidsåtgång och tillgänglighet till 

personer att intervju var sämre. Fallstudier erbjuder mer material och tid till analys än vad 

intervju och enkätstudier gör. Intervjuer och enkätstudier kan också bli för litet empiriskt 

urval samt att resultaten kan vara missvisande då det är subjektiva tolkningar som samlas in. 

För att öka generaliserbarheten gjordes ett val av fall för att vara representativt. 

Undersökningen skulle ha gynnats av att nyttja olika utfalls-design, med andra ord ett fall som 

är lyckat och ett fall som är misslyckat. Det hade gjort generaliserbarheten i arbetet högre. 

5.3 Undersökningens relevans till yrkesutövningen 

Uppsatsen har försökt att bidra till en bättre bild över krigföringens grundprinciper gällande 

dess allmängiltighet och tidlöshet. Det som påvisats i undersökningen är att klassisk armé-

teoretikers teorier går att nyttja för att analysera ett modernt krig och sjöstridskrafterna. Det 

visar att de tre arenor inom Försvarsmakten kan lära sig av varandra och att arenorna inte har 

egna principer. Även en större förståelse över principerna har skapats genom att påvisa deras 

relevans i dagens krigsföring.  

5.4 Förslag till vidare forskning  

Undersökningen har visat att klassiska arméteoretikers teorier är fortfarande relevanta i da-

gens moderna värld och även på andra arenor. Men fortsatt forskning behövs för att stärka re-

sultatet. För att öka reliabiliteten så krävs vidare studier av andra teoretiker på andra fall. 

Även undersökningar om sjöteoretikers teori analyserats på markstridskrafter eller luftstrids-

krafter. Det krävs fortfarande empiriska studier om fler av krigföringens principer, både för 

att utveckla begrepp men även för att pröva teorier. För att sammanfatta finns där fortfarande 

en kunskapslucka att fylla med hänsyn till krigföringens principer. 
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