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Falklandskriget 1982, Manöver eller utnötning? 

Sedan 1980 talet har det inom den militära utbildningen i västvärlden och då främst i USA blivit 
allt mer fokuserat på manöverkrigföring och manöverteori. Även i den svenska utbildningen är 
manöverteorin central numera. Den svenska militärstrategiska doktrinen anger att 
manövertänkande skall vara det som den svenska försvarsmakten har som konceptuella grund. Vid 
studier av manöverkrigföring och manöverteorier är det oftast krigshistoriska exempel som tas i 
anspråk. Av naturliga skäl är det oftast de stora krigen och slagen under de två världskrigen som 
analyseras. Historiskt har den tyska och israeliska krigföringen gått i främsta leden när det gäller 
manöverkrigföring. Av den anledningen har jag valt att analysera ett mindre och begränsat krig 
och se hur dessa teorier passar in på detta krig. Mitt syfte är alltså att se om vi kan klassificera 
kriget mellan Storbritannien och Argentina 1982, som ett krig enligt de teorier som vi idag 
använder i vår militär utbildning. Jag kommer att beskriva teorierna för krigföringen och därefter 
presenterar jag en kortfattad beskrivning av Falklandskrigets viktigaste händelser. 
I analysen konstaterar jag att det inte går att ge något helt klart svar på vilken typ av krigföring 
som användes under Falklandskriget. Både Storbritannien och Argentina hade en blandning av 
manöverkrig och utnötningskrigföring. Slutsatsen av uppsatsen ger att klassificeringen av kriget är 
att det var ett utnötningskrig som hade inslag av manöverkrigföring 
 
Nyckelord: Falklandskriget, manöverteori, manöverkrig, utnötningsteori, utnötningskrigföring. 
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Falklandskriget 1982, Manöver eller utnötning? 

1. Inledning 
 

1.1. Bakgrund 
 
Ett av grundproblemen i analyser av krig och krigföring är hur vi ska analysera 
och klassificera dessa fenomen. Är det så att t.ex. gerillakrigföring eller 
manöverkrigföring ”finns” i den empiriska världen eller är de analytiska 
kategorier, vilka hjälper oss att förstå en komplicerad verklighet? Hur kan krig 
eller krigföring klassificeras?1 
Den mänskliga naturen vill oftast strukturera och sortera händelser för att 
lättare bringa ordning och reda på tillvaron. Detta gäller också vid analyser och 
studier av krig. Vi sorterar krig i olika fack för att få någon ordning på det 
komplexa fenomen som krig utgör.  
På de flesta militära skolor i västvärlden idag undervisas det i militärteori. 
Teoretikers verk från sådana som exempelvis Clausewitz, Jomini, Lidell-Hart, 
Warden, Boyd m.fl. studeras ingående och utifrån deras verk härstammar 
begrepp som manöverkrigföring, utnötningskrig och totalt krig. Andra exempel 
är konventionell krigföring eller asymmetrisk krigföring. 
I de flesta länders doktriner är manövertänkande och manöverkrigföring 
centrala begrepp, så även i den svenska militärstrategiska doktrinen som kom 
ut 2002. I den svenska militärstrategiska doktrinen fastslås att 
manövertänkandet är grunden för Försvarsmaktens agerande.2 Detta 
ställningstagande grundar sig i många fall på de studier som genomförts på 
historiska krig. När vi har studerat krigshistoria har oftast de stora krigen 
analyserats, ett exempel är Andra Världskriget med det tyska 
blixtkrigskonceptet som grund, andra exempel är de många klassiska krig som 
Napoleon bedrev. 
Jag avser i denna uppsats analysera ett mindre krig, Falklandskriget 1982, och 
se om och i så fall hur detta krig kan rubriceras som ett krig enligt de 
militärteoretiska termerna. Anledningen att jag valt detta krig är att jag inte 
funnit så mycket hänvisats till just Falklandskriget inom militärteorin. Just det 
faktum att Falklandskriget inte använts av dem som försökt skapa militära 
teorier gör det extra lämpligt att testa teorierna på denna konflikt. 
 

1.2. Syfte 
 
Under 1980-talet identifierades två klart olika militära huvudinriktningar i 
västliga länder avseende sättet att tänka i samband med militärteori och mer 
generellt om krig och krigföring. Dessa två huvudgrupper är:3 
                                                 
1 Ämneskatalogen för C-uppsatser ChP 02-04. 
2 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, Värnamo: Fälth & Hässler, 2002, s. 76. 
3 Nils Marius Rekkedal, Modern krigskonst, Militärmakt i förändring, Stockholm: Elander 
Gotab, 2002, s. 413. 
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• Manöverkrigföring. 
• Utnötningskrigföring. 

 
Många historiska krig och slag har analyserats utifrån dessa två typer av 
krigföring. Kan dessa två huvudtyper av krigföring appliceras på konflikten 
mellan Storbritannien och Argentina 1982? 
Storbritannien och Argentina utkämpade ett krig som inte var förutsett och 
planerat av någon part. Kriget var koncentrerat till området kring 
Falklandsöarna och var begränsat i tid till knappt 3 månader.  
Mitt syfte och målsättningen med uppsatsen är att se om vi kan klassificera 
detta kända krig, Falklandskriget 1982, som ett krig utifrån de två 
krigföringsteorierna, manöverkrigföring eller utnötningskrigföring. Syftet är 
också att studera och analysera om det fanns skeden i kriget som innebar att de 
klassificerades på olika sätt, beroende på i vilket skede konflikten befann sig. 
Syftet är dock inte att finna någon generell metod för att klassificera krig i 
allmänhet utan mitt syfte är att studera just detta begränsade krig och analysera 
det utifrån detta krigs unika förutsättningar. Syftet är också att jämföra 
Storbritannien och Argentina för att se om det är någon skillnad hur man 
klassar kriget utifrån de olika ländernas sätt att föra kriget. 
 

1.3. Frågeställning 
 

• Kan vi klassificera kriget mellan Storbritannien och Argentina 
1982, som ett krig med manöverkrigföring eller var det ett 
utnötningskrig? 

 
• Fanns det olika skeden i kriget som kan klassificeras olika? 

 

2. Metod 
 
Inledningsvis gör jag en beskrivning av vad som är teorin bakom de två olika 
krigföringsmetoderna, en så kallad deskription4. Jag behandlar först 
manöverteorin och därefter utnötningsteorin. Syftet med beskrivningen är att ur 
teorierna få fram indikatorer som påvisar förekomsten av det ena eller andra 
sättet att klassificera krig. 
Därefter följer en beskrivning och händelseförlopp av Falklandskriget, en så 
kallad fallstudie.5 
Fallstudien av Falklandskriget indelas i olika skeden. Anledningen till att jag 
delar in kriget i olika skeden är att jag ser en tydlig skillnad mellan vissa 
tidsperioder i kriget, framförallt på taktisk nivå. Här finns en koppling till att 
det kan ändra sig i analysen när det gäller vad som är karaktäristiskt för de 
olika teorierna, manöverteori och utnötningsteori. Varje skede kommer att 

                                                 
4 Rolf Ejvegård, Vetenskaplig metod, Lund: Studentlitteratur, 1996, s. 30. 
5 Ibid, s. 31. 
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beskrivas utifrån de huvudsakliga händelser som utspelade sig. Därefter 
kommer en analys att genomföras för att se om det funnits indikatorer som 
påvisar den ena eller andra klassificeringen.  
I analysen kommer jag också att se på kriget utifrån de tre olika nivåerna 
strategisk, operativ och taktisk nivå, då det kan skilja vad som styr hur vi kan 
klassa ett krig. Detta i syfte för att se om det föreligger någon skillnad i sättet 
att analysera kriget beroende på vilken nivå i kriget som analyseras. 
Jag avser dela in kriget i följande fyra skeden: 

• Den första delen avser jag behandla från 2 april, 1982, då Argentina 
invaderar Falklandsöarna till och med 30 april. 

 
• Den andra delen är från 1 maj, då britterna inleder striderna, till och 

med 21 maj då de brittiska trupperna genomför landstigningen i San 
Carlos på Falklandsöarna. 

 
• Den tredje delen är från den brittiska landstigningen på Falklandsöarna 

till och med 25 maj då britterna är klara med förberedelserna för en 
markoffensiv mot Port Stanley. 

 
• Det fjärde skedet är då de brittiska marktrupperna börjar sin offensiv 

från brohuvudet till och med Argentinas kapitulation den 14 juni 1982. 
 
Jag kommer också att genomföra en jämförelse mellan Storbritannien och 
Argentina för att se om det går att utröna om det är någon skillnad hur man 
klassar kriget utifrån de olika ländernas sätt att föra kriget. 
 
Denna ordning blir också dispositionen för hur jag presenterar uppsatsen. 
Avsnitt 1 blir inledning, bakgrund syfte och frågeställning. Avsnitt 2 innehåller 
metodbeskrivning och disposition. Avsnitt 3 är teorianknytningen. I denna del 
analyseras manöverteori och utnötningsteori samt en presentation av de olika 
indikatorerna för de olika teorierna. Avsnitt 4 innehåller en beskrivning av 
Falklandskriget i olika skeden med analys efter varje skede. Avsnitt 5 är en 
diskussion om slutsatserna och om utgången av kriget. Avsnitt 6 är en 
sammanfattning av hela uppsatsen. 

2.1. Avgränsningar och antaganden 
 
Jag avgränsar till att beskriva kriget som utspelade sig mellan 2 april, 1982 och 
till och med 14 juni, 1982. Anledningen till dessa tider är att den 2 april 1982 
är den tidpunkt då Argentina invaderade Falklandsöarna. Detta hade föregåtts 
av en del spänningar tidigare bl a på ön Sydgeorgien men jag avser endast 
behandla kriget som utspelas i direkt anknytning till Falklandsöarna. Den 
senare tidpunkten 14 juni, 1982 är den tid då de argentinska trupperna lade ner 
sina vapen och gav upp striderna. 
De politiska förvecklingarna före och efter kriget avser jag inte heller att ta upp 
då de inte påverkar mitt syfte med studien. 
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2.2. Centrala begrepp och definitioner 
 
Centre of Gravity (CoG), Tyngdpunkt är den benämning som används för att 
beskriva den kraftkälla som ett land eller militära styrka hämtar sin energi 
ifrån.6 Inom den militärteoretiska begreppsvärlden har det varit olika 
definitioner av just tyngdpunkt7 men jag gör den koppling mellan tyngdpunkt 
och Centre of gravity som militärstrategisk doktrin gör.8  
Eftersom jag i uppsatsen använder tre olika begrepp för nivåer inom 
krigföringen är en definition nödvändig. De tre nivåer jag delat upp i, stämmer 
i huvudsak med och är jämförbara med den svenska militärstrategiska 
doktrinen. Dock har den militärstrategiska doktrinen två nivåer inom det 
strategiska.9 
Definitionen är enligt följande: 
Strategisk nivå – Den nivå där medel samordnas för att uppnå de politiska 
målen. 
Operativ nivå – Den nivå som planerar och samordnar taktisk verksamhet till 
större operationer och fälttåg.  
 
Taktisk nivå – Den nivå där enskilda slag utkämpas på slagfältet. Gränsen 
mellan framförallt taktisk nivå och operativ nivå kan vara otydlig då det inte 
finns exakt klara gränser vad som skiljer dem åt. 
 

2.3. Material 
 
Till teorianknytningen har jag använt främst material som utnyttjas inom ramen 
för FHS undervisning i militärteori. Därutöver har litteratur använts från de 
främsta företrädarna som beskriver de olika teorierna. I manöverteorikapitlet 
har det främst varit de västerländska beskrivningarna som har utnyttjats. Inom 
manöverteorikapitlet har flera olika teoretikers verk varit det som använts. 
Därmed har det blivit ett underlag som speglas från flera olika håll. Detta ökar 
trovärdigheten i materialet. De huvudkällor som använts till manöverteorin är 
Handbok manöverkrigföring av William S Lind och Air power and Maneuver 
Warfare av Martin van Creveld. Ytterligare källor utöver dessa har också 
använts. 
Inom utnötningsteorin har materialet inte varit lika omfattande och där har 
framförallt undervisningsmaterial från FHS utnyttjats. Inom denna teori har 
inte materialmängden medgett att det gått att få så många olika synvinklar på 
teorin. Detta kan naturligtvis minska trovärdigheten på materialet. Trots denna 

                                                 
6 Rekkedal, 2002, s. 353. 
7 Kopplingen mellan begreppen Centre of Gravity, tyngdpunkt, kraftsamling, schwerpunkt är 
inte helt utklarad i den militärteoretiska världen. Därför finns det olika begrepp som betyder 
olika saker beroende på i vilket sammanhang de användes. Olika teoretiker använder olika 
definitioner av samma begrepp. Till exempel använder William S Lind begreppet schwerpunkt 
för kraftsamling medan Clausewitz hade begreppet schwerpunkt som kraftcentrum. Det som vi 
i Sverige har definierat som tyngdpunkt. 
8 Militärstrategisk doktrin, 2002, s. 78. 
9 Militärstrategisk doktrin, 2002, s. 70. 
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brist anser jag att de slutsatser jag drar angående de indikatorer som senare 
används i studien är relevanta. 
Till empirin om Falklandskriget har främst böcker från den brittiska sidan 
använts. Viss del av litteraturen har dock gjorts med en jämförelse från den 
argentinska sidan. Svårigheten har varit stor att få tag i relevant argentinsk 
litteratur på området. Litteraturen som är skriven på 1980 talet präglas av att 
det inte är fullständiga uppgifter från den argentinska sidan medan den senare 
litteraturen från 1990 talet uppvisar en betydligt större öppenhet. Som 
huvudsakliga källor till empirin har framförallt två böcker använts. Dels har jag 
använt Sandy Woodwards One hundred days från 1992. Woodward var 
befälhavare för den brittiska Task force som sändes till sydatlanten för att 
återta öarna. Boken ger framförallt ett brittiskt perspektiv och utgår från 
befälhavarens syn på striden. Den andra huvudkällan jag använder är Jeffrey 
Ethell och Alfred Price Air War South Atlantic från 1983. Boken ger en bra 
bild av båda sidor och författaren har lagt ned stor vikt vid att efterforska 
argentinska versionen av vad som hände. Boken är också skriven relativ kort 
tid efter konflikten till skillnad från Woodwards bok som skrevs närmare tio år 
efter striderna. Utöver dessa böcker har ett antal övriga böcker använts för att 
skildra förloppet. 
Då det är ett ganska ensidigt material som har använts och de argentinska 
källorna kommer inte direkt, utan via andra studier, kan vi ställa oss frågan om 
de dragna slutsatserna skulle ha blivit annorlunda om jag hade haft tillgång till 
mer material direkt från argentinska källor. Möjligheten att bättre förstå de 
processer och beslut som togs hade möjligen underlättats med den insynen men 
med hänsyn till frågeställningen som jag har anser jag inte att slutsatserna 
skulle avvika mycket från det som framkommer i den här studien. Trots allt 
baseras analysen av empirin på de stora händelserna som sker i kriget och 
materialet är till fylles för att dra de nödvändiga slutsatser som ligger till grund 
för studien. Det har dock funnits en brist i materialet då det gäller de händelser 
i konflikten som påverkar den strategiska nivån. 

3. Teorianknytning 
 
Den teorianknytning jag använder är manöverteorin och utnötningsteorin. Inom 
manöverteorin är det framförallt de amerikanska teoretikerna som nyttjas då 
manöverteorin fick en ”renässans” på 1980-talet. Manöverteorin har sin rötter 
ända tillbaka till Carl von Clausewitz på 1800-talet och teorin har också spår 
ända tillbaka till så långt som Sun Zi för 2500 år sedan. 
. 

3.1. Manöverteorin 
 
Inom manöverkrigföring är det inte direkt konfrontation med fiendens starka 
sida eller punkt. Det centrala inom manöverkrigföring är att man angriper 
motståndarens vilja att eftersträva sina krigsmål. 
 
Inom manöverteorin finns många teoretiker som har beskrivit vad som 
karaktäriserar manöverkrigföringen. 
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William S. Lind är en av dem som har beskrivit manöverteorin. Lind visar på 
att manöverkrigföring inte är något nytt fenomen. Redan på stenålderstiden 
genomfördes säkert strider som påminde om manöverkrigföring.10 De äldsta 
beskrivna exemplen är slaget vid Leuctra, år 371 före Kristus och det klassiska 
slaget vid Cannae 216 före Kristus, där Hannibal besegrade Romarna. I 
modernare tid genomfördes manöverkrigföring under Andra världskriget med 
tyskarnas blixtkrigstaktik. Blixtkrigstaktiken hade sina rötter i Första 
världskriget i samband med den tyska infiltrationstaktiken 1918.11 Fler 
exempel på manöverkrigföring är Israels anfall över Suezkanalen 1973.12 
 
Grundidén 
 
Inom manöverkrigföring är det inte direkt konfrontation med fiendens starka 
sida eller punkt. Det centrala inom manöverkrigföring är att man angriper 
motståndarens vilja att eftersträva sina krigsmål. Man kan definiera det som 
kampen om viljan. Detta görs genom att man angriper sin motståndare där han 
är svag, fysiskt eller psykiskt. Detta görs till exempel som: 

• Preventivanfall: genomföra operationer innan motståndaren själv ser 
möjligheterna. 

• Få motståndaren ur balans: genom att medvetet använda metoder som 
exempelvis flankmanövrar, uppträda i för fienden överraskande terräng 
eller använda teknologi som fienden inte har motmedel för, kan 
fiendens nominella styrka bli irrelevant i den aktuella operationen. Man 
försöker förhindra att fienden får någon utdelning av sina objektiva 
fördelar. 

• Tillfoga fienden problem och helst sammanbrott: genom att påverka 
och angripa motståndarens aktuella tyngdpunkter påverkas hans 
förmåga att fortsätta striden. Ofta görs detta indirekt genom att 
bekämpa exempelvis logistik, kommando och kontrollfunktioner och 
genom att kontrollera för fienden viktig terräng.13 

 
För att åstadkomma detta använder vi ett antal begrepp som är centrala inom 
manöverkrigföringen. 
 
Tempo 
 
Flera faktorer är kännetecken för manöverkrigföring: En av de viktigaste är 
tempo.14 För att kunna få motståndaren ur balans är tempot viktigt. Viktigt är 
att hela tiden ta och ha initiativet; det vill säga ligga före motståndaren i 
beslutsprocessen. Sambandet mellan manövertänkande och initiativ kan 

                                                 
10 William S. Lind, Handbok Manöverkrigföring, Svensk översättning, Arne Baudin, Nils 
Maurius Rekkedal (Red), Försvarshögskolan, Stockholm: Elander Gotab, 2003, s. 13. 
11 William S. Lind, The “Origins of Maneuver Warfare and its Implications for Air Power”, 
From Manoeuvre Warfare to Kosovo? John Andreas Olsen (red), The Norwegian Air Force 
Academy, 2001, s. 23. 
12 Lind, 2003, s. 13 
13 Rekkedal, 2002, s. 381. 
14 Martin van Creveld, Air Power and Maneuver Warfare, Alabama: Air university Press, 
1994, s. 3. 
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beskrivas med beslutscykeln: (OODA-loopen)15. Upptäcka - bedöma - fatta 
beslut – agera. 
Det var den amerikanske översten John Boyd USAF som med sina erfarenheter 
från luftstridsdueller under Koreakriget beskrev hur beslutscykeln fungerade 
för en pilot i luftstrid. Denna process beskriver hur det är möjligt att komma 
innanför motståndarens beslutscykel och därigenom få densamme ur balans 
och därmed vinna luftstriden.16 Senare skulle Boyd använda denna teori om 
beslutscykeln i ett vidare begrepp, det var inte enbart inom luftstrid som denna 
teori kunde användas. Genom att studera historiska krig kunde Boyd konstatera 
att mellan två parter i konflikt, fanns det samma förhållande som hos två piloter 
i luftstrid. Det gällde att komma snabbare runt i den egna beslutcykeln än vad 
motståndaren kunde. Boyd förespråkar en form av manöverkrigföring som är 
mer psykologisk och tidsinriktad än fysisk och rumsinriktad. Det militära målet 
är att bryta ned den fientliga ledningens moral och vilja genom att skapa 
överraskande och farliga operativa eller strategiska situationer. För att uppnå 
detta måste man agera i ett snabbare tempo eller en snabbare rytm än sin 
motståndare. Boyds syfte med manöverkrigföring är alltså att göra fienden 
maktlös genom att förneka honom tiden att mentalt hantera krigets snabbt 
förändrade och osäkra omständigheter.17 För att belysa detta beskriver William 
S. Lind följande i sin Handbok Manöverkrigföring: 
”Konflikter kan uppfattas som cykler där upptäcka – bedöma -fatta beslut- 
agera genomförs under konkurrerande tidsförhållanden. Båda parter i 
konflikten börjar med att upptäcka. Upptäckten omfattar den egna sidan, de 
fysiska omgivningarna och fienden. Därefter använder parten resultatet för att 
göra en bedömning, det vill säga att han skapar en mental bild av situationen. 
Baserat på detta fattas ett beslut. Beslutet följs av ett agerande. Eftersom 
parten förutsätter att agerandet har påverkat situationen, följer han upp denna, 
varvid processen börjar om på nytt. Alla åtgärder följer denna cykel, som 
ibland kallas Boyds cykel, (OODA loop; Observe, Orient, Decide, Act). 
Om den ena sidan i konflikten genomgående kan ta sig igenom beslutscykeln 
snabbare än den andra får den en enorm fördel. När den långsammare sidan 
väl handlar gör den snabbare sidan något annat än vad den långsammare 
förväntat sig, varvid dennes agerande blir obsolet. 
Efter varje cykel blir den långsammare partens handlingar mer och mer 
obsoleta, med större och större marginal. Fastän han desperat försöker att 
göra något som fungerar, blir varje handling mindre fördelaktig än den 
föregående och han kommer längre och längre efter. Till slut har handlingarna 
ingen effekt längre.”18 
Som vi tidigare såg kom idéerna till teorierna om OODA- loopen från luftstrid 
mellan flygplan och sedan utvecklade Boyd detta till mer generella 
konfliktteorier och därmed är den giltig för alla nivåerna, strategisk, operativ 
och taktiskt nivå.19 
                                                 
15 OODA-loopen =Observation, orientation, decision, action. 
16 Militärstrategisk doktrin, 2002, s. 86. 
17 David S Fadok, ”Luftmaktens strävan efter strategisk handlingsförlamning”, Luftmakt-En 
Antologi, Nils Marius Rekkedal (red), Vällingby: Elanders Gotab AB, 2003, s. 130. 
18 Lind, 2003, s. 14. 
19 Christopher Werner, Den blå boken, Stockholm: Försvarshögskolan, Krigsvetenskapliga 
institutionen, 2002, s. 102. 
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Principbild för Boyds OODA loop.20 
 
 

 
 
I sin bok Handbok Manövertänkande beskriver Lind hur en krigförande part 
skall på bästa sätt agera för att utnyttja detta och hela tiden vara snabbare än sin 
motståndare. För det första är det bara en decentraliserad ledd militär styrka 
som har möjlighet att gå igenom beslutscykeln snabbt.21 För det andra, 
manöverkrigföring innebär inte bara att du accepterar förvirring och oordning 
och använder detta framgångsrikt, genom en decentralisering kommer du också 
att skapa förvirring och oordning. Detta kan användas till en fördel då denna 
förvirring och kaos inte har någon möjlighet att användas hos den som inte har 
en decentraliserad ledning samtidigt som du själv inte i samma utsträckning 
blir påverkad av den förvirring som uppstår.22 Den tredje faktorn är att alla 
mönster, schabloner och formler skall undvikas. Fienden får inte kunna 
förutsäga vad du ska göra.23 För William S. Lind är uppdragstaktiken en central 
del manöverteorin. 
 
Uppdragstaktik 
 
För att utföra ”kommando och kontroll” inom manöverkrigföring är det av stor 
vikt att man eftersträvar en klart decentraliserad kommandostruktur. Enligt 
tidigare beskrivning av vikten vid tempo och initiativ gäller det att inte vara 
låst vid en toppstyrning eller så kallad byråkratisk ”tjänsteväg”.24 En ledning 
                                                 
20 Fadok, 2003, s. 132. 
21 Lind, 2003, s. 15. 
22 Här är Lind lite oklar om begreppet förvirring och oordning gäller både på den egna och 
motståndar sidan. Han beskriver att med hjälp av decentralisering kan vi acceptera och skapa 
förvirring och oordning. Med den skrivningen kan man tolka att det gäller för både egna och 
motståndarsidan. 
23 Lind, 2003, s. 16. 
24 Rekkedal, 2002, s. 416. 
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med uppdragstaktik är här en förutsättning för att ha och behålla initiativet vid 
genomförandet av sina operationer. Uppdragstaktiken förutsätter att 
underlydande får och kan ta initiativ, ansvar, självständigt beslutsfattande och 
ett ömsesidigt förtroende mellan överordnade och underordnade.25 Här är det 
viktigt att man som överordnad klart definierar chefens intention så att alla i 
organisationen har det övergripande målet klart för sig. Detta är av yttersta vikt 
för att uppdragstaktiken skall fungera. För att uppdragstaktik skall fungera är 
det eftersträvansvärt att varje chef vet överordnad chefs intention två nivåer 
ovanför sin egen. På så sätt kan han agera trots att han/hon inte fått order om 
det men han vet om syftet och målet i det stora och kan ändå agera. 
 
Tyngdpunkt 
 
Den andra faktorn som är central i manöverkrigföring är begreppet 
tyngdpunkt.26 Tyngdpunkt är den kraftkälla som parterna i en konflikt baserar 
sin förmåga till kamp. Man kan både tala om motståndarens tyngdpunkt och 
den egna tyngdpunkten. För att komma åt motståndarens tyngdpunkt måste vi 
passera en eller flera avgörande punkter. Såväl den egna tyngdpunkten som 
motståndarens tyngdpunkt är beroende av avgörande punkter. Tyngdpunkten är 
uppbyggd av avgörande punkter och kan vi nå framgång vid dessa avgörande 
punkter kan vi få möjlighet att bringa motståndaren ur balans. Avgörande 
punkter finns på alla nivåer och funktioner. Det är mycket viktigt att identifiera 
och klarlägga både vilka som är avgörande punkter och tyngdpunkt innan man 
genomför en operation.27 Detta gäller såväl egna som motståndarens 
tyngdpunkt och avgörande punkter. Misslyckas man med detta kan en part 
vinna flera strider men ändå misslyckas med operationen eller kriget. 
 
Indirekta metoden 
 
Ett sätt att få motståndaren att komma ur balans är att nyttja den så kallade 
indirekta metoden, det vill säga att slå mot fienden där han minst förväntar sig 
det eller det kan också vara mot det ställe som har minst motstånd. Ibland sätts 
likhetstecken mellan indirekta metoden och manöverkrigföringen, men man 
skall se den indirekta metoden som ett verktyg i manöverkrigföringen. Till 
exempel kan man använda sig av den direkta metoden inom manöverkrigföring 
om detta skulle vara lämpligt. Detta är beroende på i vilken fas operationen 
befinner sig.28 
Detta synsätt stämmer väl överens med den engelske militärteoretikern Sir 
Basil Liddell Harts syn på indirekta metoden att föra krig. Han menar att man 
skall kraftsamla mot svaghet och mot minst förväntade ställe. För att få 
möjlighet till detta är det nödvändigt att själv sprida sig för att sedan ha 
möjlighet att kraftsamla. På detta sätt kan man nå en förskjutning av 
styrkeförhållanden, för att skapa en så fördelaktig situation som möjligt. Denna 
förskjutning är fundamental i den indirekta metoden. Förskjutningen kan både 

                                                 
25 Militärstrategisk doktrin, 2002, s. 90. 
26 Creveld, 1994, s. 3. 
27 Militärstrategisk doktrin, 2002, s. 78-79. 
28 Rekkedal, 2002, s. 317. 
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vara fysisk och psykologisk. Fysiskt kan den åstadkommas genom en manöver 
som exempelvis begränsar motståndarens handlingsfrihet. Psykologiskt är 
förskjutningen framförallt en effekt av logisk oreda och känslan av förlorad 
handlingsfrihet.29 
 
Man kan också tala om att genomföra insatser längs en operationslinje, en linje 
som inte är en fysisk linje utan mer en handlingsväg mot motståndarens 
tyngdpunkt. På operationslinjen finns ett antal avgörande punkter som leder till 
tyngdpunkten. Självklart finns det också en direkt metod som innebär att man 
direkt slår mot motståndarens tyngdpunkt eller avgörande punkter. I 
manöverkrigföring kan man nyttja omväxlande indirekta och direkta metoden. 
I manöverkrigföring är strävan dock att nyttja indirekt metoden där så är 
möjligt.30 
 
Överraskning 
Att överraska en motståndare har alltid varit en strävan inom militär 
krigshistoria. Den som kan dölja sin egen plan och lista ut motståndarens, har 
givetvis en enorm fördel av detta. Redan för 2500 år sedan beskrev Sun Zi på 
följande sätt:  
”Anfall där han är minst beredd. 
Framträd där han minst anar.” 31 
”I strid möts arméer vanligtvis efter förutsägbara manövrer. Segern, däremot, 
vinns efter oförutsägbara drag.” 32 
”Genom lockbete leds fienden in på omvägar. På så sätt kommer de egna 
trupperna först trots att de sänts ut sist.” 33 
Inom manöverteorin är det en naturlig del att överraskningsmomentet är 
centralt då avsikten är att få motståndaren ur balans. Vi kan anta att en 
motståndare avser skydda sin egen tyngdpunkt med alla till buds stående 
medel, därför är avsikten att få honom att tro att vi är på ett visst ställe för att 
utföra en sak medan vi i själva verket är någon helt annanstans och gör något 
helt annat.34 
 
Inom manöverteorin finns det flera beskrivningar på vad som är utmärkande 
för just manöverkrigföring. Därför tänker jag redovisa vad som är det mest 
karaktäristiska i manöverkrigföringen enligt de mest företrädande teoretikerna 
inom manöverteorin. Dessa teoretiker är William S. Lind, Martin van Creveld 
och Sir Basil Lidell Hart. 
 

                                                 
29 Militärstrategisk doktrin, 2002, s. 83. 
30 Militärstrategisk doktrin, 2002, s. 84. 
31 Ooi Kee Beng, Bengt Pettersson, Sun Zis krigskonst, Stockholm: Gotab Elander AB, 1997, 
s.11. 
32 Ibid, s. 45. 
33 Ibid, s. 73. 
34 Creveld, 1994, s. 4-5. 
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William S Lind 
Det skall noteras att Lind har markstriden som bakgrund när han definierar sina 
teorier för manöverkrigföring. Enligt William S Lind är de centrala delarna i 
manöverteorin följande:35 

• Mission type orders. Det vi kallar uppdragstaktik. 
• Reccon pull. Framskjuten spaning för att hitta motståndarens svaga 

punkter. 
• Surface and gaps. Styrkor och svagheter. 
• Schwerpunkt. Kraftsamling.36 
• OODA loopen. Snabbhet i beslutscykeln. 

 
Martin van Creveld 
Martin van Creveld beskriver sex principer för att praktisera 
manöverkrigföring.37 

• Den första principen är tempo där han menar tempo i den bemärkelsen 
som beslutscykeln anger (OODA-loopen). 

• Den andra principen är Schwerpunkt som van Creveld beskriver som 
samma sak som Centre of Gravity eller tyngdpunkt.38 

• Tredje principen är överraskning. 
• Fjärde principen är kombinerade vapen. Kombinerade vapen 

innebärande att säkerställa att man kan täcka upp för varandra med 
olika vapen. Kan vara inom vapenslagen men också mellan 
vapengrenar och arenor. 

• Femte principen för manöverkrigföring är flexibilitet. 
• Sjätte är en decentraliserad beslutskedja eller med andra ord det vi 

kallar uppdragstaktik. 
 
Liddel Hart 
I boken Strategy tar Lidell Hart ett första krafttag mot den dominerande 
utnötningsdoktrinen som finns inom den brittiska armen.39 Boken är skriven 
under 1920-talet och grundar sig på erfarenheter främst från Första 
Världskriget. Senare på 1960-talet gav Lidell Hart ut en förnyad utgåva som 
var giltig för alla nivåer av krigföring.40 Liddell Hart betonar här vikten av 
kraftsamling. Han ser dock inte kraftsamlingen som att samla alla styrkor på ett 
och samma ställe. Att göra det kan till och med vara dumt. Istället ska man se 
det som man samlar en nödvändigt stor styrka istället för maximal styrka. Det 
kan till och med vara bättre att ha en stor styrka som vilseleder motståndaren 
för att sedan nå framgång där han är svag med en anpassad kraftsamling.41 
                                                 
35 William S. Lind, “The Theory and Practice of Maneuver Warfare”, An Anthology Maneuver 
Warfare, Edited by Richard D. Hooker Jr, (Kopia av orginalet som använts i utbildnigen vid 
FHS), s. 4-12. 
36 Här har Lind använt begreppet Schwerpunkt som kraftsamling. Se vidare under rubriken 
”Centrala begrepp och definitioner”. 
37 Creveld, 1994, s. 3-7. 
38 Här har van Creveld använt begreppet Schwerpunkt som tyngdpunkt. Se vidare under 
rubriken ”Centrala begrepp och definitioner”. 
39 Rekkedal, 2002, s. 313. 
40 Rekkedal, 2002, s. 313. 
41 Basil Henry Liddell Hart, Strategy, New York: Meridian Printing, 1991, s. 329. 
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“Effective concentration can only be obtained when the opposing forces are 
dispersed; and, usually, in order to ensure this, one’s own forces must be 
widely distributed”. 42 
“True concentration is the fruit of calculated dispersion.”43 
En beräknande spridning i syfte att vilseleda motståndaren. Liddell Hart tog 
fram åtta principer för att genomföra detta. 6 stycken positiva och 2 stycken 
negativa som man bör undvika: 

Positiva 
1. Välj mål efter medel. 
2. Håll fast vid målet. 
3. Välj minst väntade väg. 
4. Utnyttja minsta motståndets väg. 
5. Välj operationslinje som ger alternativa mål. 
6. Se till att planen är flexibel. 
Negativa 
7. Kasta aldrig in största styrkan när fienden är beredd. 
8. Återupprepa aldrig ett angrepp på samma sätt om det redan misslyckats 

en gång.44 
 

3.2. Indikatorer för manöverkrigföring 
Inom manöverkrigföring är det flera begrepp som är centrala och som skulle 
kunna vara indikator på manöverkrigföring. Manöverkrigföring kan ske 
oberoende nivå, alltså inom alla krigföringens nivåer, strategisk, operativ och 
taktisk nivå.45 Samtidigt kan det förhålla sig så att det kan ske både 
manöverkrigföring på en nivå medan det sker utnötningskrigföring på en 
annan. Till exempel kan det ske taktisk utnötningskrigföring samtidigt som det 
sker en strategisk manöverkrigföring. Givetvis kan även det omvända 
förhållandet förekomma där det är en taktisk manöverkrigföring samtidigt som 
det är utnötning på den strategiska eller operativa nivån. 
Vid framtagningen av indikatorer är det möjligt att vissa av indikatorerna 
sammanfaller inom de två olika teorierna. 
Inom manöverteorin är det främst dessa indikatorer som påvisar förekomsten 
av manöverkrigföring. De är utan någon inbördes prioritetsordning: 

• Tempo. 
• Uppdragstaktik. 
• Indirekta metoden. 
• Förskjutning. 
• Initiativ. 
• Kraftsamling. 
• Överraskning. 
• Tyngdpunkt. 

                                                 
42 Liddell Hart, 1991, s. 329. 
43 Liddell Hart, 1991, s. 334. 
44 Liddell Hart, 1991, s. 335-336. 
45 Werner, 2002, s. 102. 
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3.3. Utnötningsteorin 
 
Centralt inom teorin för utnötningskrigföringen är att man vinner genom att 
angripa fiendens starka sida. 
 
Den israeliske militärteoretikern Martin van Creveld skriver i sin bok Air 
power and Maneuver Warfare, när man först tänker på utnötningskrigföring så 
är det linjära sättet att tänka krigföring. Utnötningskrigföring är linjärt 
orienterade med enheter tätt sammanslutna och med flankerna väl skyddade.46 
Tanken med denna definition går tillbaka till slagfälten på medeltiden där 
arméerna drabbade samman och utkämpade striden. Teorin bakom 
utnötningskrigföringen bygger på detta sätt att se på krigföringen men jag skall 
utveckla ytterligare vad som karaktäriserar utnötningskrigföring.  
Som vi sett tidigare i inledningen av avsnittet är det centrala inom teorin för 
utnötningskrigföringen är att man vinner genom att angripa fiendens starka 
sidor, vilket innebär hans militära enheter.47 Detta nås bäst genom att ha så 
stora styrkor som möjligt jämfört med motståndaren. Man kan tala om vilket 
förhållande man har mellan styrkorna; ”Killing potential”. Man mobiliserar en 
starkare stridskraft än vad som motståndaren har. 
Kopplat till detta är ett karaktäristiskt drag inom utnötningskrigföringen att 
försvar/försvarsstrid anses den överlägsen stridsform på alla nivåer där man 
söker ett avgörande, det vill säga på strategisk, operativ och taktisk nivå. 
Därför blir det en nödvändig överlägsenhet en planeringsförutsättning för att 
kunna slå den försvarande sidan.48 
Det finns flera syner på vilket förhållande man bör ha för att kunna besegra en 
motståndare. Det finns exempel där man skall sträva efter förhållandet tre till 
ett för att kunna möta en motståndare om man är anfallande enhet.49 
 
Eldkraften 
 
Eldkraften spelar en central roll i utnötningskrigföring. Eldkraften är 
huvudverkansmedlet.50 Det är med eldkraften man avgör slaget eller kriget, 
exempelvis tunga artilleridueller eller strategisk bombning. Samtidigt som 
eldkraften är viktig är också skyddet viktigt. Skyddet mot eldkraften är också 
en central del inom utnötningsteorin. Detta samspel mellan eldkraft och skydd 
åskådliggörs bäst genom att studera Första världskriget och västfronten. 
Teknologiutvecklingen hade medfört att artilleriet fick ökade möjligheter, 
räckvidd och verkan. Motmedlet mot detta blev att man grävde ner sig i 
skyttegravar för att reducera verkan av artilleriet 
 

                                                 
46 Creveld, 1994, s. 9. 
47 Rekkedal, 2002, s. 414. 
48 Rekkedal, 2002, s. 414. 
49 Inge Tjöstheim, Föreläsning på FHS för chefsprogrammet 02-04, 2002-11-12. 
50 Rekkedal, 2002, s. 414. 
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Stridsplaner 
 
I utnötningskrigföring är stridsplaner viktiga. Man önskar med planer 
säkerställa en viss ordning och trygghet i en annars kaotisk miljö.51Detta 
resonemang innebär att det finns begränsat med utrymme i de lägre leden för 
egna initiativ och möjlighet att fånga tillfället i flykten. 
Värnpliktsarméer gav förutsättningen för utnötningskrigföringen och kulmen 
nåddes med Första Världskrigets och dess enorma förluster. Här kunde man 
skönja de stridsplaner som var viktiga att fullfölja. Filosofin bakom 
utnötningskrigföringen kom att få nästan vetenskapliga proportioner. Kriget 
eller slaget systematiserades och byggde på en kumulativ förstörelse genom 
överlägsen eldkraft och teknik. Målet med stridsplanen är att förstöra.52 
 
Rörlighet 
 
Rörligheten har också betydelse i utnötningskriget men rörligheten syftar till att 
nå position för bekämpning och för att nå skydd. Man flyttar eldkraften till 
position för att få bättre verkan. Vidare kan man se manöver inom 
utnötningskrigföring som ett sätt att flytta resurser, enheter och logistik. 
Förflyttning som måste ske kontrollerat och enligt uppgjorda planer. Inom 
utnötningskrigföring påtalas faran med förflyttningar och man vill inte att 
förflyttningar sker improviserat.53 
 
Ta och hålla terräng 
 
Ett mått på framgång i utnötningskrigföring mäts i kvantitet och målet är att ta 
och hålla terräng.54 Detta är själva måttstocken på om man är framgångsrik 
respektive håller på att förlora. Viljan att besätta länder och erövra territorium 
är större än en djupare analys om nyttan av terrängen för egna sidan eller för 
fienden. Vid en erövring av terräng är det viktigt att konsolidera sig så snabbt 
som möjligt. En konsolidering av terräng tar tid och resurser. Det skapar en 
säkerhet och stabilitet under en operation och återupprättar den ordning och 
stabilitet som går förlorad under förflyttning och strid.55 
  
Tiden/ Tempo 
 
Tiden är också ett begrepp som är av väsentlig betydelse inom 
utnötningskrigföringen. Tiden är här den tid det tar att samla sig och förflytta 
sig. I vissa lägen är också tiden viktig för att tillverka materiel. Exempel på 
detta är både Första och Andra världskriget då den industriella 
produktionskapaciteten var av avgörande betydelse för utgången av krigen. 
Inom den asymmetriska utnötningskrigföringen är tiden än viktigare. Här kan 
det vara frågan flera år. Begreppet tempo karaktäriseras primärt av den fördel 
som uppnås om man lyckas vara överlägset snabb i att sätta in sina resurser 
                                                 
51 Rekkedal, 2002, s. 415. 
52 Werner, 2002, s. 108. 
53 Rekkedal, 2002, s. 415. 
54 Inge Tjöstheim, Föreläsning på FHS för chefsprogrammet 02-04, 2002-11-12. 
55 Rekkedal, 2002, s. 414. 
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jämfört med fiendens motsvarande förmåga. På så sätt är tempo klart 
underordnat eldkraften.56 
 

3.4. Indikatorer för utnötningskrigföring 
 
När vi analyserar utnötningsteorin ser vi att en del av de faktorer som är 
kännetecknande för manöverteorin också finns inom utnötningsteorin.  
I den blå boken beskriver Christopher Werner följande karaktäristika på 
utnötningskrigföring:57 

• Systematisk drabbning, ofta mellan huvudstyrkor. 
• Kumulativ eller simultan förstörelse. 
• Eld viktigare än rörelse, eld för att reducera motståndarens 

huvudstyrka. 
• Eldens roll är att nöta ut motståndaren (förinta, sänka, decimera, sätta ur 

stridbart skick). 
• Rörelsen, ofta till för att flytta elden närmare motståndaren. 
• Ta tillfället i akt. 

 
Vid en föreläsning om utnötningsteorin på FHS framlägger forskare Inge 
Tjöstheim på FHS 5 teser som kännetecknar utnötningskrigföring. Dessa är:58  

• Eldkraften. 
• Skydd. 
• Rörlighet för att kunna bekämpa och nå position och för att nå skydd. 
• Framgång kan mätas i kvantitet. 
• Målet är att erövra och hålla terräng. 

 
Kopplat till tidigare resonemang och beskrivning av utnötningskrigföring och 
den beskrivning som Werner och Tjöstheim gör konstaterar jag att inom 
utnötningsteorin är det främst dessa indikatorer som påvisar förekomsten av 
utnötningskrigföring. De är utan någon inbördes prioritetsordning: 

• Eldkraft. 
• Skydd. 
• Ta och hålla terräng 
• Stridsplaner. 

 

3.5. Sammanfattning av indikatorer 
 
När vi sammanfattar teorierna för de två olika krigföringsmetoderna 
manöverkrigföring och utnötningskrigföring ser vi att vi får fram ett antal 
indikatorer som påvisar förekomsten av de olika sätten att föra krig. Vissa 
indikatorer är gemensamma men flera är klart differentierade. I följande tabell 
listar jag de indikatorer som jag anser bäst representera respektive teori. 
                                                 
56 Ibid, s. 414. 
57 Werner, 2002, s. 108. 
58 Inge Tjöstheim, Föreläsning på FHS för chefsprogrammet 02-04, 2002-11-12. 
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Manöverkrigföring Utnötningskrigföring 
Tempo. Eldkraft 
Uppdragstaktik. Skydd 
Indirekta metoden. Ta och hålla terräng 
Förskjutning. Stridsplaner 
Initiativ.  
Kraftsamling.  
Överraskning.  
Tyngdpunkt  
 

4. Studier om Falklandskriget 
 

4.1. Bakgrund 
 
Tidigt 1960 tal förklarade FN, med resolution 1514, att kolonisationen av 
världen skulle upphöra. Storbritannien förklarade då Falklandsöarna i södra 
Atlanten som brittiska. Argentina som hade intressen i området protesterade 
mot detta och under cirka tjugo års tid förekommer förvecklingar mellan 
länderna på framförallt diplomatisk nivå.59 
Konflikten mellan de två länderna ökar i början av 1980-talet och i april 1982 
invaderar Argentina den brittiska kolonin Falklandsöarna i södra atlanten. 
Argentina leddes av en juntaledning som hade stora inre problem i landet. 
Storbritannien styrdes av premiärminister Margret Thatcher. Den argentinska 
invaderingen leder till att den brittiska regeringen sänder en expeditionsstyrka 
för att återta öarna till brittisk kontroll. 
Kriget inleds den 1 maj då brittiska trupper anfaller huvudstaden Port Stanley 
från både luften och sjön. Efter några veckors bekämpning av öarna landstiger 
brittiska landstigningstrupper den 21 maj och en framryckning mot 
huvudstaden påbörjas. 
Efter hårda strider i början av juni kapitulerar till slut den argentinske 
befälhavaren på plats, den 14 juni. 
Kriget har betraktats som litet och begränsat där de brittiska trupperna stred 
1200 mil från hemlandet 
 

4.2. 2 april till 30 april 
 
Redan i mars 1982 börjar orosmomenten ses vid de sydatlantiska öarna då 
argentinska skrothandlare börjar rensa upp i en gammal valfångststation på ön 

                                                 
59 Michael Bilton, Peter Kosminsky, Speaking out, London: Grafton Books, 1990, s. 15. 
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Sydgeorgien.60 De har anlänt utan tillstånd till den brittiska ön och får snart 
stöd av argentinska myndigheter och militär. 
 
Den egentliga invasionen av Falklandsöarna började den 2 april 1982 då 
argentinska trupper invaderar huvudstaden Port Stanley på den östra delen av 
Falklandsöarna. Beslutet att invadera öarna har den argentinska ledningen 
redan tagit i hemlighet i december 1981. Tanken var egentligen från början att 
invasionen skulle ske mellan juli och oktober 1982. Detta var föranlett av att 
britterna hade uttalat att de skulle dra tillbaka sitt övervakningsfartyg 
Endurance från området. Dessutom var det vinter i området som skulle ha 
försvårat för Storbritannien att hindra en invasion. På grund av de händelser 
som sker på Sydgeorgien i mars 1982, tidigarelägger argentinarna invasionen.61 
 
I december 1981 hade President Galtieri tagit makten över Argentina. Med stöd 
från marinchefen Amiral Jorge Anaya driver de fram en plan för att ”återta” 
Falklandsöarna till Argentina.62 Galtieri och Anaya är de drivande och får 
också med sig flygvapenchefen brigadgeneralen Basilio Lami Dozo och 
utrikesminister Costa Mendez. Galtieri och Anaya har olika motiv för sina 
ställningstaganden. Galtieri vill få den dalande opinionen i landet att vända då 
Argentina kan fokusera på ett kärt problem för många argentinare ”-The 
Malvinas63 conflict”. Galtieri såg möjligheten till en snabb popularitethöjning 
med Falklandsöarnas återtagning. Anaya såg det mer ur ett militärgeografiskt 
perspektiv. Argentina hade de senaste åren haft en del dispyter med 
grannlandet Chile och kände att de saknade strategiska baseringar i den södra 
delen av Atlanten. Därför kunde Falklandsöarna utgöra en bra basering för 
framförallt den argentinska flottan och därigenom skulle Argentina stärka sin 
ställning som militärmakt i Sydamerika .64 
 
Dagarna före 2 april kunde brittiska underrättelser se att flera stora argentinska 
fartyg observerats i omedelbar närhet till Falklandsöarna och i London förstod 
man nu att en invasion var nära förestående. Den brittiska garnisonen på ön var 
inte större än ca 80 man och det blev en ganska lätt sak för de argentinska 
trupperna som bestod av ca 500 man, att ta ön i besittning. 
 
Den argentinska bedömningen hade varit att man genom förhandlingar och 
diplomati kunnat få Storbritannien att avstå från suveräniteten över öarna och 
de hade inte räknat med den isolering av Argentina som blev resultatet av 
invasionen.65 Argentina hade inte förberett något försvarskrig av 
Falklandsöarna utan de var fast övertygade att Storbritannien skulle undvika att 
gå i strid för öarna. Storbritannien reagerade snabbt och satte upp en 

                                                 
60 Sydgeorgien är en samling brittiska öar som ligger cirka 1400 kilometer ostsydost om 
Falklandsöarna. 
61 Max Hastings, Simon Jenkins, The Battle For The Falklands, New York: Norton & 
Company, 1983, s. 47-48. 
62 Paul Eddy, Magnus Linklater, Peter Gillman, The Falklands War, London: Sphere books 
limited, 1982, s. 27. 
63 Argentinska benämningen på Falklandsöarna 
64 Eddy m.fl, 1982, s. 29. 
65 Ibid, s. 30. 
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expeditionsstyrka (Task Force) som redan efter några dagar lämnade 
Storbritannien och Europa för vidare seglats söderut. När det blev uppenbart 
för de argentinska ledarna att de skulle få utkämpa en strid för öarna vände sig 
den argentinska ledningen till USA för stöd med bland annat underrättelser. 
Det blev en stor missräkning för juntan66 när de insåg att USA skulle stödja sin 
gamle bundsförvant Storbritannien.67 I detta läge insåg Argentina det 
oundvikliga att ett krig om öarna skulle komma till stånd. 
 
Tiden efter 2 april förstärkte argentinarna sina trupper på Falklandsöarna med 
upp till 10000 man för att förbereda försvaret av öarna. Trupperna bestod till 
största delen av arméstridskrafter av värnpliktiga utan några tyngre vapen. 
Förutom detta placerades på ön, ett antal lätta attackflygplan och 
transportflygplan ur flygvapnet. Dessa flygplan av typen Pucara och Skyvan 
kunde operera på de mindre flygbaserna på Pebble Island och i Goose Green. 
Dessa baser hade inte hårdgjorda ytor för tyngre flygplan. På Port Stanleys 
flygplats, den enda med hårdgjord yta på ön, kunde inte jakt och attackplan 
operera då den var för kort, ca 1350m. Däremot kunde argentinarna använda 
flygplatsen för att flyga in materiel och förnödenheter då deras 
transportflygplan kunde operera på Port Stanleys flygplats. Utöver detta 
placerades radaranläggningar och luftvärn på för att stödja luftförsvaret. Nu 
omgrupperar Argentina också sina flygstridskrafter på fastlandet till de södra 
baserna i landet som medger att de kan nå ut till Falklandsöarna.68 
 
Från och med den 12 april förklarade Storbritannien en sjöblockad av 
Falklandsöarna med 200 sjömils radie runt öarna och hotade att sänka fartyg 
som fanns innanför med hjälp av sina atomubåtar som anlänt till området. 
Detta innebär att Argentina får fortsättningsvis försörja sina trupper på ön från 
luften och då framförallt med hjälp av militära transportflyget.69 
 
Storbritanniens expeditionsstyrka samlas på ön Ascension i atlanten där 
britterna bygger upp en främre logistikbas för sina kommande operationer 
längre söderut. Ascension ligger fortfarande långt från operationsområdet, mer 
än 600 mil men det reducerade avståndet från Storbritannien med mer än halva 
distansen.70 
 
Den 18 april avseglar expeditionsstyrkan från Ascension för att bege sig till 
operationsområdet, styrkan bestod av ett stort antal fartyg av både stridsfartyg, 
trupptransportfartyg och försörjningsfartyg. Kärnan i styrkan bestod av de två 
hangarfartygen Hermes och Invincible som skulle svara för luftförsvaret av 
expeditionsstyrkan.71 Mellan den 20 och 26 april genomförs återtagning av 

                                                 
66 Junta = Grupp av militära ledare som leder en militärdiktatur. 
67 James S Corum, “Argentine Airpower in the Falklands War an operational view”, Air and 
space power journal Fall, 2002, s. 65. 
68 Ibid, s. 73. 
69 Sandy Woodward, One Hundred Days, London: Harper Collins Publishers, 1992, s. 81. 
70 Woodward, 1992, s. XVIII. 
71 Anthony H. Cordesman, Abraham R Wagner, The lessons of modern war volume III The 
Afghan and Falklands Conflicts, Boulder, Colorado80301: Westview Press Inc, 1990, s. 243. 
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öarna Sydgeorgien, där argentinarna endast har mindre styrkor och de brittiska 
trupperna får inga större svårigheter att ta tillbaka öarna.72 
I slutet av månaden april har den brittiska styrkan positionerat sig öster om 
Falklandsöarna för att ta upp striden om återerövrandet av öarna. 
 

4.2.1. Analys av skedet 

Mycket av detta skede påverkas av hur underrättelseläget var. Argentinarna 
missbedömde britternas reaktion och även vilket stöd som Argentina skulle få 
för aktionen i övriga världen och framförallt från USA. 
 
Storbritannien 
Storbritannien som blivit överraskat och i ett sent läge insett att Argentina 
skulle invadera öarna reagerade snabbt och resolut och gjorde det raka motsatta 
mot vad argentinarna hade förväntat sig. De avsåg att slåss för Falklandsöarna. 
Britterna vände därmed tempot till sin fördel. Efter att ha legat efter i OODA 
loopen vände de det till sin fördel och kom på så sätt innanför argentinarnas 
OODA loop. De lyckas på detta sätt återta det initiativ som argentinarna hade 
från början. På denna den strategiska nivån visar britterna ett sätt som tyder på 
att de nyttjade manöverkrigföring. Storbritanniens egen satta begränsning att 
konflikten skulle lösas i ett begränsat område inom de 200 sjömilen runt öarna 
gör att det får en viss begränsning i manöverkrigföringen. Exempelvis kan inte 
den indirekta metoden tillämpas fullt ut. Ett anfall mot till exempel det 
argentinska fastlandet skulle ha kunnat förändra kriget avsevärt. Storbritannien 
var här mycket mån om att de skulle följa krigets lagar och följa de 
restriktioner som var uppsatta.73 
 
Argentina 
På den strategiska nivån valde Argentina att använda överraskning och 
invadera Falklandsöarna då de gjorde bedömningen att britterna inte skulle 
utkämpa någon strid för att återta öarna. Denna bedömning grundade sig på att 
de signaler som britterna hade gett ifrån sig tydde på att de var mindre 
intresserade av att ha militär trupp i området i sydatlanten.74 Argentina tog 
initiativet i konflikten inledningsvis och det var de som hade initiativet och 
tempot. De låg före britterna i OODA-loopen. Strategisk tänkt var detta en 
form av manöverkrigföring. De lyckades dock inte behålla det initiativet som 
de skapat, detta på grund av den argentinska feltolkningen av britternas 
reaktion på invasionen av Falklandsöarna. 
 
På den operativa nivån var det en rad missbedömningar hos argentinarna som 
fick följdverkningar senare i konflikten. Argentinarna misslyckades med att rätt 
analysera vad som var deras avgörande punkter. Bland annat insåg de inte 
vikten av att kunna operera med stridsflyg från Port Stanley. De prioriterade att 
sända 10000 soldater till ön för försvar av ön istället för att sända materiel för 
att förlänga rullbanan på Port Stanleys flygplats.75 Eftersom de bara kunde 
                                                 
72 Ibid, s. 245. 
73 Woodward, 1992, s. 98. 
74 Hastings, 1983, s. 47-48. 
75 Corum, 2002, s. 73. 
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transportera sig till öarna med transportflyg, kunde de inte frakta både materiel 
och personal i den omfattningen som hade behövts. Här prioriterade 
argentinarna att sända en stor trupp istället för att få ut vital utrustning. På den 
operativa och taktiska nivån är det därför tydligt att Argentina har en 
utnötningskrigföring i tanken då det var viktigt att ha en stor styrka på öarna, 
det var viktigt för argentinarna att ta och hålla terräng. Det saknades på den 
argentinska sidan en djupare analys av vad som var deras egen tyngdpunkt och 
avgörande punkter för att lyckas med att försvara sig mot britterna. 
De flygplanstyper som argentinarna placerade på öarna hade väldigt liten effekt 
på striderna då dessa inte var avsedda för att utföra den typ av uppdrag som det 
skulle visa sig behövas i de kommande striderna. 
 

4.2.2. Slutsats av skedet 

 
För att ge en bild av vilka indikatorerna som har varit påverkande har jag 
använt en tabell där vi kan se vilka indikatorer som har varit mest påverkande 
under skedet och på vilken nivå. 
 

Storbritannien Argentina  Indikatorer 
Strategisk Operativ Taktisk Strategisk Operativ Taktisk

Tempo JA      
Uppdragstaktik       
Indirekta 
metoden 

Begr      

Förskjutning       
Initiativ JA   JA   
Kraftsamling       
Överraskning    JA   

Manöver- 
krigföring 

Tyngdpunkt     Brist på 
egen analys 

av 
tyngdpunkt 

 

Eldkraft       
Skydd       
Ta och hålla 
terräng 

    JA JA 

Utnötnings- 
krigföring 

Stridsplaner       
 
I detta första skede är det framförallt den strategiska nivån som påverkar. De 
strategiska beslut och inriktningar som tas i detta skede får påverkan på hela 
det efterföljande förloppet. Med hänsyn till tidigare beskrivning av skedet kan 
vi urskilja manövertänkande hos Storbritannien och Argentina på det 
strategiska planet. På det operativa och taktiska planet har däremot Argentina 
en inriktning som är utnötningsorienterad, framförallt då vi ser hur de 
disponerar sina resurser som de förbereder för de kommande striderna. Mycket 
tyder på att de tog ett tillfälle i flykten i samband med att britterna visade en 
blotta när de tolkade britterna som att de inte visade så stort intresse för 
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Falklandsöarna. Argentinarna saknar också här i det inledande skedet förmågan 
att rätt analysera vad som är deras egen tyngdpunkt på det operativa planet. En 
förlängd flygplats skulle möjligen ha kunnat medföra att argentinarna haft 
luftöverlägsenhet i området omkring Falklandsöarna. 
 

4.3. 1 maj till 21 maj 
 
Tidigt på morgonen den 1 maj inledde Storbritannien anfallet mot 
Falklandsöarna genom att bomba flygplatsen på Port Stanley. Anfallet startades 
av att ett Vulcan bombplan fällde 21st 500kg bomber mot banan. En bomb 
träffade på själva banan, de övriga gjorde dock ingen verkan på bansystemet. 
Vulcanplanet hade startat kvällen innan på ön Ascension och flugit ca 8 timmar 
före anfallet. Det behövdes 10 tankerflygplan för att genomföra uppdraget och 
när det var genomfört var det, det dittills längsta flyguppdrag i strid som 
någonsin hade genomförts.76 Efter att det inledande anfallet genomförts av 
Vulcanplanet vidtog förnyade anfall i gryningen från luften, nu i form av Sea 
Harrier-flygplan från Hermes och Invincible. Anfallsmålen var flygplatserna i 
Port Stanley och Goose Green och dessa anfölls med en kombination av 
lågflyganfall och nedhållande av luftvärn. Samtidigt som anfallen skedde mot 
marken var en del av Sea Harrier flygplanen avdelade för att svara för 
luftförsvaret ovanför Falklandsöarna. På grund av att Storbritannien saknade 
radarspanings flygplan var de fartygsbaserade radarstationerna den enda 
tillgång till luftbevakning som britterna hade. Detta var en klar begränsning 
speciellt när fartygen var nära land då flera radarstationer hade begränsningar 
med hänsyn till marken. 
 
Senare på eftermiddagen den 1 maj seglade tre brittiska fregatter in mot Port 
Stanley och öppnade eld från ca 10 kilometers håll mot flygplatsen.77 
Argentinarna, som hade väntat med att Storbritannien skulle slå till först, satte 
nu in en massiv flyginsats mot den brittiska styrkan.78 Även Argentina hade 
problem med övervakningen, framförallt när det gällde att fastställa var den 
brittiska sjöstyrka befann sig. Flera flygföretag fick återvända till fastlandet för 
att de inte kunde finna de brittiska fartygen, detta på grund av att de 
argentinska flygplanen hade mycket begränsad aktions tid i området då de 
opererade på räckviddsgränsen. 
Den första luftstriden mellan brittiska och argentinska flygplan sker på 
eftermiddagen den 1 maj då brittiska Sea Harries skjuter ned två argentinska 
Mirage III.79 
 
Den argentinska ledningen hade förväntat sig att en landstigning skulle komma 
omedelbart och blev litet förbryllade då så inte var fallet. De argentinska 

                                                 
76 Jeffrey Ethell, Alfred Price, Air War South Atlantic, London: Sidgwick and Jackson Limited 
1983, s. 45. 
77 Corum, 2002, s. 65. 
78 Rodney A Burden mfl, Falklands the air war, British aviation research group, Twickenham 
Middlesex: DPR Marketing& Sales, 1986, s. 21. 
79 Ethell, 1983, s. 64. 
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trupperna var koncentrerade till området runt Port Stanley där man befarade att 
landstigningen skulle ske. Den brittiska förbekämpningen tydde också på att 
det området var det aktuella. 
Den första dagens strider hade varit hårda och stora förluster hade gjorts på 
framförallt det argentinska flygvapnet som hade förlorat 6 flygplan varav fyra i 
luftstrider.80 
 
Vulcanattacken tidigt på morgonen den 1 maj kanske inte gav så mycket effekt 
i själva målområdet som det var tänkt, banan kunde fortfarande nyttjas med 
begränsningar men det gjorde att de argentinska ledarna fick klart för sig vad 
som var möjligt att åstadkomma med långräckviddiga bombplan från ön 
Ascension. Efter denna den första dagens strider drog Argentina tillbaka sina 
Mirage III plan för att skydda flygfälten på fastlandet. Argentinarna kunde inte 
räkna med att Storbritannien skulle hålla konflikten till just Falklandsöarna. 
Därför ville de säkra sina flygbaser på fastlandet. Därmed fick den brittiska 
bombattacken mot Port Stanley den effekten att jakteskorten av det argentinska 
attackflyget mot den brittiska sjöstyrkan försvann.81 Detta var förmodligen 
inget som britterna hade räknat med före insatsen av Vulcan attackerna. 
Sammanlagd genomfördes totalt 7 stycken Vulcan anfall till och med den 8 
juni.82 
Den 2 maj gör sig den argentinska flottan redo för att genomföra vad som 
synes en samordnad attack mot den brittiska sjöstyrkan.83 I söder, strax utanför 
200 sjömilsgränsen, ligger den argentinska kryssaren Belgrano. I norr, också 
detta utanför 200 sjömilsgränsen, ligger hangarfartyget 25 de Mayo med åtta 
stycken Skyhawks flygplan ombord. Från fastlandet startar två stycken Super 
Etendards utrustade med Exocet84 robotar för att genomföra anfall mot den 
brittiska sjöstyrkan.  
 
Det som kunde ha blivit ett samordnat anfall av typen kniptång kom av sig av 
flera olika orsaker. I gryningen när hangarfartyget skulle sända iväg sina 
flygplan mot britterna var det ingen vind i området. Det krävdes att det var 
vind så att Skyhawk planen som var fullastade med bomber kunde lyfta från 
det ganska ålderstigna hangarfartyget 25 de Mayo.85 På förmiddagen 
beordrades hangarfartyget tillbaka till säkrare positioner närmare fastlandet 
utan att ha kunnat skicka iväg sina flygplan. Super Etendard flygplanen med 
Exocet robotar fick problem då de skull lufttanka på väg ut för anfall och måste 
också avbryta och flyga tillbaka till fastlandet.86 
 
I söder gick det än värre för argentinarna då kryssaren Belgrano hade skuggats 
länge av den brittiska atomubåten Conquerer. Storbritannien fruktade Belgrano 

                                                 
80 Ethell, 1983, Appendix 4. 
81 Ibid, s. 72. 
82 Gordon Smith, Battles of the Falklands War, Shepperton, Surrey: Ian Allen Ltd, 1989, s. 96. 
83 Woodward, 1992, s. 147. 
84 Exocetroboten är en fransktillverkad sjömålsrobot som argentinarna hade köpt strax innan 
kriget och var ett stort hot mot den brittiska sjöstyrkan. Argentina förfogade av totalt fem 
stycken Exocetrobotar till sina Super Etendards flygplan. 
85 Ethell, 1983, s. 75. 
86 Ibid, s. 76. 
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som var utrustad med en fartygsbestyckad variant av Exocet roboten och 
britterna såg ett stort hot från den argentinska kryssaren. Atomubåten fick order 
från London att sänka den argentinska kryssaren trots att den befann sig utanför 
200 sjömilsgränsen. Conquerer avfyrade två torpeder och den argentinska 
kryssaren sjönk på cirka två timmar. Efter sänkningen av Belgrano visade sig 
aldrig mer den argentinska flottan ute på öppet vatten i området omkring 
Falklandsöarna. De befann sig resterande del av konflikten i vatten nära den 
argentinska kusten långt från de brittiska fartygen och sjöblockadszonen.87 
Två dagar efter sänkningen av Belgrano var det britternas tur att känna av 
förluster. Det började med att en Sea Harrier som genomförde ett anfall mot 
Goose Green blev beskjuten av luftvärn och kraschade. Piloten omkom. På 
eftermiddagen den 4 maj startade återigen två argentinska Super Etendards 
med Exocet och den här gången var det inga problem med lufttankningen. 
Anfallet genomfördes och två Exocetrobotar avfyrades mot de brittiska 
fartygen. Trots massiva motåtgärder av britterna lyckades en av robotarna att 
träffa jagaren Sheffield som omedelbart fattade eld. Trots massivt släcknings 
och räddningsarbete måste fartyget överges sent på kvällen och fartyget sjönk 
så småningom några dagar senare.88 
 
Under flera dagars tid bombar de brittiska fartyg Port Stanley med massiv 
eldgivning. Den 12 maj utsätts de brittiska fartygen som bombar Port Stanley 
för ett argentinskt flyganfall av åtta stycken Skyhawks beväpnade med 500 kg 
bomber. Tre av de argentinska flygplanen bekämpades av luftvärnssystemen 
ombord på fartygen och ytterligare ett föll offer för argentinsk 
vådabekämpning på väg hem efter anfall. Flera av de argentinska flygplanen 
lyckas fälla bomber mot de brittiska fartygen. I flera fall slår bomberna i 
vattenytan och studsar över fartygen. I ett av anfallen träffas jagaren Glasgow 
med en bomb i sidan av skrovet.89 Bomben går rak igenom skrovet och ut på 
andra sidan och exploderar långt senare då armeringstiden på bomben löpt ut. 
Problemen med oexploderade bomber var ett resultat av att de argentinska 
piloterna var tvungna att flyga så lågt för att undvika luftvärnseld och därmed 
blev fällhöjderna för bomberna så låg att bombernas gångtid mot målet blev för 
kort. Flyganfallet mot de brittiska fartygen föranleder den brittiske 
befälhavaren Woodward att i fortsättningen genomför bombningarna av Port 
Stanley endast nattetid.90 
Dessa bombningar från de brittiska fartygen gör att de argentinska trupperna är 
övertygade om att en brittisk landstigning kommer att ske mot Port Stanley.91 
Storbritannien har dock planerat att genomföra landstigningen i området kring 
Port San Carlos, en vik i Falklandssundet som ligger mer än 80 kilometer 
väster om huvudstaden Port Stanley. 
 
På Pebble Island på västra Falklandsön hade Argentina baserat ett antal lätta 
attackflygplan av typen Pucara och några lätta transportflygplan av typen 
Skyvan. Dessa flygplan utgjorde ett hot mot den tilltänkta landstigningsplatsen 
                                                 
87 Woodward, 1992, s. 164. 
88 Woodward, 1992, s. 1-22. 
89 Woodward, 1992, s. 214. 
90 Ethell, 1983, s. 91. 
91 Eddy, 1982, s. 180. 
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San Carlos. Ett specialförband ur brittiska Special Air Service med 48 man 
sänds dolt över med helikopter till Pebble Island där de förstör både banan och 
elva flygplan på marken. Flygbasen blir obrukbar för resten av konflikten.92 
Den 17-18 maj genomförs ytterligare ett specialuppdrag då en helikopter med 
specialförband från den brittiska sjöstyrkan sänds iväg mot den argentinska 
flygbasen Rio Grande på fastlandet i syfte att oskadliggöra de argentinska 
Super Etendard flygplanen med Exocet robotar. Uppdraget misslyckas då de 
upptäcks redan när de närmar sig basen och specialstyrkan beslutar sig för att 
avbryta uppdraget. De har ingen möjlighet att återvända till fartygsstyrkan ute 
till havs utan flyger vidare västerut och landar i Chile där de överger och 
förstör sin helikopter.93 
 
Förstärkningar med ett antal flygplan och helikoptrar till den brittiska styrkan 
anländer med fartyget Atlantic Conveyor några dagar före landstigningen. Den 
brittiska styrkan är nu redo för att genomföra landstigningen på 
Falklandsöarna. 
 

4.3.1. Analys av skedet 

Storbritannien 
Britternas inledning av kriget den 1 maj som startar med Vulcananfallet mot 
Port Stanley var ett mycket kostsamt företag. Detta anfall med Vulcan 
bombplan och de efterföljande Harrier bombningarna var på det taktiska planet 
tydliga tecken på utnötningskrigföring av Storbritannien. Den indikatorn som 
påvisar detta är den form av eldkraft som här använts. Det hade krävts stora 
resurser när det gäller framförallt tankerflygplan och resultatet i själva 
målområdet ifrågasattes starkt inom den brittiska styrkan.94 Däremot var 
effekterna stora på andra håll som vi sett tidigare då argentinarna valde att 
säkrade sina hemmabaser som ett resultat av anfallet. Genom att använda sina 
långräckviddiga bombplan påvisade britterna effekterna av vad som var möjligt 
och på så sätt åstadkoms en kraftsplittring av de argentinska stridskrafterna. 
Britterna lyckades genom detta skapa en förskjutning och detta kan ses som en 
faktor på operativ manöverkrigföring. En annan liknande effekt på det 
operativa planet fick britterna då de sänkte kryssaren Belgrano. Av rädsla för 
förnyade attacker valde den argentinska flottan att ligga långt från konflikten 
fortsättningsvis. Även här ser vi exempel på en form av förskjutning av 
stridskrafterna till britternas fördel. I båda dessa fall fick den operativa 
manöverkrigföringen det resultatet att det påverkade den strategiska nivån då 
argentinarna omdisponerade sina resurser. Förmodligen var detta inte något 
som var väntat av den brittiska ledningen, utan blev som en positiv 
överraskning för britterna. Här ser vi exempel på att britterna ligger före i 
beslutscykeln och får argentinarna att reagera på deras insatser på ett gynnsamt 
sätt för dem själva. 
 

                                                 
92 Woodward, 1992, s. 198, 218-221. 
93 Smith, 1989, s. 71. 
94Commander “Sharkey” Ward, Sea Harrier over the Falklands, London: Orion Books Ltd, 
1992, s.183. f. 
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På det taktiska planet genomförde britterna en förbekämpning av Port Stanley, 
dag som natt, i syfte att mjuka upp de argentinska ställningarna. Denna 
förbekämpning hade eldkraften från fartygen och flygplanen som 
huvudverkansmedel. Denna förbekämpning av britterna hade tydliga tecken på 
utnötningskrigföring på den taktiska nivån. Kopplat till detta fick det dock den 
konsekvensen att argentinarna blev förvissade om att landstigningen skulle ske 
just i det området. Ser vi det ur denna synvinkel ser vi att det faller under 
begreppen indirekta metoden, förskjutning och överraskning, alltså tydliga 
tecken på manöverkrigföring på den operativa nivån. Samspelet mellan de 
olika nivåerna syns tydligt i detta skede där utnötningskrigföring förekommer 
på taktisk nivå samtidigt som det är tydliga tecken på manöverkrigföring på 
den operativa nivån. 
Argentina 
Fram till landstigningen var den operativa tyngdpunkten (Centre of Gravity) 
för Storbritannien de två hangarfartygen Hermes och Invincble. Om ett av 
dessa skulle ha blivit utslaget skulle hela operationen ha tvingats avbrytas.95 
Detta insåg även argentinarna och de gjorde därför ett kraftsamlat angrepp mot 
hangarfartygsstyrkan den 2 Maj enligt tidigare beskrivning. Det var ett försök 
till ett ”joint”96 upptränade för att mätta det brittiska luftförsvaret av 
sjöstyrkan. Som vi sett misslyckades operationen på grund av diverse 
omständigheter, clausewitziska friktioner,97 men det tydde på ett argentinskt 
sätt att genomföra operativ manöverkrigföring då vi kan spåra faktorer som 
indirekt metod, gå mot tyngdpunkten, och kraftsamling.  
 
I detta skede börjar det argentinska flygvapnet att anfalla de brittiska fartygen 
med hjälp av bombanfall. Dessa anfall har prägel av att de argentinska 
flygplanen ger sig på de fartyg som finns tillgängliga för upptäckt och inte efter 
någon analys av vilka mål som ger bäst effekt. Priset för dessa anfall var 
relativt högt i förhållande till vad som åstadkoms på britterna. Som vi sett ovan 
hade argentinarna ett manövertänkande på operativ nivå men här ser vi att det 
tänkandet inte hade genomslag på denna taktiska nivå när det gäller 
bombanfallen på de brittiska fartygen. Dessa flyganfall mot de brittiska 
fartygen har en tydlig prägel av utnötningskrigföring på det taktiska planet. Här 
ser vi att eldkraften var en tydlig indikator. Bristen på flexibilitet vid 
genomförandet av anfallen indikerar att argentinarna var benägna att hålla fast 
vid den plan de hade fastställt. 
 
På den strategiska nivån är det framförallt de defensiva åtgärder som Argentina 
genomför, då de drar tillbaka sjö och flygstridskrafter som ett resultat av hur 
britterna agerar. Här reagerar argentinarna på britterna som agerar. Återigen ser 
vi tydliga tecken på att argentinarna hamnar efter i den strategiska OODA-
loopen. De argentinska åtgärderna blir mer och mer förskjutna åt sidan då de 
reagerar på britterna.  
 

                                                 
95 Woodward, 1992, s. XVIII. 
96 Joint= när förband ur flera vapengrenar samverkar för ett gemensamt mål. 
97 Carl von Clausewitz, Om kriget, Stockholm: Bonnier Fakta Bokförlag AB, 2002, s. 79-81. 
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4.3.2. Slutsats av skedet 

För att ge en bild av vilka indikatorerna som har varit påverkande har jag 
använt en tabell där vi kan se vilka indikatorer som har varit mest påverkande 
under skedet och på vilken nivå. 
 

Storbritannien Argentina  Indikatorer 
Strategisk Operativ Taktisk Strategisk Operativ Taktisk

Tempo JA      
Uppdragstaktik       
Indirekta 
metoden 

 JA   JA  

Förskjutning  JA     
Initiativ  JA     
Kraftsamling     JA  
Överraskning  JA     

Manöver- 
krigföring 

Tyngdpunkt     JA  
Eldkraft   JA   JA 
Skydd       
Ta och hålla 
terräng 

      

Utnötnings- 
krigföring 

Stridsplaner      JA 
 
 
I detta skede då den operativa och taktiska nivån blir mer påtagbar på båda 
sidor ser vi att båda sidor har ett utnötningstänkande på den taktiska nivån. 
Men i detta skede är det framförallt den operativa nivån som påverkar. Här 
visar både den brittiska sidan och den Argentinska sidan att de har ett 
manövertänkande. Det argentinska manövertänkande får dock inte så stora 
resultat som de brittiska då friktioner hindrade dem att genomföra sina insatser. 
Vi kan konstatera att små friktioner kan påverka stora händelseförlopp. Om den 
argentinska kniptångsmanövern hade lyckats hade det kanske förändrat 
förloppet av hela konflikten. Resultatet av britternas agerande faller dock mer 
på vilket sätt som argentinarna reagerade på, exempelvis tillbakadragandet av 
flottstridskrafter efter sänkningen av Belgrano. Vi kan också konstatera att en 
kombination av att ett taktisk utnötningskrigföring kan ske samtidigt som det är 
en operativ manöverkrigföring när vi studerar den brittiska planeringen inför 
landstigningen. 
 

4.4. 21 maj till 25 maj 
 
Natten mellan den 20 och 21 maj seglar den brittiska landstigningsflottan in i 
San Carlos viken. Landstigningsstyrkan består av tolv trupp- och 
försörjningsfartyg skyddade av sju stycken eskortfartyg.98 Eskortfartygen 
grupperar sig vid inloppet till viken för att bilda ett så starkt luftförsvarsskydd 
                                                 
98 Woodward, 1992, s. 216-218. 
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som möjligt för landstigningen. Landstigningsplatsen Port San Carlos är vald 
bland annat för att den medger ett skydd från argentinska anfall med Exocet 
robotar. Höjderna runt viken ger ett skydd för robotangrepp men reducerar 
möjligheten för britterna att tidigt upptäcka lågtflygande argentinska flygplan 
som genomför konventionella bombanfall.99 
I gryningen hade redan de första trupperna gått iland och säkrat brohuvudet i 
San Carlos. Endast mindre skärmytsling hade skett med små argentinska 
styrkor. 
 
Britterna väntade sig nu att när underrättelserna nått Argentina om var 
landstigningen skett, ett massivt luftanfall skulle ske. Därför hade de som 
tidigare nämnts grupperat sina fartyg så att de kunde få maximal effekt med 
sina luftvärnsystem. Utanför denna landstigningszon där luftförsvaret skedde 
med fartygsbaserat luftvärn upprättade britterna CAP100-positioner för sina Sea 
Harriers. Tre stycken CAP positioner nyttjades för att täcka av en yttre ring 
med luftförsvar runt landstigningsområdet. Problemet för de brittiska Sea 
Harrier planen var att de inte kunde upprätthålla dessa CAP-positioner konstant 
över tiden då de hade begränsad aktionstid i området. Deras baser, 
hangarfartygen Hermes och Invincible, låg långt ute öster om Falklandsöarna 
på grund av det stora hotet som Exocetrobotarna utgjorde.101 
 
Vädret på landstigningsdagen den 21 maj var skillnad från de tidigare dagarna 
en dag med klar himmel och det var inga begränsningar vad gäller 
flygoperationer. 
De argentinska flyganfallen startade en bit in på förmiddagen och höll på till 
långt fram på eftermiddagen. Samanlagt skicka Argentina iväg nästan hela sin 
flygande styrka, 75 flygplan av typen Pucara, Skyhawks och Daggers, mot den 
brittiska landstigningen. Flygplanen var utrustade med 500kg och 250kg 
bomber. De argentinska piloterna anföll framförallt de brittiska skyddsfartygen 
och minst fem brittiska fartyg blev träffade, ett av dem Ardent så svårt att det 
senare sjönk.102 Fortfarande hade inte argentinarna löst problemet med att de 
flesta av bomberna inte detonerade vid träff, troligtvis hade de inte kännedom 
om det då. De argentinska förlusterna vid flyganfallen var omfattande, totalt 
förlorades 12 flygplan denna dag då de anföll den brittiska landstigningen. De 
flesta av nedskjutningarna gjordes av Sea Harrier utrustade med Sidewinder103 
robotar. Ett av de nedskjutna flygplanen föll offer för luftvärnsystemen ombord 
på fartygen. Utöver detta förlorade Argentina tre helikoptrar som blev 
bekämpade på marken denna dag.104 
När det mörknade på kvällen kunde britterna konstatera att de lyckats få iland 
ca 3000 man och mer än 1000 ton av utrustning. Tack vare att de brittiska 

                                                 
99 Corum, 2002, s. 70. 
100 CAP Combat Air Patrol. Ett beredskapsläge i luften för jaktflygplan, i syfte att spana och 
insättas mot fientligt flyg. 
101 Ethell, 1983, s. 105. 
102 Ethell, 1983, Appendix 10. 
103 Sidewinder är en amerikansk jaktrobot som har en värmemålsökare. Denna robot var en ny 
version med förbättrade prestanda och hade levererats till Harrierflygplanen strax innan avfärd 
mot sydatlanten. 
104 Ethell, 1983, Appendix 4. 
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eskortfartygen hade grupperat sig på ett lämpligt sätt lyckas de dra till sig 
uppmärksamheten hos de argentinska piloterna och resultatet blev att inga 
transportfartyg hade blivit bekämpade. 
 
Dagen efter landstigningsdagen blev lugn för de brittiska trupperna i området 
kring San Carlos. Endast ett flyganfall genomfördes och orsakade inga skador. 
Efter denna, den andra dagen vid brohuvudet, hade britterna fått iland över 
5000 man och när kvällen och mörkret kom kunde de lämna området med en 
del av de sårbara transportfartygen.105 
Den 23 maj sätter återigen Argentina in flyganfall mot brohuvudområdet i San 
Carlos och de lyckas träffa det brittiska fartyget HMS Antelope med två 
stycken 500kg bomber. Återigen detonerar inte bomberna men de blir kvar i 
fartyget och senare vid försök att oskadliggöra dessa exploderar en och fartyget 
fattar eld och sjunker så småningom. 
Kostnaden för argentinarna blir att de förlorar två flygplan och fyra helikoptrar 
denna dag. Ett nytt anfall med Super Etendard och Exocets genomföres men de 
argentinska piloterna kan inte finna den brittiska hangarfartygsstyrkan som är 
målet och de återvänder till fastlandet igen.106 
 
Nu försöker sig argentinarna på en lockfågelmanöver med civila Learjets 
flygplan som flyger in mot området för att efterlikna ett bombanfall på hög 
höjd med Canberra flygplan, detta i syfte att locka Harrierplanen som ligger i 
CAP positioner runt landstigningsområdet att engagera sig mot de inflygande. 
Samtidigt skulle Dagger flygplan och Skyhawksplan kunna komma in mot den 
brittiska sjöstyrkan på låg höjd. De obeväpnade Learjetplanen skulle givetvis 
avbryta i god tid innan de blev upphunna av Harrierplanen.107 
 
Den 25 maj är Argentinas nationaldag och Storbritannien var beredd att det 
skulle komma ett motanfall denna dag och det gjorde det. De två brittiska 
örlogsfartygen Coventry och Broadsword hade lagt sig norr om västra 
falklandsön i syfte att öka förvarningen mot inflygande argentinska flygplan 
mot brohuvudet i San Carlos viken. Argentinska flygplan gick till attack mot 
båda fartygen och lyckades få in flera bombträffar på Coventry som sjönk 
relativt snabbt. De brittiska fartygen hade problem med sina luftvärnssystem 
som inte lyckades låsa och som också interfererade med varandra. Resultatet 
blev förödande.108 
Vidare denna dag genomfördes ett nytt anfall med Super Etendard och Exocets. 
Argentinarna flög norrut och lufttankade och anföll i sydlig riktning mot den 
brittiska hangarfartygsstyrkan och denna gång fann de målen. Troligtvis var det 
Invincible som de argentinska piloterna anföll men genom störning och 
avhakning av Exocet roboten låste den över på fraktfartyget Atlantic Conveyor. 
Atlantic Conveyor som inte hade någon möjlighet till avhakning träffades och 
sattes snabbt i brand. Fartyget som hade anlänt några dagar före landstigningen 
hade medfört mycket materiel, denna materiel blev nu förstörd och det 

                                                 
105 Cordesman, 1990, s. 253. 
106 Ethell, 1983, s. 134-135. 
107 Corum, 2002, s. 70. 
108 Ethell, 1983, s. 145. 
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medförde bland annat att många av de helikoptrar som skulle användas senare 
under markoperationen inte fanns tillgängliga.109 Den enda utrustning som 
räddades från Atlantic Conveyor var de Harrier flygplanen som hade lyfts av 
från fartyget i ett tidigare skede. 
 
Trots att argentinarna hade haft stora förluster demonstrerade de tydligt denna 
dag den 25 maj att de kunde slå tillbaka hårt. Under perioden 21- 25 maj hade 
argentinarna flugit 180 företag mot landstigningsområdet och 117 hade nått 
området. Totalt hade 19 flygplan förlorats under dessa företag.110 
På kvällen den 25 maj hade britterna lastat av 5500 man och mer än 5000 ton 
materiel vid brohuvudet i San Carlos och var nu redo för en utbrytning och 
avancemang mot Port Stanley.111 
 

4.4.1. Analys av skedet 

 
Storbritannien 
Britterna kraftsamlar i detta skede helt på att genomföra landstigningen i San 
Carlos viken. För britterna är det av vikt att komma i land snabbt med så stora 
styrkor som möjligt för att kunna slutföra ett anfall mot Port Stanley. Britterna 
är under tidspress för att genomföra landstigningen och sedan hinna med att slå 
den argentinska styrkan innan vintern kom till Falklandsöarna i mitten av 
juni.112 Under hela landstigningsoperationen är den brittiska styrkan exponerad 
och mycket sårbar för argentinska luftanfall. För britterna präglas detta skede 
av att de skall säkra och ta brohuvudet för att få en möjlighet att sätta iland 
trupp och förnödenheter. På både den taktiska nivån och den operativa nivån är 
det ett klart tecken på utnötningstänkande som präglar det brittiska sättet att 
uppträda. Det finns inga av indikatorerna som påvisar att det skulle ha 
förkommit någon form av manövertänkande i just detta skede. Det kan tyckas 
svårt att inte ha ett utnötningstänkande i just detta skede som britterna befann 
sig i. Det skall sägas att det känns lite märkligt att just analysera detta skede ur 
en brittisk synvinkel då de genomför landstigningen. I detta skede är det 
ganska självklart att det präglas av att, hålla och ta terräng, på både den 
operativa och den taktiska nivån. 
 
Argentina 
När de argentinska flygplanen anfaller fartygen i landstigningsområdet är det 
återigen ingen analys av vilka mål som ger bäst effekt att anfalla. Till stor del 
anfalls skyddsfartygen och de stora trupptransportfartygen lämnas helt 
obekämpade.113 Här skulle det kunnat bli ett helt annat utfall om till exempel 
det stora transportfartyget Canberra hade blivit bekämpat i ett tidigt skede. 
Argentinas sätt att genomföra flyganfallen utan att använda jakteskort för att 
mätta de relativt få antal brittiska flygplan kan tyckas märkligt. Ett annat 
                                                 
109 Corum, 2002, s. 71. 
110 Ethell, 1983, s. 152. 
111 Ethell, 1983, s. 156. 
112 Vintern kommer i juni, juli eftersom Falklandsöarna ligger på söder delen av halvklotet. 
Falklandsöarna ligger på cirka 50 grader syd om ekvatorn. 
113 Woodward, 1992, s. 267. 
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märkligt sätt är att sända iväg attackflygplanen i en jämn ström så att fartygen 
och Sea Harrierplanen hann med att förbereda sig för nästa attack.114 Ett 
annorlunda agerande av argentinarna med exempelvis kraftsamlat anfall skulle 
ha kunnat medföra att de skapat lokal luftöverlägsenhet och på så sätt nått 
framgångar mot de brittiska Harrierplanen. Nu blev det i stället stora förluster 
på de argentinska luftstridskrafterna. Här skulle initiativ och flexibilitet kunnat 
förutse och utnyttjat det faktum att argentinarna var numerärt större när det 
gäller antal stridsflygplan. Även här på den argentinska sidan präglas detta 
skede på taktiska och operativa nivån på ett utnötningstänkande. Jämfört med 
den brittiska sidan i detta skede skulle det funnits andra möjligheter att kunna 
genomföra försvaret mot britternas etablering av ett brohuvud. 
 
Det finns dock vissa indikationer på att argentinarna hade ett operativt 
manövertänkande då vi ser på det kraftsamlade anfallet av flygstridskrafterna 
den 25 maj. Även de faktum att de försöker med någon form av förskjutning av 
stridskrafterna till sin egen fördel genom den lockfågel taktik som 
flygstridskrafterna gör, indikerar att det finns ett manövertänkande på taktisk 
nivå. Detta får dock ingen nämnvärd genomslagskraft. 
 

4.4.2. Slutsats av skedet 

För att ge en bild av vilka indikatorerna som har varit påverkande har jag 
använt en tabell där vi kan se vilka indikatorer som har varit mest påverkande 
under skedet och på vilken nivå. 
 

Storbritannien Argentina  Indikatorer 
Strategisk Operativ Taktisk Strategisk Operativ Taktisk

Tempo       
Uppdragstaktik       
Indirekta 
metoden 

      

Förskjutning      (JA) 
Initiativ       
Kraftsamling     (JA)  
Överraskning       

Manöver- 
krigföring 

Tyngdpunkt       
Eldkraft      JA 
Skydd       
Ta och hålla 
terräng 

 JA JA    

Utnötnings- 
krigföring 

Stridsplaner     JA JA 
 
 
Den strategiska nivån påverkar inte längre skedet i någon nämnvärd riktning 
utan det är de operativa och taktiska nivåerna som utgör grund för analysen. 
Här kan konstateras att på båda sidor dominerar ett utnötningstänkande när det 
                                                 
114 Ethell, 1983, s. 127. 
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gäller striderna. Framförallt är den argentinska bekämpningen av fartygen en 
klar utnötningskrigföring som tar hårt på båda sidors resurser. Ett annat målval 
från den argentinska sidan hade kunnat förändra situationen på sikt då britterna 
hade långa försörjningslinjer. 
En slutsats som kan dras är att från och med att landstigningen hade 
genomförts blev det inte lika sårbart för Storbritannien om de skulle få en av 
sina hangarfartyg utslagna. Det skulle bli en begränsning men de skulle 
förmodligen ha kunnat fullfölja planen på ett återtagande. Före landstigningen 
hade en förlust av något av hangarfartygen inneburit att hela operationen med 
återtagandet hade fått avbrytas. Den operativa tyngdpunkten förändras därmed 
i och med att britterna får fäste på Falklandsöarna. Därmed är de argentinska 
förutsättningarna små att lyckas fullfölja den stora operationen med att få 
britterna ge upp återtagandet av Falklandsöarna. 
 

4.5. 26 maj till 14 juni 
 
Den 26 maj börjar de brittiska marktrupperna att röra sig från brohuvudet 
österut. Markstyrkorna som lider av att det saknas transportkapacitet med 
helikoptrar får till stora delar förlita sig på att gå mot Port Stanley. 
Markstyrkorna delar sig i tre huvudriktningar för att gå mot öster. 45 
Commando och 3rd Battalion the Parachute Regiment går norrut mot Douglas 
och Teal Inlet, 42 Commando går rak österut mot Port Stanley. 2nd Battalion 
the Parachute Regiment får order om att gå söderut från San Carlos mot 
Darwin och Goose Green för att återta dessa områden.115 På natten mellan den 
27 och 28 maj har de brittiska trupperna anlänt till Darwin och i gryningen 
startar anfallet. De brittiska marktrupperna understöds med artillerield från 
flottans fartyg. Den brittiska underrättelsen har felaktigt bedömt de argentinska 
styrkorna och de är fler än de hade räknat med. Argentina hade ca 1600 man i 
området Darwin och Goose Green och de mötte nu en styrka på drygt 450 
brittiska soldater. Striderna blev besvärligare än vad britterna hade räknat med 
men på kvällen den 28: e efter ett flyganfall av Harrierplan i form av CAS116 
uppdrag, minskade argentinarna sin aktivitet och på morgonen efter gav de upp 
och Goose Green och Darwin hade fallit i britternas händer. De argentinska 
förlusterna var 250 dödade och 120 skadade, de brittiska förlusterna var 18 
döda och 34 skadade. Senare har det ifrågasatts om nödvändigheten att ta dessa 
områden då det primära målet för britterna var att gå mot Port Stanley.117 
 
Den 30 maj genomföres det sista flygburna Exocetrobotanfallet mot britterna. 
Argentina förfogade nu över endast en robot och anfallet genomfördes som ett 
kombinerat anfall där Super Etendard flygplanen med den sista Exoceten ledde 
in en grupp av fyra Skyhawks flygplan lastade med bomber. Syftet var att 
fullfölja med ett bombanfall där bombflygplanen följde Exocet roboten efter 
avfyring in mot målet. Anfallet misslyckades och Exocet roboten blev 
bekämpad. Två av de följande Skyhawksplanen blev nedskjutna. Inga förluster 

                                                 
115 Smith, 1989, s. 93-94. 
116 CAS. Close air support. Direkt flygunderstöd av markstridstrupperna. 
117 Cordesman, 1990, s. 255. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS 19 100: 2024 
Major Håkan Josefsson 2004-06-04 34 (48) 
ChP 02-04 
 
inträffar på den brittiska sidan. Argentinarna hävdade dock länge att de hade 
bekämpat Invincible då de återvändande Skyhawksplanen rapporterat att de 
hade sett fartyget blivit träffat.118 Troligtvis hade piloterna tagit fel på fartyg 
och trodde att de sett Invincible, som blivit träffat. I själva verket låg Invincible 
långt från det aktuella området. Inget annat brittiskt fartyg blev heller bekämpat 
i denna attack. 
 
De brittiska marktrupperna avancerar nu österut mot Port Stanley och säkrar 
områden kring Douglas och Teal Inlet som ligger halvvägs från San Carlos och 
Port Stanley. Argentina som har cirka 10 000 man stor trupp på ön men saknar 
möjlighet att samordna och bidra med en rörlig strid. De saknar fordon och 
tyngre vapen då möjligheten att transportera detta ut på ön varit begränsande. 
De argentinska trupperna bjuder på ringa motstånd och de brittiska trupperna 
rullar upp de argentinska arméstridskrafterna, position för position på vägen 
österut.119 En omfattande logistikoperation som inkluderade stora delar av de 
brittiska helikopterresurserna genomföres i syfte att försörja de framryckande 
marktrupperna som rör sig österut. 
 
2nd Battalion the Parachute får som uppgift att gå vidare mot Fitzroy och 
Bluff Cove efter att ha genomfört anfallet mot Goose Green. I området kring 
Bluff Cove och Fizroy upprättar nu britterna ett nytt mindre brohuvud för att 
landsätta trupp inför det avgörande anfallet mot Port Stanley. Vid en urlastning 
den 8 juni som blir försenad och utdragen blir de två brittiska 
landstigningsfartygen Sir Galahad och Sir Tristram anfallna av argentinskt 
bombflyg. Båda fartygen blir träffade och framförallt Sir Galahad lider stora 
förluster. Britterna saknade markbaserat luftvärnsystem i området när anfallet 
skedde och de argentinska flygplanen kunde obehindrat genomför dessa anfall 
mot fartygen. Senare samma dag har britterna löst luftförsvaret över denna 
plats med hjälp av Harrier flygplan. Vid nästa anfall som argentinarna 
genomför blir tre av fyra Skyhawks nedskjutna.120 
 
Från början av juni har nu britterna tillverkat en start och landningsbas för 
Harrierflygplan i området av San Carlos och kan nu operera från denna 
samtidigt som de opererar från de två hangarfartygen. Flygoperationerna sker 
nu koncentrerat mot mål utanför Port Stanley där argentinska ställningar anfalls 
och bekämpas inför det kommande avgörandet. 
Den 10 juni har britterna kommit till utgångsläge för att anfalla höjderna 
Mount Harriet, Two Sisters och Mount Longdon runt Port Stanley. Den 11-12 
juni går britterna till anfall mot höjderna och med hjälp av understöd från 
fartygskanoner intar britterna höjderna med stora argentinska förluster som 
följd.121 I denna attack var fartyget Glamorgan ett av de fartyg som 
understödde markoperationen. Fartyget blev nu träffat av en landavfyrad 
Exocetrobot men kunde dock fortsätta i stridbart skick. Argentinarna hade 

                                                 
118 Woodward, 1992, s. 304. 
119 Corum, 2002, s. 72. 
120 Smith, 1989, s. 97. 
121 Cordesman, 1990, s. 258. 
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dagarna innan i de nattliga försörjningsflygningarna fått Exocetrobotar 
levererade och de hade nu monterat dessa på lavetter för markavskjutning.122 
 
Den 14 juni förbereddes nästa del av attacken mot Port Stanley då höjder som 
ligger i direkt anslutning till staden intogs av de brittiska trupperna. Port 
Stanley låg nu helt öppet för bekämpning av de brittiska trupperna och i detta 
läge insåg den argentinske lokale befälhavaren general Menendez att det var 
dags att ge upp.123 
 

4.5.1. Analys av skedet 

Storbritannien 
Britterna visar här upp ett verkligt ”joint” samordnat sätt att föra den 
gemensamma striden, där samtliga arenor, mark, sjö, luft, deltar i striderna. Det 
brittiska avancemanget mot Port Stanley gick sakta men säkert framåt och de 
egentliga striderna var de som var när britterna intog Goose Green och Darwin 
samt slutstriderna som börjar den 12 juni. Samtliga dessa strider var 
understödda av kraftig bekämpning från framförallt fartyg men också från 
luften i form av Harrierplan. Dessa slutstrider har tydliga tecken på 
utnötningskrigföring på både operativ och taktisk nivå. Här ser vi tydliga 
indikatorer som eldkraft, skydd och ta och hålla terräng som indikerar att det är 
en form av utnötningskrigföring som utförs. 
 
Britterna hade visserligen en numerärt mindre styrka jämfört med den 
argentinska truppen på ön. Den brittiska förmågan var dock avsevärt större när 
det gäller kvaliteten på utbildade soldater. Här uppvisar britterna tecken på en 
mer utpräglad uppdragstaktik på den taktiska nivån jämfört med den 
argentinska sidan. De argentinska soldaterna var främst unga värnpliktssoldater 
som endast hade genomfört sin grundutbildning. 
Argentina 
Som beskrivits tidigare var det värnpliktssoldater som mötte britterna. På 
marksidan är det framförallt bristen på flexibelt uppträdande som präglade de 
argentinska styrkornas agerande. Även en sviktande moral kan skönjas hos 
argentinarna då de värnpliktiga soldaterna får leva under väldigt primitiva 
förhållanden på ön samtidigt som de blir ständigt utsatta för bekämpningar av 
artilleri. Vid striderna kring Goose Green och Darwin lyckas de inte med 
numerärt större styrkor hindra britterna att inta dessa positioner. Både vid 
Goose Green och slutstriderna mot Port Stanley var de argentinska trupperna 
fast stationerade och hade små möjligheter till flexibelt uppträdande. Detta var 
också som ett resultat av den långvariga artilleribekämpningen från den 
brittiska sidan som hade föregåtts i flera veckor. Det kan konstateras att de 
argentinska marktrupperna hade ett stelt och oflexibelt sätt att agera och någon 
form av uppdragstaktik går inte att spåra. Här ser vi tydliga tecken på hålla fast 
vid stridsplanen, skydd och hålla terräng. 
Till skillnad mot markförbanden visar de argentinska flygstridskrafterna på ett 
fortsatt försök till flexibelt uppträdande. Det sista försöket från den argentinska 

                                                 
122 Ethell, 1983, s. 203. 
123 Ethell, 1983, s. 212. 
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sidan att försöka få en förskjutning av det operativa läget är med det 
kombinerade anfallet med Exocet-robotanfall och bombflygplan den 30 maj. 
Trots att de visar ett flexibelt sätt att agera med flygstridskrafterna misslyckas 
de. Till del beror misslyckandet på att de saknar en djupare analys av vilka mål 
de skall bekämpa med sina värdefulla robotar. I och med detta anfall har de 
förbrukat sina samtliga fem värdefulla Exocet som var flygburna. I samtliga 
anfall med Exocet har det skett utan att mer noggrant analysera vilka som är de 
mål som avses bekämpas. Med en så kritisk litet antal robotar är det viktigt att 
utnyttja dessa på ett så optimalt sätt som möjligt. Här finns återigen tecken på 
att det är manövertänkande i form av förskjutning, slå mot tyngdpunkten och 
initiativ. 
 
Om argentinarna hade sett till att skaffat fler Exocet innan de startade 
konflikten skulle de ha haft ett helt annat utgångsläge. Som vi såg i ett tidigare 
skede anföll argentinarna Falklandsöarna baserat på ett läge som uppkom 
tidigare än beräknat. De såg ett windows of opportunity när de skred till verket. 
Många tecken tyder på att de hade planerat att genomföra operationen senare 
under året.124 Priset för att de tog detta tillfälle tidigare blev att de inte hann 
skaffa tillräckligt antal Exocet robotar innan de startade kriget. Detta var av 
avgörande betydelse. Vid ett större antal robotar hade det kunnat bli ett annat 
förlopp av konflikten. 
 

4.5.2. Slutsats av skedet 

För att ge en bild av vilka indikatorerna som har varit påverkande har jag 
använt en tabell där vi kan se vilka indikatorer som har varit mest påverkande 
under skedet och på vilken nivå. 
 

Storbritannien Argentina  Indikatorer 
Strategisk Operativ Taktisk Strategisk Operativ Taktisk

Tempo       
Uppdragstaktik   JA    
Indirekta 
metoden 

      

Förskjutning     JA  
Initiativ     JA  
Kraftsamling       
Överraskning       

Manöver- 
krigföring 

Tyngdpunkt     JA  
Eldkraft  JA JA    
Skydd  JA JA   JA 
Ta och hålla 
terräng 

 JA JA   JA 

Utnötnings- 
krigföring 

Stridsplaner      JA 
 
 
                                                 
124 Hastings, 1983, s. 47-48. 
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I detta det sista skedet är det ett tydligt tecken på utnötningskrigföring som 
utspelas från både det brittiska och argentinska hållet. I samband med att 
britterna får en lyckad landstigning vid San Carlos och de får iland sina 
marktrupper är det en tidsfråga innan de lyckas besegra den argentinska 
markstyrkan som visar tecken på låg moral efter lång tids eld bekämpning. På 
både den taktiska och operativa nivån som delvis går ihop och inte är så 
välavskiljda är det en ren utnötning som till slut britterna vinner i samband med 
att den argentinske befälhavaren inser slaget förlorat den 14 juni. Den 
strategiska nivån spelar här inte någon avgörande roll för utgången av skedet. 
 

4.6. Sammanfattning av slutsatser 
 
Skede 1 (2 april till 30 april) 
Inledningsvis i samband med att Argentina startar konflikten genom att 
invadera Falklandsöarna, har argentinarna det inledande initiativ som de snart 
tappar på grund av den brittiska reaktionen. Slutsatsen av analysen är att det 
finns klara tecken på manöverkrigföring i början av konflikten från både 
argentinskt och brittiskt håll. Framförallt på den strategiska nivån var de 
händelser som utspelade sig före 1 maj av avgörande betydelse för den senare 
striden. Dessa händelser hade tydliga tecken som var manöverorienterade. På 
det operativa och taktiska planet har däremot Argentina en inriktning som är 
utnötningsorienterad, framförallt då vi ser hur de disponerar sina resurser som 
de förbereder för de kommande striderna. 
 
Skede 2 (1 maj till 21 maj) 
I detta skede får den operativa och taktiska nivån en större betydelse. På den 
brittiska sidan ser vi hur den taktiska nivån är präglad av ett utnötningskrig 
med den återkommande bekämpningen av Port Stanley. Samtidigt på den 
operativa nivån ger denna bekämpning resultatet som påvisar en 
manöverkrigföring från den brittiska sidan. Samspelet mellan de olika nivåerna 
syns tydligt i detta skede där utnötningskrigföring förekommer på taktisk nivå 
samtidigt som det är tydliga tecken på manöverkrigföring på den operativa 
nivån. 
Även argentinarna hade i detta skede ett manövertänkande på operativ nivån. 
För de argentinska flygstridskrafterna och sjöstridskrafterna finns det en form 
av flexibilitet inledningsvis. Senare in i skedet drar argentinarna tillbaka 
sjöstridskrafterna och flygstridskrafterna och blir mer utpräglade att genomföra 
ett utnötningskrig mot den brittiska sjöstyrkan på det taktiska planet. 
 
Skede 3 (21 maj till 25 maj) 
Den strategiska nivån påverkar inte längre skedet i någon nämnvärd riktning 
utan det är de operativa och taktiska nivåerna som utgör grund för analysen. 
Här kan konstateras att på båda sidor dominerar ett utnötningstänkande när det 
gäller striderna. Framförallt är den argentinska bekämpningen av fartygen en 
klar utnötningskrigföring som tar hårt på båda sidors resurser. Britterna 
kraftsamlar i detta skede helt på att genomföra landstigningen i San Carlos 
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viken. För britterna är det av stor vikt att komma i land snabbt med så stora 
styrkor som möjligt för att kunna slutföra ett anfall mot Port Stanley. 
 
Skede 4 (26 maj till 14 juni) 
Britterna visar här upp ett samordnat sätt att föra den gemensamma striden i 
avancemanget mot Port Stanley. I detta det sista skedet är det ett tydligt tecken 
på utnötningskrigföring som utspelas från både det brittiska och argentinska 
hållet på både den operativa och den taktiska nivån. Den strategiska nivån 
spelar här inte någon avgörande roll för utgången av skedet. 
 
Slutsats 
Inledningsvis kan vi konstatera att det var manöverkrigföring på den 
strategiska nivån av båda länderna i inledningsskedet. På den operativa nivån 
är det även här en form av manöverkrigföring initialt men att det förskjuts 
senare under konflikten till att bli ett mer utnötningstänkande ju längre 
konflikten pågår. På det taktiska planet är det från båda hållen ett klart 
utpräglat utnötningstänkande genom hela konflikten. Det finns dock tillfällen 
då det finns antydningar på att båda sidor har inslag av manöverkrigföring. 
För att åskådliggöra detta använder jag samma tabell som jag använt tidigare 
för respektive skede och gör en sammanslagning av de olika indikatorerna. 
Respektive siffra anger de olika skedena. 
 

Storbritannien Argentina  Indikatorer 
Strategisk Operativ Taktisk Strategisk Operativ Taktisk

Tempo 1, 2      
Uppdragstaktik   4    
Indirekta 
metoden 

 2   2  

Förskjutning  2   4 (3) 
Initiativ 1 2  1   
Kraftsamling     2, (3),4  
Överraskning  2  1   

Manöver- 
krigföring 

Tyngdpunkt     2,4  
Eldkraft  4 2, 4   2, 3 
Skydd  4 4   4 
Ta och hålla 
terräng 

 3, 4 3, 4  1 1, 4 

Utnötnings- 
krigföring 

Stridsplaner     3 2, 3, 4
1 = Skede 1 (2 april till 30 april) 
2 = Skede 2 (1 maj till 21 maj) 
3 = Skede 3 (21 maj till 25 maj) 
4 = Skede 4 (26 maj till 14 juni) 
 
På detta sätt syns det tydligt att det blir en förändring ju längre kriget pågår. 
Både när det gäller en förändring från manöverkrigföring inledningsvis och till 
utnötningskrigföring i ett senare skede. Det blir också tydligt att det blir de 
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operativa och taktiska nivåerna som påverkar i allt högre grad ju längre 
konflikten pågår. 
I det stora hela kan man sammanfatta och dra slutsatsen att kriget mellan 
Storbritannien och Argentina om Falklandsöarna 1982, det var till stora delar 
ett utnötningskrig med inslag av manöverkrigföring. 
 

5. Diskussion 
 
Syftet med kapitlet är att vidareutveckla slutsatserna dragna i kapitel 4.6 med 
en egen reflektion om svaren samt en diskussion om det fanns eventuella 
alternativa möjliga handlingsvägar för parterna i kriget. Kapitlet avslutas med 
svar på syfte och frågeställning samt en diskussion om validitet och reliabilitet. 

5.1. Reflektion 
 
När vi sammanfattar de slutsatser som jag har dragit från skedena i kriget, kan 
vi konstatera att förhållandet mellan manöverkrigföring och 
utnötningskrigföring förändras ju längre konflikten pågick. Från början är det 
tecken på manöverkrigföring på de högre nivåerna och det förskjuts ju längre 
kriget går mot att det blir utnötning i de lägre nivåerna under senare delen av 
kriget. Blev det på detta viset eller var det slump? Det är kanske generellt så att 
det förhåller sig på liknande sätt oavsett vilken konflikt vi studerar. De 
inledande strategiska dragen i krig kommer att få fortsatt effekt under de 
efterföljande striderna. Den strategiska inledningen får en form av ”bäddning” 
inför kommande strider. I Falklandskriget har vi konstaterat att den senare 
delen av kriget, där har den strategiska nivån ingen påverkan på förloppet utan 
det är den operativa och taktiska nivån som påverkar. 
När jag har gjort undersökningen med hjälp av indikatorerna har det per 
automatik blivit ett motsatsförhållande mellan manöverkrigföring och 
utnötningskrigföring. Det kan diskuteras om det verkligen förhåller sig på det 
viset. Om det inte finns indikatorer på manöverkrigföring är det då automatiskt 
utnötningskrigföring, eller vise versa. Min syn på det är att det är mer sannolikt 
att det är utnötningskrigföring om det saknas indikatorer på manöverkrigföring 
men det är däremot inte självklart att det blir manöverkrig om det saknas 
indikatorer på utnötningskrigföring. Här är det möjligen så att vi måste titta 
efter andra typer av krigföringsätt, exempelvis lågintensitetskonflikt eller 
asymmetrisk krigföring. Här är det naturligt att ta upp den möjligheten att 
istället för att analysera utifrån begreppsparet manöver-utnötning, skulle vi 
kunna jämföra förhållandet mellan konventionellt krig kontra 
lågintensitetskonflikt. 
 
Finns det något värde i att analysera om förekomsten av manöverkrigföring i 
ett krig med så unik karaktär som Falklandskriget? Kan det vara så att just de 
unika förhållanden som rådde under Falklanskriget, det gör att förhållandet 
mellan manöverkrigföring och utnötningskrigföring blir irrelevant? De unika 
förutsättningarna baseras på den relativt begränsade geografiska ytan som 
konflikten utspelade sig i och även med de begränsningar som de respektive 
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länderna tog på sig att hålla konflikten inom. Inget av länderna var intresserade 
av att konflikten skulle sprida sig utöver det området som omgärdade 
Falklandsöarna. 
Min uppfattning är att trots de unika förhållanden som rådde under 
Falklandskriget är det ändå viktig att kunna analysera konflikten för att på så 
sätt bilda oss en uppfattning om hur de inblandade parterna agerade på de olika 
nivåerna. Därför är det intressant att studera förhållandet i kriget och i vilken 
omfattning som en manöverkrigföring tillämpades. Förhållandet mellan 
manöverkrigföring och utnötningskrigföring är inte irrelevant utan det hjälper 
oss att lättare dra slutsatser om kriget och se på möjliga alternativ till 
händelseutveckling.  
När vi studerar de olika nivåerna är min bedömning efter att genomfört denna 
analys, att den taktiska nivån möjligen inte är nödvändig att analysera. De 
avgörande nivåerna ligger framförallt på den strategiska och den operativa 
nivån. 
Just dessa unika förhållanden som rådde under Falklandskriget, gör att det 
möjligen i en större grad är viktigare att analysera förhållandet mellan 
utnötningskrigföring och manöverkrigföring, då speciellt på den operativa och 
strategiska nivån. 
 
 

5.2. Resultatet av kriget 
 
Fanns det några alternativa krigföringssätt som de militära befälhavarna på 
respektive sida hade. Och hade det blivit annorlunda om de medvetet haft ett 
förhållningssätt till de olika teorierna. I studien har jag inte undersökt eller haft 
som målsättning att undersöka om de medvetet reflekterade på synen om 
manöverkrigföring eller utnötningskrigföring. På den brittiska sidan saknades 
en doktrin för hur de skulle genomföra en konflikt motsvarande 
Falklandskriget. De doktriner som fanns vi denna tidpunkt var inriktade mot 
det kalla krigets dagar och ett försvar mot ett sovjetiskt anfall i Europa.125 Efter 
att ha studerat Falklandskriget anser jag att de som hade störst möjlighet att 
förändra sin typ av krigföring var argentinarna. Detta är kanske självklart 
eftersom de förlorade kriget. Storbritannien hade inte så många andra alternativ 
att välja krigföring på än de gjorde. Möjligheter för Storbritannien att använda 
ett mer manöverorienterat sätt hade till exempel varit att slå mot den 
argentinska tyngdpunkten på strategisk nivå. Denna tyngdpunkt låg 
förmodligen på det argentinska fastlandet i form av det argentinska 
ledarskapet. Storbritannien var dock inte intresserade av att bruka vapen mot 
Buenos Aires eller fastlandet utan ville hålla konflikten kring 
Falklandsöarna.126 
Jag anser att argentinarna kunde ha haft en större vinst med att utnyttja 
manöverkrigföring i högre grad än vad de gjorde 1982. För dem fanns det 
många möjligheter att få konflikten att gå i deras riktning. Förmodligen var inte 

                                                 
125 Samtal med Chris Finn på brittiska MOD 040130, under Chp02-04 Luftprofilering 
studieresa till England. 
126 Sverre Diesen, Militaer Strategi, Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, 2000, s. 45. 
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den argentinska juntan och militära ledningen inne i dessa tankebanor när de 
startade konflikten och lade upp planerna för att försvara öarna. De tecken på 
manöverkrigföring som ändå visade sig var förmodligen inte medvetet tänkt 
utifrån ett manöverperspektiv utan var som en naturlig del i den militära 
planeringen och den argentinska operationskonsten. Om argentinarna hade på 
ett tydligare sätt identifierat vad som var den operativa tyngdpunkten och de 
kritiska sårbarheterna hos britterna hade möjligheterna till ett annat resultat 
varit uppenbar. Nu hade de visserligen identifierat hangarfartygen som den 
operativa tyngdpunkten eller kritiska sårbarheten hos britterna men de 
misslyckades med att slå mot denna. Den brittiska styrkan som saknade någon 
fast bas att verka ifrån före landstigningen, var ytterst sårbara 
underhållsmässigt. Hade argentinarna haft möjlighet att nyttja detta hade det 
också kunnat påverka förloppet. 
Ett senare datum för invasionen från argentinarnas sida kanske också hade 
påverkat situationen. De skulle då möjligen kunnat vara bättre förberedda med 
fler införskaffade vapen exempelvis Exocet robotar med mera. 
Vi kan konstatera att det var små avgöranden som fick stora konsekvenser, 
eller rättare sagt några få konsekvenser kunde ha fått förloppet i en annan 
riktning. Jag tänker då främst på vad hade hänt om det argentinska 
kniptångsanfallet hade lyckats? Om argentinarna hade lyckats tempera sina 
bomber på ett sådant sätt att de hade detonerat. Hade det fått den brittiska 
styrkan att ge sig? Är det möjligen så att alla dessa små friktioner har en större 
påverkan på förloppet jämfört med om det hade varit krigföring med 
manöverkrigföring eller utnötningskrigföring. Krig är oförutsägbara och det är 
åtskilliga gånger i historien som vi kan se att små detaljer eller så kallade ”om” 
som fäller avgörande. 
En fråga för vidare analyser och studier i framtiden är kanske därför att 
undersöka om argentinarna haft större möjligheter att vinna kriget om de hade 
använt sig av manöverkrigföring i större utsträckning. 
 

5.3. Svar på syfte och frågeställning 
 
Som underlag för att svara på syftet och frågeställningen hämtar jag de 
slutsatser som jag har redovisat i kapitel 4.6 och diskuterat i detta kapitel 5. 
Slutsatsen och svar på frågorna blir således att det inte går att säga att kriget 
var något krig med utpräglad manöverkrigföring eller utnötningskrigföring. 
Det som ligger närmast till hands, är att klassificera kriget som att det var ett 
utnötningskrig som hade inslag av manöverkrigföring. 
När vi tittar på de olika skeden som jag delat upp striden i, så skiljer sig också 
analysen hur vi klassificerar kriget. Slutsatsen blir att från början finns det på 
de högre nivåerna ett manövertänkande men ju längre in i kriget ju mer 
utnötningskrigföring blir det. Detta sker på alla nivåer, dock spelar den 
strategiska nivån en mindre roll under senare delen av konflikten. 
 

5.4. Validitet och Reliabilitet  
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Validiteten, det vill säga mäter jag det som jag avser mäta? 
Validiteten på studien bör vara god då jag genom hela det beskrivna kapitlet 4 
gör en beskrivning av händelser och korrelerar det med de indikatorer som jag 
tagit fram i kapitel 3. Genomgående i analysen efter varje skede i kapitel 4 görs 
denna korrelering. Av den anledningen kan jag säga att validiteten är god. De 
brister som dock finns är framförallt att det är möjligt att jag inte har haft 
tillräckligt material som behandlar den strategiska nivån. Som konstaterats har 
den strategiska nivån spelat roll i det inledande skedet för att därefter inte ha 
någon större inverkan. Det skulle ha kunnat finnas händelser på den strategiska 
nivån som inte jag känner till och som har spelat en roll för konflikten. På den 
operativa och taktiska nivån bedömer jag att materialet mer än väl medger en 
god validitet. 
Reliabiliteten är det som anger tillförlitligheten hos och användbarheten av ett 
mätinstrument i en undersökning. I denna studie har jag använt mig av 
indikatorer som mätinstrument för att påvisa förekomsten av 
manöverkrigföring eller utnötningskrigföring i Falklandskriget. Jag har själv 
valt dessa indikatorer efter en analys av teorierna bakom manöverkrigföring 
och utnötningskrigföring. Reliabiliteten kan naturligtvis ifrågasättas då jag 
själv utifrån de slutsatser i teoridelen av studien valt vissa indikatorer som 
giltiga för undersökningen. Men just det faktum att indikatorerna är 
underbyggda av en teoribeskrivning, anser jag att studien har en god 
reliabilitet. Spårbarheten hos indikatorerna finns väl beskriven i kapitel 3 i 
denna studie. 
 

6.  Sammanfattning  
 
Den mänskliga naturen vill oftast strukturera och sortera händelser för att 
lättare bringa ordning och reda på tillvaron. Detta gäller också vid analyser och 
studier av krig. Vi sorterar krig i olika fack för att få någon ordning på det 
komplexa fenomen som krig utgör. I de flesta länders doktriner är 
manövertänkande och manöverkrigföring centrala begrepp, så även i den 
svenska militärstrategiska doktrinen som kom ut 2002. I den svenska 
militärstrategiska doktrinen fastslås att manövertänkandet är grunden för 
Försvarsmaktens agerande. 
Vid studier av manöverkrigföring och manöverteorier är det oftast 
krigshistoriska exempel som tas i anspråk. Av naturliga skäl är det oftast de 
stora krigen och slagen under de två världskrigen som analyseras. Av den 
anledningen har jag valt att analysera ett mindre och begränsat krig och se hur 
dessa teorier passar in på detta krig. Mitt syfte är alltså att se om vi kan 
klassificera kriget mellan Storbritannien och Argentina 1982, som ett krig 
enligt de teorier som vi idag använder i vår militär utbildning. Min 
frågeställning är: Kan vi klassificera kriget mellan Storbritannien och 
Argentina 1982, som ett krig med manöverkrigföring eller var det ett 
utnötningskrig? Fanns det olika skeden i kriget som kan klassificeras olika? 
Jag behandlar först manöverteorin och därefter utnötningsteorin. Syftet med 
beskrivningen är att ur teorierna få fram indikatorer som påvisar förekomsten 
av det ena eller andra sättet att klassificera krig. Dessa indikatorer använder jag 
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sedan i min beskrivning av Falklandskriget för att spåra förekomsten av 
manöverkrigföring eller utnötningskrigföring. 
 
Manöverteorin 
Manöverkrigföring inte är något nytt fenomen. Redan på stenålderstiden 
genomfördes säkert strider som påminde om manöverkrigföring. De äldsta 
beskrivna exemplen är slaget vid Leuctra, år 371 före Kristus och det klassiska 
slaget vid Cannae 216 före Kristus, där Hannibal besegrade Romarna. I 
modernare tid genomfördes manöverkrigföring under Andra världskriget med 
tyskarnas blixtkrigstaktik. 
Inom manöverkrigföring är det inte direkt konfrontation med fiendens starka 
sida eller punkt. Det centrala inom manöverkrigföring är att man angriper 
motståndarens vilja att eftersträva sina krigsmål.  
Följande teoretiker som jag använder mig av i denna uppsats som har beskrivit 
manöverteorin är: John Boyd, William S. Lind, Martin van Creveld och Sir 
Basil Lidell Hart. Ur deras beskrivningar har jag hämtat följande indikatorer 
som är typiska för manöverkrigföring: Tempo, Uppdragstaktik, Indirekta 
metoden, Förskjutning, Initiativ, Kraftsamling, Överraskning och Tyngdpunkt. 
 
Utnötningsteorin 
Centralt inom teorin för utnötningskrigföringen är att man vinner genom att 
angripa fiendens starka sida. Utnötningskrigföring är linjärt orienterade med 
enheter tätt sammanslutna och med flankerna väl skyddade. Tanken med denna 
definition går tillbaka till slagfälten på medeltiden där arméerna drabbade 
samman och utkämpade striden. Kulmen för utnötningskrigföringen nåddes 
med Första Världskriget och dess enorma förluster. Filosofin bakom 
utnötningskrigföringen kom att få nästan vetenskapliga proportioner. Kriget 
eller slaget systematiserades och byggde på en kumulativ förstörelse genom 
överlägsen eldkraft och teknik. 
De indikatorer som är typiska för utnötningskrigföring är: Eldkraft, Skydd, Ta 
och hålla terräng och Stridsplaner 
 
Sammanfattning av indikatorer 
När vi sammanfattar teorierna för de två olika krigföringsmetoderna 
manöverkrigföring och utnötningskrigföring kan vi sammanfatta dessa i 
följande tabell. 
 
Manöverkrigföring Utnötningskrigföring 
Tempo. Eldkraft 
Uppdragstaktik. Skydd 
Indirekta metoden. Ta och hålla terräng 
Förskjutning. Stridsplaner 
Initiativ.  
Kraftsamling.  
Överraskning.  
Tyngdpunkt  
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Falklandskriget 1982 
Jag beskriver Falklandskriget utifrån de huvudsakliga händelserna som 
utspelade sig i kriget och jag har delat upp detta krig i fyra olika delar. 
 
Den första delen är från 2 april, 1982, då Argentina invaderar 
Falklandsöarna till och med 30 april. 
 
Inledningsvis i samband med att Argentina startar konflikten genom att 
invadera Falklandsöarna, har argentinarna det inledande initiativ som de snart 
tappar på grund av den brittiska reaktionen med att sända en styrka till 
området. Slutsatsen av analysen är att det finns klara tecken på 
manöverkrigföring i början av konflikten från både argentinskt och brittiskt 
håll. Framförallt på den strategiska nivån var de händelser som utspelade sig 
före 1 maj av avgörande betydelse för den senare striden. Dessa händelser hade 
tydliga tecken som var manöverorienterade. På det operativa och taktiska 
planet har däremot Argentina en inriktning som är utnötningsorienterad, 
framförallt då vi ser hur de disponerar sina resurser som de förbereder för de 
kommande striderna. 
 
Den andra delen är från 1 maj, då britterna inleder striderna, till och med 
21 maj då de brittiska trupperna genomför landstigningen i San Carlos på 
Falklandsöarna. 
 
I detta skede får den operativa och taktiska nivån en större betydelse. På den 
brittiska sidan ser vi hur den taktiska nivån är präglad av ett utnötningskrig 
med den återkommande bekämpningen av Port Stanley. Samtidigt på den 
operativa nivån ger denna bekämpning ett resultat som påvisar en 
manöverkrigföring från den brittiska sidan då det döljer den verkliga 
landstigningsplatsen. Samspelet mellan de olika nivåerna syns tydligt i detta 
skede där utnötningskrigföring förekommer på taktisk nivå samtidigt som det 
är tydliga tecken på manöverkrigföring på den operativa nivån. 
Även argentinarna hade i detta skede ett manövertänkande på operativ nivån. 
För de argentinska flygstridskrafterna och sjöstridskrafterna finns det en form 
av flexibilitet inledningsvis då de försöker genomföra ett samordnat anfall mot 
den brittiska sjöstyrkan. Senare in i skedet drar argentinarna tillbaka 
sjöstridskrafterna och flygstridskrafterna och blir mer utpräglade att genomföra 
ett utnötningskrig mot den brittiska sjöstyrkan på det taktiska planet. 
 
Den tredje delen är från den brittiska landstigningen på Falklandsöarna 
till och med 25 maj då britterna är klara med förberedelserna för en 
markoffensiv mot Port Stanley. 
 
Den strategiska nivån påverkar inte längre skedet i någon nämnvärd riktning 
utan det är de operativa och taktiska nivåerna som utgör grund för analysen. 
Här kan konstateras att på båda sidor dominerar ett utnötningstänkande när det 
gäller striderna. Framförallt är den argentinska flygbekämpningen av fartygen 
en klar utnötningskrigföring som tar hårt på båda sidors resurser. Britterna 
kraftsamlar i detta skede helt på att genomföra landstigningen i San Carlos 
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viken. För britterna är det av vikt att komma i land snabbt med så stora styrkor 
som möjligt för att kunna slutföra ett anfall mot Port Stanley. 
 
Det fjärde skedet är då de brittiska marktrupperna börjar sin offensiv 
från brohuvudet till och med Argentinas kapitulation den 14 juni 1982. 
 
Britterna visar här upp ett samordnat sätt att föra den gemensamma striden i 
avancemanget mot Port Stanley. I detta det sista skedet är det ett tydligt tecken 
på utnötningskrigföring som utspelas från både det brittiska och argentinska 
hållet på både den operativa och den taktiska nivån. Den strategiska nivån 
spelar här inte någon avgörande roll för utgången av skedet. 
 
Slutsats 
 
Inledningsvis kan vi konstatera att det var manöverkrigföring på den 
strategiska nivån av båda länderna i inledningsskedet. På den operativa nivån 
är det även här en form av manöverkrigföring initialt men att det förskjuts 
senare under konflikten till att bli ett mer utnötningstänkande ju längre 
konflikten pågår. På det taktiska planet är det från båda hållen ett klart 
utpräglat utnötningstänkande genom hela konflikten. Det finns dock tillfällen 
då det finns antydningar på att båda sidor har inslag av manöverkrigföring. I 
det stora hela kan man sammanfatta att kriget mellan Storbritannien och 
Argentina om Falklandsöarna 1982, att det var till stora delar ett utnötningskrig 
med inslag av manöverkrigföring. 
När vi tittar på de olika skeden som jag delat upp striden i, så skiljer sig också 
analysen hur vi klassificerar kriget. En slutsats är att från början finns det på de 
högre nivåerna ett manövertänkande men ju längre in i kriget ju mer 
utnötningskrigföring blir det på alla nivåer. 
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8. Abstract 
 
Since 1980 there has been a focus on manoeuvre warfare and manoeuvre 
theory, especially in the USA. In the Swedish military education, manoeuvre 
theory now also plays a central part. The Swedish military strategic doctrine 
states that manoeuvre thinking is to be the conceptual base for the Swedish 
armed forces. When we study manoeuvre warfare and manoeuvre theory, we 
often use military history and the classical battle as the sources to study. For 
natural reasons it is usually the big wars and battles that have been in focus, 
especially World War I and II. Historically, the German and the Israeli schools 
of warfighting have played a key part of developing the art of manoeuvre 
warfare. For that reason I have chosen to study and analyse a smaller war with 
much more limited circumstances. The purpose of the study is to see if the 
theory fits into this small war. 
My purpose for this composition is to see if we can classify the war between 
Great Britain and Argentina in 1982, the Falklands war, as a war with the 
theories that we use today in our military education. To begin with I will 
describe the two theories of warfighting, manoeuvre warfare and attrition 
warfare, after that I will present a short description of the most vital case in the 
Falklands war. 
In my analysis, I have discovered that there is no clear picture of how we can 
classify the type of warfare that was used in the Falklands war. Both Great 
Britain and Argentina accomplished the war with a mixture of the two methods 
of warfighting. To begin with there were signs of manoeuvre warfare, but as 
the war went on the more indication of attrition warfare appears. 
The conclusion of the composition is that the Falklands war was an attrition 
war with elements of manoeuvre warfare. 
 
 
Keyword: Falklands war, Malvinas war, manoeuvre theory, manoeuvre 
warfare, attrition theory, attrition warfare. 

 


