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ABSTRACT 
Time to change the principles of war. 

The world is under constant change, alliances and agreements are made. This has pushed 
the development and globalization to where we stand today, and the military force is used 
to achieve political and religious objectives. The armed military forces and weapon systems 
have been refined, just like the world has. The strive to win the next armed conflict has been 
an innovation force, pushing the augmentation of armed forces around the world. 

The wars and conflicts have served as test facilities, were weapon systems and personnel 
have been proven on the battlefield. Experiences from the battlefield have been 
implemented, with the purpose to achieve more military superiority.        

The principles of war are principles that is meant to give guidance in the planning and 
implementation of military operations. These principles were created during the mid-19th 
century by the two military theorists Carl Von Clausewitz and Antoine-Henri Jomini. Both 
these military theorists, had successful careers on the battlefield, contributing to the impact 
of their theories. These theories have been implemented in the education of officers 
worldwide, thereby forming a foundation in military theory.        

Modern military theorists, especially from the US, states that the principles of war are 
outdated on the modern battlefield. The principles were written to win a battle in a 
constrained area, not for winning an entire war, affecting a whole society during a long 
period of time. With accelerating development of technology and globalization, some of the 
principles of war are outdated and should be rewritten or replaced to be relevant in a 
modern conflict.     

The aim of this thesis is to examine if the principles of war, in a Swedish context, needs to be 
altered in order to confront a modern conflict more aptly. This is conducted through an 
examination of selected American military theorists’ theories in terms of which of the 
principles that are obsolete and in need of replacement or rephrasing. Swedish doctrines are 
then to be examined through qualitative content analysis in order to find wordings that can 
support the ability of these new principles of war to be implemented in a Swedish context. 

The analysis and result of this thesis demonstrates that there are principles of war that 
needs reformulation to be applicable on the battlefield of the future. Furthermore, the 
result demonstrates that these principles clearly are found in the Swedish doctrines writings. 
Also, the advancing technology, has been a significant contributor in the development of the 
new principles of war, as a complement and support. The principles of war must be 
rewritten or changed in Swedish doctrines in order to enable Sweden to become the winner 
in the next modern conflict.         

 

Keywords: 
Swedish armed forces, Principles of war, Technology development, Military Strategic 
Doctrine, Precision, Dislocate, Surprise, Modern Warfare, Hybrid Warfare. 

 



   

SAMMANFATTNING 
Tid för förändring av krigföringens principer. 

Världen är i en konstant förändring, allianser bildas och överenskommelser tecknas. Detta 
har drivit omvärldsutvecklingen och globaliseringen till där vi är idag och där det militära 
maktmedlet används i syfte att uppnå politiska och religiösa målsättningar. Precis som 
världen har utvecklats så har även de militära styrkorna och vapensystem utvecklats. Att bli 
segrare i nästa konflikt är en innovationskraft som har drivit utvecklingen av den militära 
förmågan framåt runt om i världen. Krigen och konflikterna har fungerat som en 
testanläggning där vapensystem och den militära personalen prövas i strid. Erfarenheter från 
krigen har dragits och sedan implementerats i syfte att bli ännu starkare och militärt 
överlägsen.     

Krigföringens principer, även kallade de militära grundprinciperna, är ett antal olika principer 
vilka syftar till att ge en vägledning i planering och genomförandet av militära operationer. 
Dessa principer togs fram och utvecklades under mitten av 1800-talet av militärteoretikerna 
Carl von Clausewitz och Antoine-Henri Jomini. Båda dessa militärteoretiker hade framgångar 
på slagfältet vilket gjorde att de fick genomslag för sina teorier. Dessa teorier har sedan, 
genom utbildning, applicerats på officerskårer världen över och på så sätt ”cementerats” fast 
och blivit en basplatta i militärteorin.  

Dagens militärteoretiker, framförallt med en amerikansk anknytning, menar på att 
grundprinciperna är föråldrade på dagens slagfält. Principerna skrevs för att vinna ett lokalt 
slag på en begränsad plats, inte för att vinna ett krig som påverkar ett helt samhälle under 
en lång tid. Med en accelererande teknikutveckling och globalisering så har vissa av dessa 
grundprinciper blivit föråldrade och bör således omformuleras för att vara relevanta i en 
modern konflikt. 

Denna studie syftar till att undersöka om krigföringens principer, ur en svensk kontext, 
behöver förändras för att på ett mer adekvat sätt kunna möta en modern konflikt. Detta 
görs genom att undersöka utvalda amerikanska militärteoretikers teorier gällande vilka 
grundprinciper som är inaktuella och därmed behöver ersättas eller omformuleras. Genom 
en kvalitativ innehållsanalys undersöks sedan om dessa nya grundprinciper kan återfinnas i 
skrivningar i Försvarsmaktens doktriner vilket kan utgöra stöd för att dessa principer kan 
implementeras i en svensk kontext. 

Analysen och resultatet av denna studie påvisar att det finns grundprinciper vilka, ur en 
svensk kontext, är i behov av revidering för att på ett mer adekvat sätt vara applicerbara i en 
framtida konflikt. Vidare påvisar resultatet att dessa principer tydligt återfinns i skrivningar i 
Försvarsmaktens doktriner. Dessutom har teknikutvecklingen spelat en stor roll i 
vidareutvecklingen av grundprinciperna, då den kan fungera som ett stöd och komplement 
till grundprinciperna. Således bör de militära grundprinciperna omformuleras alternativt 
revideras i svenska doktriner syftande till att göra det möjligt för Sverige att stå som vinnare i 
nästa konflikt.     

 

Nyckelord: 
Försvarsmakten, Krigföringens principer, teknisk utveckling, Militärstrategisk doktrin, 
Precision, Förskjutning, Överraskning, Modern krigsföring, Hybridkrigsföring. 
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1 INLEDNING 

1.1 INTRODUKTION  

Den 27 februari 2014 ockuperas ett antal viktiga byggnader på Krim-halvön (en del av 
Ukraina), däribland parlamentsbyggnaden och flygplatserna, av maskerade män i militära 
uniformer utan förbands-och nationsbeteckningar. Kommunikationskanaler och internet-
förbindelser mellan Krim och Ukraina bryts och det lokala styret förändras (Granholm, et al., 
2014, pp. 20-22). 

USA:s dåvarande statssekreterare John Kerry varnar Ryssland den 2 mars om att ryska 
aggressioner kommer att leda till konsekvenser (McElroy, 2014). 

Ockupationen förstärks från rysk sida (Mackey, 2014) och under rysk militär kontroll på 
halvön, hålls den 16 mars en folkomröstning om Krim ska bli en del av Ryssland vilket får 97 
procents bifall. EU, USA och många andra hävdar att folkomröstningen är olaglig (Harding & 
Walker, 2014).  

Annekteringen av Krim är ett faktum den 18 mars, när den ryska statsledningen 
undertecknar ett dokument som införlivar Republiken Krim med Ryssland (President of 
Russia, 2014). 

Det tog alltså inte längre tid än 20 dagar för Vladimir Putin att med bl.a. militära maktmedel 
överta en del av Ukrainas territorium och införliva det med Ryssland.  Omvärlden chockades 
av det sätt ett lands territorium kunde annekteras av ett annat land, vilket bl.a. präglades av 
överraskning, korta tidsförhållanden och utebliven blodspillan. 

Den hastighet och övertygelse Ryssland uppvisade i Krim-operationen överraskade både 
Ukraina och det internationella samfundet, varför det i omvärlden har debatterats för att 
detta var att betrakta som en ny generation av rysk krigföring. Militära skenmanövrer 
(maskirovka) och politisk propaganda är dock inget nytt i Ryssland (Granholm, et al., 2014, p. 
43). Snarare var sättet att nyttja det militära maktmedlet i kombination med propaganda 
och politisk koordinering utvecklat. 

Chefen för den ryska generalstaben, Valerii Gerasimov, uttryckte i ett tal i februari 2013 
(Granholm, et al., 2014, p. 32) att det finns viktiga lärdomar att dra från de senaste 
konflikterna i Nordafrika och Mellanöstern. Han menade att krigets regler har förändrats. De 
ickemilitära medlens roll i att uppnå politiska och strategiska mål har ökat och, i många fall, 
överträffat de väpnade medlen i sin effektivitet. Gerasimov menar att de applicerade 
metoderna i en konflikt har skiftat mot ett brett användande av politiska-, ekonomiska-, 
informations-, humanitära- och andra ickemilitära medel vilket påverkat och nyttjats 
tillsammans med ”allmänhetens förmåga till protest’ (Galeotti, 2014). Alla dessa medel 
nyttjades av Ryssland i Krim-operationen. 

De ryska ledarna koordinerade skickligt operationen inom de diplomatiska-, informations-, 
militära och ekonomiska dimensionerna (DIME). Militären nyttjades i fyra riktningar för att 
genomföra annekteringen: hota Ukraina, genomföra skenmanövrer, stödja lokala styrkor 
som tog makten och för att ta och hålla Krim.  

Ovanstående pekar på att dagens och morgondagens konflikter skiftar i karaktär till ett ökat 
nyttjande av andra säkerhetspolitiska maktmedel än det militära. Denna typ av konflikter 
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kallas ibland för hybridkrigsscenarion eller sjätte generationens krigföring. Det kan dock 
argumenteras för att de militära resurserna fortsatt kommer spela en viktig roll för att kunna 
manifestera styrka, för att kunna utgöra den yttersta resursen när övriga maktmedel spelat 
ut sin roll och för att vid behov komma till ett avslut i en konflikt, som i fallet Krim. 

 

1.2 BAKGRUND 

Inom militärteorin har genom historien ett antal principer för att föra krig utvecklats 
syftande till att fungera som stöd till att nå framgång i krig. Dessa principer är avsedda att ge 
en bättre förståelse för krigföring men är inte att betrakta som en garanti för framgång 
(Malik, 2009). De togs fram för att stödja operationskonsten enligt hur krig fördes på 1800- 
och i början på 1900-talet under industrialismens tidsålder. En förändring av omvärlden i 
ökande takt, särskilt gällande karaktären på krig och konflikter, blev tydlig under första 
världskriget och den förändringen fortgick under andra världskriget och det kalla kriget. 
Utifrån den rådande globala säkerhetssituationen, den explosionsartade tekniska 
utvecklingen och asymmetrisk krigföring uppstår frågor kring värdet av de idag existerande 
principerna för krigföring. 

Vissa militärteoretiker menar att principernas historiska ursprung gör att de hade sin 
förtjänst i det som kallas konventionell krigföring1 och därför behöver förändras för att 
bättre kunna nyttjas i en modern konflikt, t.ex. ett hybridkrigsscenario. 

Enligt militärteoretikern Leonhard har världen förändrats och att det därmed finns ”en 
skyldighet för den militära professionen att omvärdera krigföringens principer när vi både 
kronologiskt och tekniskt har stigit in i 2000-talet” (1998, p. 10).  

Eftersom sättet att föra krig skiftar, bör då också principerna för att framgångsrikt föra krig 
skifta? 

Vi som genomför denna studie har tjänstgjort som officerare i Försvarsmakten i snart 20 år 
vardera. Vi har i Försvarsmaktens skolor utbildats i krigföringens principer vilka sedan har 
följt med oss i vår tjänsteutövning. Då krigföringens principer utgör en central komponent i 
både doktriner och officersutbildningen anser vi, liksom Leonhard, att krigföringens principer 
kontinuerligt behöver omvärderas och debatteras av den militära professionen. En sådan 
debatt tror vi skapar en bättre möjlighet för enskilda individer att värdera hur applicerbara 
principerna är i varje given situation. 

  

                                                      

1 Se innebörd av konventionell krigföring under rubriken begrepp. 
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1.3 PROBLEMFORMULERING  

Inom Försvarsmakten finns idag två doktriner vilka förklarar och inriktar Försvarsmaktens 
militära strategiska och operativa verksamhet; Militärstrategisk Doktrin 2016 (MSD 16) och 
Operativ Doktrin 2014 (OPD 14). Dessa hänger samman genom att Militärstrategisk doktrin 
omsätter den svenska politiska viljan i militärstrategiska utgångspunkter, som sedan 
utvecklas i Operativ doktrin, reglementen och handböcker. Christensson menar i sin studie 
att utvecklingen av krigföringens principer är kopplad till doktrinutveckling (2015, p. 39).  

MSD 16 är framtagen efter händelserna i Ukraina 2014 och även den negativa 
omvärldsutvecklingen i Östersjöområdet utgör en central del i doktrinens beskrivning av 
aktuell hotbild. Därmed skiljer sig MSD 16 på ett markant sätt från MSD 12, vilken togs fram 
under en period av upplevd avspänning i Sveriges närområde. Trots denna utveckling av 
MSD 16 har krigföringens principer inte förändrats nämnbart jämfört med MSD 12. Därav 
finner vi det intressant att undersöka om det i MSD 16 finns skrivningar vilka pekar på ett 
behov av att utveckla krigföringens principer för svenskt vidkommande. För att få ett 
bredare perspektiv kommer vi även att undersöka om det också i OPD 14 finns skrivningar 
vilka pekar på samma behov. 

 

1.4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  

Denna studie syftar till att undersöka om krigföringens principer, ur en svensk kontext, 

behöver förändras för att på ett mer adekvat sätt kunna möta en modern konflikt. 

Undersökningen kommer att göras i två steg vilka också är att betrakta som studiens 

underliggande frågor. 

a) Finns det, med utgångspunkt från amerikanska militärteoretikers teorier, 

grundprinciper vilka ur ett svenskt perspektiv kan behöva förändras för att fungera i 

en modern konflikt? 

b) Återfinns de valda principerna i skrivningar i Försvarsmaktens doktriner vilket kan 

utgöra stöd för att dessa principer kan implementeras i en svensk kontext? 
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1.5 DISPOSITION 

Vi har i dispositionen av studien valt att presentera referensramen efter metodkapitlet då vi 
uppfattar att det skapar en röd tråd i studien. 

Kapitelindelning Namn Innehåll 

Kapitel 1 Inledning Utgör uppsatsens inledning vilken beskriver dess 
bakgrund, syfte och frågeställning. 

Kapitel 2 Metod Beskriver de metodologiska överväganden som gjorts och 
urval av källmaterial. Författarnas förförståelse inom 
ämnet redovisas och slutligen redovisas arbetets etiska 
överväganden.  

Kapitel 3 Referensram Redovisar de av oss valda teorier vilka ligger till grund för 
den analysmodell som nyttjas vid analysen av 
Försvarsmaktens doktriner. Kapitlet inleds med en 
begreppsförklaring. Slutligen beskriver kapitlet militära 
grundprinciper och hur de används av olika nationer vilket 
sammanfattas i ett analysramverk samt analysfrågor.  

Kapitel 4 Analys Analyserar de två valda analysenheterna med stöd av 
analysfrågorna samt vår förförståelse inom ämnet. 

Kapitel 5 Resultat Redovisar studiens resultat genom sammanfattning och 
återkoppling till forskningsfrågorna på ett kortfattat sätt. 

Kapitel 6 Diskussion & 
Slutsats 

Redovisar våra slutsatser och diskuterar 
forskningsfrågorna samt utvalda grundprinciper. Kapitlet 
avslutas med rekommendationer och förslag till fortsatt 
forskning. 

Kapitel 7 Litteratur-
förteckning 
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2 METOD 
Detta kapitel redovisar den forskningsmetod och -design som legat till grund för 
genomförandet av uppsatsen, samt hur analysen har gått till. Inledningsvis redogörs för vilka 
metodologiska överväganden som har gjorts. Därefter presenteras urvalet av studiens empiri 
och vår förförståelse. Slutligen diskuteras frågor som rör studiens kvalitet, samt vilka 
forskningsetiska överväganden som gjorts. 

Vi har genomfört studien som en kvalitativ innehållsanalys där Försvarsmaktens doktriner 
analyseras mot ett analysramverk vilken baseras på utvalda militärteoretikers åsikter, 
gällande en utveckling av krigföringens principer. Genom att använda innehållsanalys som 
metod skapas ett utgångsläge för diskussioner kring uppsatsens frågeställning. 

 

2.1 METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN 

Metodologiska överväganden handlar om vilka kunskapsteoretiska (epistemologiska) 
ställningstaganden som har gjorts i arbetet med uppsatsen. Syftet med att redovisa dessa 
ställningstaganden är att skapa en förståelse för hur studien genomförts. 

2.1.1 VETENSKAPSTEORETISK INRIKTNING 

Inom den samhällsvetenskapliga forskningen finns ett flertal vetenskapsteoretiska 
traditioner där positivism och hermeneutik utgör de två dominerande inriktningarna (Wallén, 
1996). Positivismen växte på 1800-talet fram tillsammans med naturvetenskapen och 
anammade liknande forskningsideal vilket innebär att kunskapen skall vara opersonlig och 
objektiv. Enligt det positivistiska förhållningssättet kan säker kunskap uppnås genom att 
väga, mäta, observera och kvantifiera. Ur detta formulerades ett synsätt om att en 
vetenskaplig sats bara är meningsfull om den kan bekräftas empiriskt. Det som inte kunde 
prövas empiriskt, det subjektiva, som t.ex. värderingar, känslor och åsikter ansågs inte 
tillhöra den vetenskapliga sfären (Wallén, 1996, pp. 26-27). 

Utmaningen för samhällsvetenskapen är dock att merparten av dess fenomen är att betrakta 
som föränderliga vilket utvecklat ett anti-positivistiskt synsätt, hermeneutik. Hermeneutiken 
inriktar sig mot tolkning, förståelse och reflektion och härstammar ursprungligen från 
texttolkning av bibeln (Wallén, 1996, p. 33). Idag har den en betydligt vidare innebörd och 
kallas även för tolkningslära. Förespråkare för det hermeneutiska synsättet menar att 
samhällsvetenskapens uppgift inte är formulera allmängiltiga lagar. Istället måste varje 
fenomen förstås utifrån sig självt och dess förutsättningar – ett relativistiskt perspektiv 
(Andersson, 2014, pp. 19, 31). Till skillnad från positivismen finns det inom hermeneutiken 
inte någon enhetlig uppfattning om det exakta innehållet i sitt forskningsideal, utan det 
förändras utifrån rådande samhällsvillkor, tidsperioder och tolkningen av den. Därav kan 
hermeneutiken aldrig uppfylla de krav som ställs inom det positivistiska forskningsidealet 
(Andersson, 2014, p. 31). 

Själva grundtesen inom hermeneutiken är att skapa helhetsförståelse genom att ”meningen 
hos en del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten.” (Lunds universitet, 
2012, p.3). Därmed skall texttolkning inte fokuseras på enskilda ord, istället skapas 
förståelsen ur alla ord i texten. Vidare måste tolkningen genomföras i förhållande till en 
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kontext vilket innebär att forskaren måste beakta den situation som texten uppkommit i, de 
bakomliggande faktorerna. Dessa faktorer behöver påvisas i forskarens tolkning. Vidare 
påverkas tolkningen av forskarens värderingar och förförståelse varför dessa behöver 
redogöras för i en studie. 

Vår studie tar sin utgångspunkt i den hermeneutiska forskningstraditionen då vi avser att 
tolka texten i de valda analysenheterna syftande till att förstå deras innebörd bortom det 
konkret skrivna. Det hermeneutiska perspektivet stärks av att vår förförståelse, vilken 
redovisas i kapitel 2.5, kommer att vara central i tolkningsarbetet med att dels finna 
andemeningen med texterna, deras implicita innehåll, dels förstå i vilken kontext de skapats 
(Wallén, 1996, pp. 33-34). Vi redogör för analysenheternas kontext i kapitel 4.1, 4.2, samt 
4.4. 

2.1.2 VETENSKAPLIG ANSATS 

Det finns två olika ansatser då ett forskningsproblem skall angripas. Den deduktiva ansatsen 
utgår ofta från det naturvetenskapliga perspektivet och betraktas som den ”klassiska 
vetenskapliga metoden” (Le Duc, 2007). Forskningen utgår från en teori eller en modell, ur 
vilka hypoteser formuleras och därefter eftersöks dessa hypoteser i det empiriska 
materialet. Stämmer hypotesen med empirin så har hypotesen stärkts. 

Den induktiva ansatsen går åt motsatt håll genom att vara empiriskt driven och inte utgår 
från någon teori. Ett identifierat problem observeras och målet är att ur det insamlade 
materialet försöka sammanfatta regelbundenheter till teorier, d.v.s. dra mer generella och 
teoretiska slutsatser. Detta är vanligt att använda som ett första steg på ett nytt område när 
det inte finns någon befintlig teori att börja arbetet i. Induktion används ofta inom den 
hermeneutiska forskningen (tolkningsbaserat perspektiv). 

Ett vanligt förhållningssätt inom forskarvärlden är att ren induktion inte finns eftersom vi 
alltid observerar verkligheten i relation till vår förkunskap. Bryman (2016, p. 49) förklarar att 
den deduktiva och induktiva ansatsen innehåller drag av varandra. I den induktiva ansatsen 
kan forskaren komma att behöva samla in ytterligare information för att kunna stödja eller 
förkasta en teori. Denna typ av strategi kallas ofta för iterativ innebär att forskaren går fram 
och tillbaka mellan teori och data.  

Vi söker efter teorier i vår referensram vilka vi sedan kommer nyttja i vårt tolkande av 
analysenheterna. Ur teorin kommer vi formulera ett antal frågor, vilka bildar ett eget 
framtaget analysramverk, som kommer utgöra ett stöd för att finna skrivningar i texterna 
vilka stödjer teorierna. Därmed är vår ansats att betrakta som deduktiv även om det är 
ovanligt inom det hermeneutiska perspektivet. Om vi hade valt en induktiv ansats hade 
textmassan kunnat bli ohanterlig. 

2.1.3 VETENSKAPLIG METOD 

Inom den samhällsvetenskapliga forskningen finns två olika metoder för att angripa det 
valda forskningsproblemet, den kvantitativa och den kvalitativa.  

Kvantitativa studier nyttjas ofta då det finns ett behov av generalisering eller då stora 
mängder numeriska data skall inhämtas. Enligt Bryman förknippas ofta kvantitativa studier 
med den deduktiva ansatsen, att de har en starkare koppling till naturvetenskapen (särskilt 
positivismen) och att synen på verkligheten är objektivistisk (2016, p. 50). 
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Den kvalitativa forskningen har istället en starkare koppling till hermeneutiken då antalet 
inte är det viktiga utan det som är omätbart t.ex. upplevelser och känslor (Wallén, 1996, p. 
73). Nuet, rikedomen och tolkningen står i fokus. Mängden empiri som krävs för 
undersökningen styrs utifrån frågeställningen, det viktiga är att få ut något intressant, ett 
djup i analysen. Inom kvalitativ forskning anses teorin vara en följd av undersökningen 
istället för dess utgångspunkt. Därav kopplas den kvalitativa forskningen till den induktiva 
ansatsen och den brukar beskrivas som tolkningsinriktad eller interpretativ. Dock behöver 
kvalitativ forskning inte alltid generera en teori, och kvalitativa studier kan utgå från 
existerande teorier (Bryman, 2016, p. 50). 

Enligt Jacobsen (2017, p. 84) ska det inte ses som att den ena metoden är bättre än den 
andra utan de lämpar sig helt enkelt för att belysa skilda frågor och problemställningar. 
Vidare menar Jacobsen (2017, p. 84) att det bör undvikas att se på kvalitativ och kvantitativ 
metod som två motsatser utan hellre ska ses som två ytterpunkter på en skala. Det går att 
kombinera metoderna t ex för att begränsa några av nackdelarna med varje metod.  

Då vi inte avser att t.ex. mäta hur ofta utvalda ord förekommer utan istället söker efter det 
implicita innehållet i en mindre mängd text, som analyseras på djupet, anser vi att den 
kvalitativa metoden är mest lämpad för denna studie. 

 

2.2 FORSKNINGSDESIGN  

Då vi har för avsikt att analysera två doktriner, skriven text, anser vi att innehållsanalys är 
den forskningsdesign som kan möjliggöra ett svar på studiens forskningsfrågor. 

Innehållsanalys är en vetenskaplig metod som handlar om att tolka budskap, avsikter eller 
meningsstrukturer i olika språkliga (textuella) källor. Innehållet i olika typer av texter, 
språkutbyten, debatter, medieinslag, protokoll, böcker etc. analyseras för att främst uppnå 
en djupare förståelse.  

Innehållsanalys kan genomföras med både en kvantitativ och kvalitativ ansats där den 
kvalitativa innehållsanalysen ”sannolikt är det vanligaste tillvägagångssättet när det gäller en 
kvalitativ analys av dokument” (Bryman, 2016, p. 677). Skillnaden mellan kvantitativ och 
kvalitativ innehållsanalys kan ses som relativ, om räknande eller mätande har en mer 
framträdande roll är innehållsanalysen mer kvantitativ. Om innehållsanalysen kräver 
komplexa tolkningar är den istället kvalitativ (Bergström & Boréus, 2018, p. 51). 

Inom den kvalitativa innehållsanalysen, som den här studien tar sin utgångspunkt i, sker 
analysen oftast genom att läsa, tolka, och systematiskt kategorisera teman och mönster i 
texterna. Metoden bygger på ”Ett sökande efter bakomliggande teman i det material som 
analyseras” (Bryman, 2016, p. 677) och görs genom subjektiv tolkning av textens delar, dess 
helhet och dess kontext (t.ex. samhällsutvecklingen, historien etc.). 

Enligt Boréus & Bergström (2018, p. 22) har texter och språket två huvudfunktioner; en 
innebördsfunktion (de uttrycker något) och en interpersonell funktion (de används för att 
påverka någon eller något) och att det inom samhällsvetenskapen är vanligast att studera 
texters innebördsaspekt (p. 51) vilket även denna uppsats ämnar göra. 

Innehållsanalys kan göras med olika abstraktionsnivåer, det manifesta innehållet (det som 
direkt uttrycks i texten, det synliga) och det latenta innehållet (vilket innebär att forskaren 
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gör en tolkning av textens innebörd, det underförstådda) (Åbo Akademi, 2018). Denna 
undersökning avser att tolka textens latenta innehåll i de utvalda analysenheterna utifrån på 
förhand bestämda (teoretiskt) teman. Det innebär att vi med stöd av den framtagna teorin 
formulerar ett antal teman som vi med hjälp av vår förförståelse söker efter i 
analysenheterna. Sökandet efter definierade teman möjliggörs genom formulerande av ett 
antal frågor som ställs mot analysenheterna. Widén menar att ”frågorna kan liknas vid 
redskap eller verktyg för att kunna utföra ett hantverk” (Fejes & Thornberg, 2009, p. 142). 

De textdelar i analysenheterna som innehåller eftersökta teman kommer att tolkas och 
abstraheras (kopplas till teori) för att därefter presenteras tematiskt tillsammans med 
textutdrag (citat) för att stärka tillförlitligheten. 

Den begränsning som finns med innehållsanalys är att om forskningsfrågan är väldigt öppen 
eller studien har en tydlig utforskande karaktär så kan en mer öppen metod, t.ex. Grounded 
Theory, vara bättre att använda (Flick, et al., 2004, p. 269). 

 

2.3 PROCESSBESKRIVNING  

För att söka svaret på studiens frågeställning kommer vi inledningsvis att försöka identifiera 
om det bland forskare idag finns ett antal nya principer gällande krigföring vilka det råder 
viss enighet om. Urvalet av forskare redovisas i kapitel 3.3. Dessa principer hoppas vi sedan 
kunna utveckla till ett formulerat analysramverk. Varje utvald princip kommer att utgöra ett 
tema. Därefter kommer det ur respektive tema formuleras analysfrågor vilka kommer nyttjas 
för sökandet av dessa teman i empirin, innehållsanalys. Slutligen presenteras och diskuteras 
svaren på forskningsfrågorna. 

 

Figur 1. Processbeskrivning. Schematisk bild över undersökningens forskningsdesign med teoretisk referensram 
och analysenheter. 
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2.4 KÄLLOR OCH KÄLLKRITIK 

Det material som valts ut för denna uppsats kan delas in i två huvudsakliga kategorier. Den 
första kategorin utgörs av militärteoretiskt material syftande till att formulera ett 
analysramverk kring om det föreligger ett behov av att omformulera krigföringens principer. 
Den andra kategorin utgörs av empiriskt material till undersökningens analys gällande om 
dessa nya principer diskuteras i svenska officiella publikationer. 

Allt arbete som strävar efter att genomföras på vetenskaplig grund kräver en källkritisk 
granskning av valda data, källorna. Källkritikens uppgift är att bedöma deras tillförlitlighet 
vilket kan göras utifrån de källkritiska principerna; äkthet, tidssamband, oberoende och 
tendensfrihet (Thurén, 2013, pp. 4-8). Gällande principen äkthet får det anses att den valda 
litteraturen uppfyller kriteriet. Litteraturen till referensramen är vald utifrån namnkunniga 
författare vilka refereras till i annan forskning. Litteraturen till empirin utgår från 
Försvarsmaktens officiella ståndpunkt.  

Samtlig litteratur är producerad i närtid där doktrinerna i empirin är av senast gällande 
utgåva. En av böckerna till referensramen är utgiven i år vilket borgar för att principen 
tidssamband (omnämns ibland som samtida) uppfylls. Vad gäller principerna oberoende och 
tendensfrihet är det vår uppfattning att empirin ”står för sig själv” (Thurén, 2013, p. 8) och 
att så även i huvudsak är fallet med urvalet till referensramen. Det är dock rimligt att anta 
att dess författare under många år påverkats under formulerandet av deras tankar. Å andra 
sidan uppfattas just dessa tankar som kontroversiella då de motsäger idag gällande normer 
och kan därmed ses som författarnas enskilda åsikter. Vidare kan det argumenteras för att 
empirins publikationer har som mål att förmedla en bild av hur Försvarsmakten vill verka och 
uppfattas. De är dock att ses som styrdokument varför de utgör grunden för att kunna svara 
på uppsatsens problemställning. 

 

2.4.1  PRIMÄR- OCH SEKUNDÄRDATA 

Data som används i undersökningar delas upp i två olika typer, primärdata och 
sekundärdata. Primärdata kallas information som inte fanns innan undersökningen och som 
forskaren själv samlar in genom att ”gå direkt till den primära informationskällan” (Jacobsen, 
2017, p. 93). Detta kan göras genom t.ex. intervjuer, enkäter, observationer eller 
experiment. Insamlingen anpassas för den specifika undersökningens syfte och behov. 

Sekundärdata är information som redan finns tillgänglig, insamlad av andra, är mer eller 
mindre bearbetad och kan innefatta tidningsartiklar, tidigare undersökningars resultat, 
mötesanteckningar, information från hemsidor, myndighetsinformation o.s.v. 

Sekundärdata kan vara av både kvalitativt och kvantitativt slag. Enligt Jacobsen (Jacobsen, 
2017, p. 93)  betecknas den insamlade kvalitativa sekundärdatan som ’texter’ vilka forskaren 
har att försöka tolka. 

De negativa aspekter som finns med sekundärdata är att den kan ha samlats in för ett annat 
ändamål eller syfte än för den aktuella undersökningen. Sekundärdatan kan också vara 
gammal och därför inaktuell. Vidare är det viktigt att fastställa sekundärkällans tillförlitlighet. 
Detta kan göras genom att analysera och förstå textens syfte, mål och metod för att kunna 
avgöra om informationen är t.ex. snedvriden eller felaktig. 

Det är sekundärdata som utgör denna studies empiri då vi analyserar skrivna doktriner.  
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2.4.2 URVAL AV KÄLLMATERIAL TILL ANALYS 

Uppsatsens empiriska material utgörs av valda analysenheter vilka denna studie har i uppgift 
att undersöka. Analysenheterna består av den svenska Försvarsmaktens två doktrinära 
publikationer; Militärstrategisk doktrin (MSD 16) och Operativ doktrin (OPD 14). 
Publikationerna är officiella svenska dokument, vilka på övergripande nivå behandlar 
nyttjandet av krigföringens principer inom den svenska Försvarsmakten, varför vi anser att 
de är tillförlitliga. 

En officiell publikation har i regel ett syfte. Den kan utrycka en avsändares ståndpunkt, eller 
vara ett sätt att förmedla hur avsändaren önskar att något skall uppfattas. Därmed kan det 
anses att de är subjektiva och förmedlar en ensidig bild. Då denna studie syftar till att 
undersöka om nya principer för modern krigföring kan implementeras i en svensk kontext 
utgör de dock, enligt oss, det mest tydliga stödet. Med hjälp av doktrinerna får vi 
Försvarsmaktens officiella hållning.  

Vidare så underlättas ett eventuellt behov av att granska uppsatsen eller genomföra 
ytterligare studier i ämnet av nyttjandet av officiellt publicerade dokument. Även risken för 
att hamna i sekretessproblematik reduceras. 

Krigföringens principer nämns inte explicit i dessa publikationer utan implicit. De uttrycks 
tydlig endast i Arméreglemente Taktik (AR Ta) (Försvarsmakten, 2013), och då behandlas 
endast de fyra principer som armén anser viktigast för sin strid. Övriga principer redovisas 
mycket kortfattat. Inte heller återfinns krigföringens principer i andra reglementen. 
Anledningen till att dessa principer kan anses vara allmängiltiga och har erhållit sin givna 
plats i den militära professionen är att de lärs ut på de militära skolorna. 

 

2.5 FÖRFÖRSTÅELSE  

Människors tidigare upplevelser och erfarenheter skapar en för dem subjektiv kunskap 
gällande deras omvärld. När människan sedan nyttjar denna kunskap kan den betraktas som 
en förkunskap, vilket även kallas förförståelse. Enligt Thurén (2007, p. 58) är förförståelsen 
det som vi inte uppfattar med våra sinnen utan det som ligger till grund för tolkningen. 

Förförståelsen har stor, men olika, betydelse inom den samhällsvetenskapliga forskningen. 
Inom t.ex. fenomenologi skall förförståelsen medvetandegöras men sedan åsidosättas och 
får inte påverka tolkningen av data. Inom hermeneutiken skall förförståelsen också 
medvetandegöras men sedan förstås, för att vara en viktig del i hur man tolkar insamlade 
data. 

Vi som genomför denna studie har tjänstgjort inom Försvarsmakten i snart 20 år vardera. Vi 
har utbildats i att nyttja krigföringens principer teoretiskt såväl som praktiskt. Denna 
förförståelse kan påverka arbetet på så sätt att det finns vissa förutfattade meningar om 
innehållet och upplägget i de böcker och officiella dokument som skall analyseras. Därmed 
finns en risk att detta avspeglas i uppsatsen. Förförståelsen av texterna kan påverka 
tolkningen, då det är möjligt att vara extra uppmärksam på det som kan tolkas i viss riktning 
vilket därmed riskerar att påverka resultatet i analysen. 

Det är vår avsikt att analysera böckerna på likvärdig grund, oavsett den eventuella tidigare 
förförståelsen och uppfattningar om dem. 
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Det kan också argumenteras för att ovan nämnda förförståelse är central i vår tolkning av 
analysenheterna då de teman vi letar efter i texterna inte uttrycks explicit utan snarare 
implicit. Det är alltså vår kunskap om texternas innebörd som ger oss möjlighet att finna det 
eftersökta. 

 

2.6 KVALITET I UNDERSÖKNINGEN 

Forskare från olika traditioner och perspektiv har olika synsätt på vad som är att betrakta 
som kvalitet i kvalitativa studier. ”There is no agreed doctrine underlying all qualitative social 
research. Instead there are many ’isms’ that appear to lie behind qualitative methods” (Fejes 
& Thornberg, 2009, p.226 (Silverman, 2001, p.38)). Därmed finns det hos kvalitativa forskare 
en utmaning i att nå en enhetlig uppfattning om kvalitetskriterier.   

Den kritik som traditionellt framförs mot den kvalitativa forskningen har sitt ursprung ur det 
positivistiska synsättet. Sådan kritik kan t.ex. vara att kvalitativ forskning är för subjektiv 
medan forskare med ett hermeneutiskt perspektiv menar att det är just subjektiviteten som 
är styrkan i kvalitativ forskning. Det kan även argumenteras för att naturvetenskaplig 
forskning är subjektiv, t.ex. utgår forskningsfrågan och tänkt forskningsobjekt från forskaren 
(Andersson, 2014, pp. 31-32). Forskare ser olika saker, tolkar saker olika. 

Lincoln och Guba (Lincoln & Guba, 1985, p. 300) föreslår begreppen tillförlitlighet 
(’trustworthiness’) och äkthet (’authenticity’) som grundläggande kriterier för bedömning av 
en kvalitativ undersökning. Begreppet tillförlitlighet består av fyra delkriterier vilka samtliga 
har en motsats i kvantitativ forskning. 

Trovärdighet (’credibility’) (motsvarar intern validitet) behandlar hur väl resultaten 
representerar en trovärdig tolkning av datat. Detta inkluderar kontexten inom vilken data 
inhämtats, de som upplevt fenomenet ska känna igen sig.  

Överförbarhet (’transferability’) (motsvarar extern validitet), avser om ifall resultaten kan 
överföras till/jämföras med andra sammanhang eller grupper. Detta kan ses som ett mjukare 
begrepp för generaliserbarhet och kan relateras till begreppet fall-till-fall-transfer vilken 
innebär att det är läsaren och inte forskaren som avgör vad i studien och dess resultat som 
kan och inte kan appliceras på den egna situationen (Lincoln & Guba, 1985, p. 316).  

Med pålitlighet (’dependability’) (motsvarar reliabilitet) avses stabiliteten/följdriktigheten i 
datainsamlingen, det vill säga om studien skulle ge samma resultat om den upprepades i 
samma eller liknande kontext.  

Möjlighet att styrka och konfirmera (’confirmability’) (motsvarar objektivitet) handlar om 
objektiviteten eller neutraliteten i studien. Resultatet skall överensstämma med datan och 
inte vara påverkat av forskarens motiv. 

Utöver kriterierna för tillförlitlighet förespråkar Lincoln och Guba (1985) ett nyttjande av 
begreppet äkthet, (’authenticity’) vilket innebär att forskaren lyckas fånga variationen i 
materialet vad avser upplevelser och känslor hos respondenterna och presenterar materialet 
så att läsaren får en utökad förståelse för respondenternas verklighet och sammanhanget 
för denna. 

Då empirin till denna studie utgörs av officiella publikationer utgivna av Försvarsmakten 
underlättas möjligheten att utföra en repetitiv studie. Subjektivitet är en naturlig del av 
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kvalitativa studier varför våra tolkningar inte kan anses objektiva. I denna studie eftersöks 
både den explicita och implicita innebörden av empirins innehåll vilket kan innebära ett 
annat resultat, beroende på en annorlunda tolkning, hos ett annat forskarlag. Vår egen 
förförståelse, vilken presenteras i kapitel 2.5, påverkar naturligtvis resultatet vilket härmed 
medvetandegörs för läsaren. I detta fall hoppas vi att denna förförståelse utgör en styrka i 
tolkande resonemang och slutsatser. Intentionen har varit att med ett kritiskt 
förhållningssätt eftersöka svar på studiens forskningsfrågor genom tydligt redovisade 
analysfrågor. Genom detta förfarande eftersträvas möjligheten att styrka studiens resultat 
samt ett stärkande av dess trovärdighet. Vidare har en noggrann redovisning av varje steg i 
analys och tolkning av källmaterialet eftersträvats syftande till att stärka studiens pålitlighet 
och ge en läsare möjlighet att enskilt bedöma studien överförbarhet. 

Vad gäller kriteriet äkta så finns i empirin till denna studie inga upplevelser eller känslor att 
presentera. Däremot diskuteras den källkritiska principen äkthet i kapitel 2.4. 

 

2.7 ETISKA ÖVERVÄGANDEN  

God forskningssed föreskriver att etiska överväganden görs kontinuerligt genom 
forskningsprocessen och redovisas i arbetets resultat (Vetenskapsrådet, 2017). 

Uppsatsens närhet till vår egen yrkesroll skulle kunna utgöra ett problem ur ett etiskt 
perspektiv. Detta omnämns till del under kapitel 2.6. Egna reflektioner kring aktualitet kring 
krigföringens principer skulle kunna påverka undersökningens resultat. Detta ställer krav på 
att vi tydligt redovisar vad som är resultatet från den skapade analysmodellen och vad som 
är subjektivt skapat. Detta görs genom tydlig redovisning av processens gång. 

Vidare kan metoden kvalitativ innehållsanalys betraktas som etiskt oproblematisk då den 
baseras på officiella publikationer och inte behandlar enskilda individers åsikter eller 
göromål. 

 

  



Sida 13 av 69 

 

3 REFERENSRAM 
Detta kapitel inleds med en förklaring av de begrepp som återfinns i studien följt av en 
diskussion gällande tidigare forskning inom området krigföringens principer. Därefter 
presenteras den litteratur som utgör grunden i vårt analysramverk vilket följs av en kort 
historisk bakgrund till grundprinciperna samt de svenska och amerikanska definitionerna av 
dem. Slutligen redovisas vilka principer som väljs ut för fortsatt analys samt de analysfrågor 
som kommer användas vid analysen av empirin. 

 

3.1 BEGREPP 

3.1.1 LISTA ÖVER FÖRKORTNINGAR 

AR Ta ArméReglemente Taktik (Publikation). 

FMSI Försvarsmaktens Strategiska Inriktning. 

Informationsåldern  Term för aktuell tidsålder vilken definieras som tidsperioden efter den 
industriella åldern och kan tillämpas på perioden från 1980-talet då 
förflyttning av information kunde genomföras snabbare än fysisk 
förflyttning (IGI Global, 2019). 

MOOW Military Operations Other than War – Användning av militära styrkor 
för annat än krig, t.ex. narkotikabekämpning, antiterroroperationer 
samt humanitära insatser (US Army, Joint Staff Pentagon, 1995). 

MSD Militärstrategisk Doktrin – En av Försvarsmakten utgiven publikation 
vilken förklarar och inriktar Försvarsmaktens militära strategi. Nya 
utgåvor utges med ett par års mellanrum eller då situationen så 
kräver, t.ex. vid förändringar i omvärldsläge eller försvarspolitisk 
inriktning. Åtföljs av det årtal då doktrinen publicerades, t.ex. MSD 16. 

NATO North Atlantic Treaty Organization - en militär försvarsallians, bildad 
1949, som bland annat bygger på ett kollektivt försvar där 
medlemmarna förbundit sig att hjälpa varandra om något 
medlemsland blir angripet. Kallas i Sverige ibland även för 
Atlantpakten eller den västliga försvarsalliansen. 

OPD Operativ Doktrin – En av Försvarsmakten utgiven inriktande och 
utbildande publikation vilken syftar till att på ett övergripande sätt 
styra och sätta mål för operativ och taktisk verksamhet. Nya utgåvor 
utges med ett par års mellanrum eller då situationen så kräver. Åtföljs 
av det årtal då doktrinen publicerades, t.ex. OPD 14. 

PERP Försvarsmaktens Perspektivstudie – en rapport som siar om olika 
tänkbara säkerhetspolitiska utvecklingar i det svenska närområdet, 
bortom och vid sidan av beslutad försvarspolitisk inriktning. 

PfP ’Partnership for Peace’ - form för samarbete mellan enskilda stater och 
militäralliansen NATO (Nationalencyklopedin). 
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PMC ’Private Military Company’ – Ett privat företag som tillhandahåller en 
beväpnad stridande- eller säkerhetstjänst mot ekonomisk ersättning. 
Den anställda personalen kallas ’Private Military Contractors’ 
(International Committee of the Red Cross, 2013). 

SA ’Situational Awareness’ – innebär en medvetenhet om faktorerna i en 
miljö inom en volym av tid och rum, förståelsen av deras mening och 
framställningen av deras status och betydelse i en nära framtid. Utgör 
grunden för ett effektivt beslutsfattande (AviationKnowledge, 2012). 

3.1.2 PRINCIP 

Ordet princip nyttjas företrädesvis i vetenskapligt fackspråk, i synnerhet i skildring som 
återger äldre tiders uppfattning. Vidare är en princip något som utgör den yttersta grunden 
eller orsaken till något (Svenska Akademiens Ordbok, 1954). Ordet princip används dels 
om grundläggande fenomen, dels om samband som kan ges en kortfattad och därmed enkel 
formulering. Dessa samband kan vara empiriskt funna och kan ibland vara mindre exakta 
än lagar, men både lag och 'princip' betyder i grunden samma sak. 

 

3.1.3 KONVENTIONELL KRIGFÖRING 

Att definiera konventionell krigföring är en utmaning då någon allmängiltig definition är svår 
att uppbringa. Detta trots att begreppet är vida använt och att det därmed finns en 
gemensam uppfattning om dess innebörd. 

Enligt Definitions.net (2019) kännetecknas konventionell krigföring av att den utförs av 
statliga aktörer (två eller fler mot varandra) och av att en styrka möter en annan styrka i en 
öppen konfrontation. Målen för attackerna är den andra partens militära förband. Ingen av 
parterna får heller använda nukleära, biologiska eller kemiska vapen. Krigets lagar ger att 
den konventionella krigföringen måste skona civilbefolkningen från attacker, och att attacker 
mot den utgör ett krigsbrott.  

Payne (2012) argumenterar för att konventionell krigföring inte bara handlar om vilka 
förmågor som nyttjas, det vill säga industriellt tillverkad teknologiskt avancerad utrustning 
som nyttjas av militära enheter. Han menar att det även handlar om ett samhälles sätt att 
kriga vilket inriktar det doktrinära tänkandet, organisationsstrukturer och målet med 
våldsanvändningen. Vad som gör kriget konventionellt är endast att det följer den samtida 
allmänt accepterade uppfattningen. Han exemplifierar genom att ställa frågor som varför 
kemiska vapen sågs som konventionella under första världskriget men inte idag eller varför 
det var accepterat att jämna Dresden med marken 1945, men inte idag. 

Ett tydligt exempel på en konventionell konflikt var första invasionen av Irak 1991 i det så 
kallade Gulfkriget (Van Creveld, 2019, p. 1). På den ena sidan stod de irakiska militära 
förbanden under Saddam Husseins befäl och på den andra sidan stod de amerikanska och 
allierade militära förbanden under General Norman Schwartzkopfs befäl. 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Grundfenomen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lag
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lag
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3.1.4 IRREGULJÄR KRIGFÖRING  

Enligt Handbok Strid mot irreguljär motståndare I Grunder (Försvarsmakten, 2013, p. 10) 
kännetecknas Irreguljär krigföring av att den utförs av mindre enheter och inte styrs ifrån en 
centralmakt eller regering. Denna typ av krigföring är mycket gammal och härstammar långt 
tillbaka i historien. De irreguljära enheterna använder sig av alla till buds stående medel och 
låter sig inte lydas under exempelvis krigets lagar. Terrorism och gerillakrigsföring innefattas 
inom den irreguljära krigsföringen. Irreguljära styrkor angriper sällan motståndarens 
huvudstyrkor utan genomför striden med en indirekt metod (se kapitel 3.1.6) där syftet är att 
nöta ut motståndarens stridsvilja.  

Ett exempel på en konflikt där irreguljär krigsföring används är talibanrörelsen, som finns 
och är aktiv än idag i Afghanistan och Pakistan. Med sitt ursprung som en motreaktion mot 
Mujaheddinkrigarna vilka stred mot både Afghanistans regering och Sovjetunionens 
ockupationsstyrkor skapades talibanrörelsen under mitten av 1990-talet (Schott, 2012).  

Ett annat exempel på en konflikt där irreguljär krigsföring används är terrororganisationen 
Islamska Staten vilken är känd under namnen IS, ISIS eller Daesh. Ur spillrorna efter de två 
krigen i Irak skapades denna radikala terrororganisation vilken under ett antal år erövrade 
stora terrängavsnitt i Irak och Syrien och spred skräck i hela världen. IS kommer med stor 
sannolikhet att fortsätta med sin världsomspännande irreguljära krigföring även i framtiden 
trots att de i närtid förlorat kontrollen över de landområden de tidigare erövrat i Irak och 
Syrien (Geopolitical Futures, 2019).    

    

3.1.5 HYBRIDKRIGFÖRING ALTERNATIVT SJÄTTE GENERATIONS KRIGSFÖRING 

I Handbok Strid mot irreguljär motståndare I Grunder (Försvarsmakten, 2013, p. 11) 
definieras hybridkrigföring som nyttjandet av en kombination av många olika metoder och 
medel mot ett och samma mål under en längre tid. Reguljär krigföring, irreguljär krigföring 
och andra typer av angreppsmetoder som exempelvis sabotage, desinformation, 
påverkansoperationer och cyberattacker används för att angripa hela motståndarens 
samhälle i såväl öppna som dolda operationer. Därmed förknippas hybrid med begreppet 
gråzon vilken kan definieras som den övergripande arenan för hybridkrigets alla områden  
(Jonsson, 2018, p. 18). Samtidigt hävdar vissa forskare att all typ av krigföring är av hybrid 
natur. 

“Hybridkrigföring är ett av de senaste i raden av försvarspolitiska och militära 
modeord. Inom forskningen om krig och konflikter har det varit i bruk sedan 1990-talet, 
men det var Rysslands invasion av Ukraina 2014 som gjorde att begreppet blev en del 
av den offentliga diskussionen i Sverige; hybridkrigföring blev liktydigt med ’en ny typ 
av krigföring’” (Käihkö, 2016). 

Det som skiljer hybridkrigföring från tidigare generationers krigföring är att syftet med 
krigföringen inte främst är att besegra motståndaren eller erövra territorier utan att skapa 
ett politiskt labilt tillstånd (Jonsson, 2018, p. 19). Denna typ av krigföring har visat sig oerhört 
framgångsrik då den i många fall undviker stora konfrontationer mellan militära enheter, 
vilket resulterar i att färre egna soldater skadas alternativt dödas och att förlust av militär 
materiel begränsas. 
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Ett exempel på hybridkrigsföring är Rysslands annektering av Krim i Ukraina under 2014, 
vilken beskrivs i inledningen av uppsatsen. Enligt Russian New Generation Warfare 
Handbook (Asymmetric Warfare Group, 2016, p. 14) kan den ryska hybridkrigföringen 
indelas i ett antal faser med stegrande grad av våldsanvändning. Initialt används icke militära 
metoder såsom propaganda, sanktioner och påtryckningar, sedan dolda militära operationer 
för att avslutas med öppna militära operationer. 

Konflikten började långt innan själva annekteringen då Ukraina påvisade en vilja att närma 
sig västvärlden genom ett eventuellt framtida medlemskap i både EU och NATO. Detta 
kunde inte accepteras av Ryssland (Granholm, et al., 2014, p. 26) varför 
påverkansoperationer påbörjades i det dolda och till slut var slagfältet format för ett 
fullskaligt hybridkrig vilken pågår än idag i Ukrainas östra delar, med såväl dolda som öppna 
militära operationer. 

Att uppfatta dessa faser under påverkan av desamma är mycket svårt, vilket är själva 
meningen. En faktor som påverkar är att flertalet operationer genomförs samtidigt där vissa 
är öppna medan andra är dolda. 

Det bör i sammanhanget också nämnas att det inte enbart är Ryssland som nyttjar de 
metoder som vi idag associerar med hybridkrigföring. Vissa bedömare menar att USA nyttjar 
hybridkrigföring i Venezuela för att få till stånd ett regimskifte (Sprague, 2019). Även icke-
statliga aktörer, som t.ex. Hizbollah, nyttjar liknande metoder (Käihkö, 2016). Metoderna 
återfinns också i historiska konflikter, inte minst i 1900-talets två världskrig, varför 
hybridkrigföring inte kan betraktas som något nytt.  

”Men Rysslands annektering av Krim har, oavsett om man bedömer det som ett 
resultat av hybridkrigföring eller något annat, kommit att bli en ny empirisk 
referenspunkt” (Jonsson, 2018, p. 18). 

 

3.1.6 INDIREKT OCH DIREKT METOD 

I Försvarsmaktens AR Ta (2013, p. 23) beskrivs indirekt och direkt metod som två metoder 
vilka utgår från de militära styrkornas stridsvärde och duellvärde i kombination med högre 
chefs syfte och målbild. Detta innebär efter ett bedömande på strategisk, alternativt 
operativ, nivå fastställs vilken metod som skall användas i strävan att uppnå högre chefs 
målbild. 

Direkt metod används när de egna styrkorna har ett övertag och förutsättningar för att bryta 
fiendens förmåga till att behålla initiativet i striden. Egna förband nedkämpar och slår 
fientliga förband i syfte att de skall avbryta alternativt begränsa den pågående militära 
verksamheten. Strävan är att fienden skall uppnå kulmination och tappa anfallskraft för 
fortsatt anfall. 

Ett exempel på direkt metod kan vara då en mekaniserad brigad med understöd av 
attackflyg får till uppgift att anfalla och slå en fientlig styrka som genomför en landstigning. 
Den fientliga styrkan är mitt i en landstigning och har inte lyckats säkerställa styrketillväxt för 
stunden och egna styrkor är just vid detta tillfälle överlägsna.    

Indirekt metod används mot en jämbördig alternativt en överlägsen motståndare. Metoden 
bygger på en kraftsamling av egna styrkor mot fiendens svagheter. Syftet med metoden är 
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att orsaka motståndaren så stor skada som möjligt utan att riskera att bli helt nedkämpad 
själv. Detta skall leda till att motståndarens stridsvilja eller möjlighet till fortsatt strid bryts. 

Tidshorisonten spelar stor roll i valet av metod. Indirekt metod tar lång tid, direkt metod tar 
kort tid. Det finns ofta inslag av direkt metod i den indirekta, t.ex. genom att kraftsamla egna 
förband mot fiendens bakre enheter såsom artilleri-, luftvärns- och underhållsförband för att 
på sikt skapa underhållsbrist (indirekt metod). 

 

3.1.7 KONFLIKTSSKALAN 

Som nämns ovan i kapitel 3.1.5 Hybridkrigföring alternativt sjätte generations krigsföring 
påverkar främmande makt hela samhället med denna typ av krigsföring. Konfliktsskalan 
sträcker sig från fred till krig via gråzonen där hybridkrisföringens inledande faser påbörjas 
mot en stat.   

 

Konfliktnivå/Typ av 
påtryckningsmedel 

Politiska och 
diplomatiska medel 

Okonventionella 
medel 

Militära medel 

Krig Vapen med 
masseffekt 

Massförstörelsevapen, 

Krigföring genom 
ombud 

Invasion 

Gråzon Terror, Subversion, 
Propaganda, Sanktion 

Cyberangrepp, 
Specialoperationer 

Kränkningar, 
Intervention, 

Sabotage 

Fred Allians Underrättelsetjänst Övning 

 Figur 2. Beskrivning av konflikskalan enligt författarna. Fritt översatt från (Försvarsmakten, 2016, p. 35) 

 

Denna studie fokuseras kring konfliktskalans högsta nivå (krig) där militära 
medel nyttjas vilket visas med den blå rutan i figur 1. Fokusområdet för 
uppsatsen kan också enkelt uttryckas som varandes inom den röda 
rektangeln i figur 2. Rektangeln utgör kriget som är kärnan i konflikten, där 
våldets eskalering nått längst. Den gröna cirkeln representerar fred och den 
grå cirkeln representerar gråzonen. Gråzonens aktiviteter (t ex sanktioner 
och propaganda) kan pågå samtidigt som kriget utspelas över en geografiskt 
utspridd eller avgränsad yta. 

 

 

3.1.8 DE OLIKA LEDNINGSNIVÅERNA (STRATEGISK, OPERATIV, TAKTISK) 

I AR Ta (Försvarsmakten, 2013, p. 21) beskrivs att ledning av militära förband genomförs på 
strategisk-, operativ- samt taktisk nivå. De olika ledningsnivåerna syftar till att skapa en 
fruktbar synergi mellan mål, medel, och metoder genom en samordning av verksamheter på 
de olika nivåerna. Vidare syftar nivåerna till att få en hierarki där beslutsfattare fattar korrekt 
beslut på rätt nivå. På grund av teknikutvecklingen och moderna ledningsstödssystem så 

 

 
KRIG 

Fred 

Gråzon 

Figur 3. Beskrivning av konflikskalan 
enligt författarna. 
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ökar risken för ledningskompression. Med ledningskompression menas att beslutsfattare 
lägger sig i och påverkar och i vissa fall tar beslut för ledningsnivån under sin egen nivå. 
Detta kan i vissa falla vara direkt kontraproduktivt för den ledningsfilosofi som används i den 
svenska Försvarsmakten, nämligen uppdragstaktik. Uppdragstaktiken ska genomsyra hela 
organisationen och innebär att beslutsfattningen ska ligger långt ner i den militära hierarkin. 
Detta för att det är de taktiska cheferna som har bäst lägesuppfattning och kan se tillfällen i 
striden som kan dras nytta av. Högre chef sätter upp styrningar och tilldelar resurser till sina 
underställda i syfte att främja beslutsfattning för att uppnå målbilden. 

 

Figur 4. Ledningsnivåerna enligt författarna. Fritt översatt från (Försvarsmakten, 2014, p. 17). 

 

Strategisk nivå är den högsta ledningsnivån och leds av överbefälhavaren och till sin hjälp 
finns stab och stabspersonal. Denna nivå fungerar som gränssnittet mellan Försvarsmakten 
och Sveriges politiska ledning och representerar alla vapengrenar i Försvarsmakten. Utifrån 
politiska beslut ansvarar nivån för att skapa inriktningar och styrningar ner till 
Försvarsmaktens krigsförband. Målet för denna nivå är att med hjälp av det militära 
maktmedlet uppnå de politiska målsättningarna.   

 

Operativ nivå är nivån under den strategiska och det är på denna nivå som själva 
operationskonsten skapas. På den operativa nivån finns en god överblick över tillgängliga 
krigsförband med rådande stridsberedskapsgrad och krigsduglighet. Den operativa nivån 
leds i svenska Försvarsmakten utav C INSATS och dennes stab. Den operativa nivån har även 
den representation från armén, marinen och flygvapnet. För att en operation skall klassas 
som gemensam så krävs minst två taktiska chefer.  

”Operationskonst är samordning i tid och rum av tillgängliga militära maktmedel i syfte 
att uppnå politiska och militärstrategiska målsättningar. I praktiken innebär det att 
välja det militära handlingsalternativ som mest effektivt uppnår det politiska 
slutmålet” (Försvarsmakten, 2014, p. 15). 

 

Taktisk nivå är den lägsta nivån och syftar på krigsförbanden som löser stridsuppgifterna. 
Chefen för detta är respektive försvarsgrenschef (armé, marin och flygvapnet) och precis 
som nivåerna ovan finns en stab med ingående stabspersonal till sin hjälp.   
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3.1.9 LOKAL ÖVERLÄGSENHET 

Lokal överlägsenhet är ett begrepp som militära förband strävar efter att uppnå och beskrivs 
inom ramen för taktikens grunder. Lokal överlägsenhet uppnås oftast i slutet av en strid då 
man skapat så gynnsamma styrkeförhållanden att man kommer stå som segrare i just den 
striden. Med hjälp av lokal överlägsenhet kan ett avgörande uppnås i striden och fienden 
nedkämpas alternativt avbryter pågående fientlig verksamhet. Lokal överlägsenhet kan 
appliceras på många olika förbandstyper och nivåer.    

                               

Figur 5. Lokal överlägsenhet (ur Handbok Armé Brigad) (Försvarsmakten, 2016, p. 37) 

 

Bilden beskriver samspelet inom taktikens grunder och tre av krigsföringens grundprinciper 
vilket leder till att lokal överlägsenhet och ett avgörande uppnås. Ett korrekt lösande av 
tilldelade uppgifter kan i slutändan lösa uppsatta målsättningar.  

 

3.2 TIDIGARE FORSKNING OCH UNDERSÖKNINGENS BIDRAG 

Att undersöka krigföringens grundprinciper är inget nytt inom forskningen då principerna 
har fungerat som en bottenplatta inom militärteorin i snart 200 år. Krigsföringens principer 
har varit dimensionerande för utbildning, träning och nyttjande av militära förband i strid 
världen över. Huvuddelen av de befintliga militära skolstegen berör krigsföringens 
grundprinciper vilket har lett till att principerna ”cementerats” inom officerskåren.  

Mot bakgrund av teknik-, metod- och modusutvecklingen finns det idag ett antal verksamma 
militärvetenskapliga teoretiker vilka argumenterar för att de konventionella principerna för 
krigföring, med hänsyn till den förändrade omvärlden, inte längre är gällande och aktuella. 
Författarna till det urval av litteratur som utgör uppsatsens referensram (redovisas i kapitel 
3.3) tillhör den skaran. Det finns dock inte någon enhetlig uppfattning om vilka principer som 
fortfarande är giltiga, vilka som behöver förändras samt på vilket sätt de då bör förändras. 

Förutom de för denna uppsats valda teoretikerna, vars tankar kommer att redovisas och 
diskuteras i de kommande kapitlen, menar Ettrich (2005) i sin studie att den komplexa 
naturen i dagens konflikter, det ökande nyttjandet av okonventionell krigföring samt de 
signifikanta förändringarna i den generella sfären av strid, kan komma att försvaga 
betydelsen av de existerande principerna för krigföring. Ettrich ger förslag på nya principer 
att överväga inför framtidens krav på krigföring. Dock fokuserar hans uppsats, och övrig 
studerad litteratur i ämnet, på det amerikanska perspektivet vilket kanske inte är fullt 
applicerbart på svenska förhållanden. 
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Även Malik (2009) undersöker i sin studie behovet av att för framtiden överse krigföringens 
principer, här från ett indiskt perspektiv. 

Christensson (2015) undersöker i sin studie huruvida utvecklingen av krigföringens 
grundprinciper påverkar småstaters doktrinutveckling inom allianser och internationella 
samarbeten. 

Vi har inte påträffat någon undersökning som direkt relaterar till om det i svenska officiella 
publikationer finns skrivningar vilka kan betraktas som behov av nya principer för krigföring. 
Undersökningens relevans stärks av att diskussioner om vad som skulle kunna utgöra nya 
principer för krigföring är högaktuellt inom den anglosaxiska militärteoretiska litteraturen 
och borde därmed vara så även för svenskt vidkommande. Med detta som utgångspunkt 
utgör Försvarsmaktens doktriner denna studies referenspunkt, syftande till att stödja 
undersökningens syfte. 

 

3.3 URVAL AV LITTERATUR TILL ANALYSRAMVERKET  

För att få en uppfattning gällande den aktuella debatten om grundprincipernas 
applicerbarhet på modern krigföring har ett urval av litteratur som behandlar ämnet valts ut. 
Motivet till just denna litteratur är att teoretikerna har fört en mångårig debatt gällande att 
krig och krigföring har ändrats men att länder och militären fortfarande håller fast vid gamla 
principer som formulerades efter andra världskriget. Vidare har författarna till litteraturen 
erkänt gott renommé inom den militärteoretiska världen. 

Vi har valt att studera tre böcker där två av dem är skrivna av varsin författare och den tredje 
är en antologi, i vilken flera författare har skrivit varsitt kapitel. De valda böckerna och deras 
författare presenteras närmare i följande underkapitel syftande till att en läsare av denna 
studie skall kunna bilda sig en egen uppfattning om urvalets relevans. 

Det kan argumenteras för att samtliga författare är amerikaner och att vår referensram 
därmed får en tydlig anglosaxisk litterär tyngdpunkt och att uppsatsen därmed saknar 
perspektiv från andra kulturer. Det finns dock flera anledningar till detta urval. Det är lättare 
att både få tag på och förstå anglosaxisk litteratur. Vidare har västvärlden och framförallt 
anglosaxiska länder både en snarlik uppsättning och syn på krigföringens principer. De 
svenska principerna är i stort jämförbara med de amerikanska (vilket visas i kapitel 3.4.2). 

Vi menar också att en stor del av den militärteoretiska debatten och utvecklingen som 
påverkar den svenska Försvarsmakten sker i den anglosaxiska sfären. Den amerikanska 
doktrinutvecklingen påverkar NATO vilket slutligen är något som Sverige förhåller sig till. 
Detta beror på den amerikanska militära dominansen tillsammans med NATO:s betydelse 
som normgivare för standardiserade procedurer och protokoll.  Tidigare forskning har 
påvisat att det ökande antalet militära samarbeten med NATO, t.ex. i internationella 
insatser, har påverkat svensk doktrinutveckling och i förlängningen även harmoniserat de 
svenska principerna för krigföring med NATO:s. 

”Utvecklingen av krigföringens principer i svensk doktrin kan förstås som ett 
medel för att öka interoperabiliteten samt stärka banden till alliansen” (Christensson, 
2015, p. 39). 
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Vi har även beaktat att titta på detta ur ett ryskt eller kinesiskt perspektiv men språket utgör 
en tydlig barriär. Dessa länder skiljer sig även kulturellt och i politisk åskådning från varandra 
och Sverige. Vidare saknar Sverige en militär anknytning till dessa länder, inga samarbeten 
eller utbyten förekommer och det kan argumenteras för att det inom Försvarsmakten finns 
ett antagonistiskt förhållningssätt till dessa länder. Sverige och Försvarsmakten samarbetar 
företrädesvis med USA och NATO och det är inte troligt att varken Ryssland eller Kina 
kommer att vara med i sådana samarbeten inom överskådlig framtid, åtminstone inte på 
samma sida. Det anglosaxiska synsättet har historiskt överensstämt mer med det svenska 
perspektivet. Förändringar i det anglosaxiska synsättet når, till skillnad från det tydligt 
östeuropeiska eller asiatiska, även Sverige. Därav är det för diskussionen mer fruktbart för 
denna uppsats att hålla sig inom den anglosaxiska sfären.  

 

3.3.1 (ROBERT R LEONHARD) - THE PRINCIPLES OF WAR FOR THE INFORMATION AGE  

Som nämnts ovan tillhör Leonhard den skara av amerikanska militärteoretiker som menar på 
att de nuvarande grundprinciperna för krigsföring behöver omformuleras. Leonhard 
betraktas inom den militärteoretiska världen som en känd och framstående tänkare och 
hans texter har citerats flitigt (Weuve, 2012). 

Robert R. Leonhard (Ph.D) tjänstgjorde som infanteriofficer i US Army i 24 år och avslutade 
sin karriär som överstelöjtnant. Leonhard tjänstgjorde på bataljonsnivån men även inom 
staber i rollen som planeringsofficer och han har utöver detta genomfört ett antal militära 
utbildningar såsom Command and General Staff College, the school of Advanced Military 
Studies samt French Commando School. Leonhard har doktorerat på West Virginia University 
inom ämnet ”Amerikansk historia på 1800-talet”. Leonhard är professor vid Hopkins 
University Applied Physics Laboratory i Maryland och som forskare specialiserad på irreguljär 
krigföring. Förutom boken som avhandlas i denna uppsats har Leonhard publicerat flertalet 
artiklar samt skrivit ytterligare två böcker; The Art of Maneuver: maneuver warfare theory 
and AirLand Battle (1991) och Fighting by Minutes: time and the art of war (1993). 

I boken The Principles of War for the Information Age (publicerad 1998) presenterar 
Leonhards kritiska teser gällande krigföringens principer vilket kommer som en respons efter 
det första Gulfkriget (Desert Storm). Dessa åsikter har senare stärkts hos Leonhard när han 
sett att principerna inte heller varit hållbara i Irak eller Afghanistan efter 2003. Leonhard 
analyserar samtliga amerikanska principer för krigföring djupgående och ger tydliga förlag på 
hur de ska ersättas. 

 

3.3.2 (ANTHONY D MCIVOR) - RETHINKING THE PRINCIPLES OF WAR. 

Dr. Anthony McIvor är författare till ett flertal militärteoretiska böcker och utsågs som 
redaktör för det sammanfattande verket Rethinking the principles of war. Författarna av de i 
antologin ingående kapitlen utgör en representation av framstående militärteoretiker inom 
militären men också individer från privata-, myndighets- och universitetsinstitutioner i USA, 
och till USA allierade länder, vilka är respekterade för deras avancerade militära tänkande. 
Även Leonhard har skrivit i denna antologi vilken också är en reaktion på att dagens krig inte 
går hand i hand med gårdagens tänk och beprövad erfarenhet. Budskapet är att om 
militären fortsatt skall vara relevant så krävs ett nytänk inom en mängd områden. Antologin 
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är en del av ett större Rethinking the Principles-projekt som stöttats av det amerikanska 
Office of Force Transformation och U.S. Navy syftande till att studera framtidens krigföring. 
Antologin publicerades 2007 och är flitigt citerad.  Många av författarna har publicerat 
liknande artiklar i andra tidskrifter. Boken används som litteratur i kritisk tänkande på flera 
amerikanska militära högskolor. 

I denna studie framträder McIvors antologi framförallt i den tabell (figur 6) som presenterar 
vilka av krigföringens principer som nyttjas av fem av världens stormakter. Denna tabell 
utgör stommen i vår analysmodell. 

 

3.3.3 (SEAN MCFATE) - THE NEW RULES OF WAR: VICTORY IN THE AGE OF DURABLE 
DISORDER. 

Dr. Sean McFate är en författare och expert i utrikespolitik och nationella 
säkerhetsstrategier. Vidare är McFate professor i strategi på National Defense University, det 
mest framstående universitetet för den amerikanska militärstrategiska utbildningen. 
Därigenom har McFates åsikter stor genomslagskraft då amerikanska militärteorier sprids till 
NATO och i förlängningen även påverkar svensk militärteori i Försvarsmakten.  

Dr. Sean McFate’s påbörjade sin karriär som officer i amerikanska 82:a Luftburna Divisionen 
och har tjänstgjort under generalerna Stanley McChrystal och David Petraeus. Han har även 
varit ’Private Military Contractor’ i Afrika samt VD på olika politiska riskkonsultföretag. Idag 
är han författare av både fack- och skönlitteratur och är frekvent anlitad som förläsare bl.a. 
på välrenommerade universitet och i det brittiska parlamentets underhus. 

Boken The New Rules of War publicerades i januari 2019 och ett behandlar aktuellt 
omvärldsläge då den kritik som framförs har sin utgångspunkt i händelserna i Ukraina och 
Kinas militära utveckling. McFate ifrågasätter till viss grad även de andra två böckerna då 
han anser förändringar av militärteorin behöver drivas längre än vad Leonhard och 
författarna i McIvors antologi förespråkar. 

 

3.3.4 SAMMANFATTNING AV LITTERATUR TILL REFERENSRAMVERKET 

Under studiens framtagningsprocess har en av böckerna, Leonhards, fått en mer 
framträdande roll då han presenterar en komplett teori med en tydlig struktur. Vi uppfattar 
att hans teori har en tydlig substans och att den bygger på mångårig erfarenhet inom den 
militära sfären. De övriga böckerna kan mer sägas presentera tankar och föra en debatt kring 
dessa. McIvors antologi har bidragit med en tyngd i resonemangen, då de bidragande 
teoretikernas resonemang pekar i en gemensam riktning; att det finns underlag för att 
förändra grundprinciperna. McFates bok är högaktuell då den publicerats 2019 och bidrar 
med ett perspektiv som ligger bortom övriga författare, både temporalt och kontextuellt.  
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3.4 KRIGFÖRINGENS PRINCIPER 

3.4.1 VAD ÄR KRIGFÖRINGENS PRINCIPER? 

AR Taktik beskriver att ”Krigföringens principer är ett antal perspektiv på främst operativ och 
taktisk verksamhet, som kan tjänstgöra som en tankemässig vägledning vid planering och 
genomförande av operationer. Principerna kan även bidra vid analys och uppföljning för att 
åstadkomma struktur samt möjliggöra utvärdering. Innebörden av de olika principerna 
varierar med situationen”  (Försvarsmakten, 2013, p. 55) 

Det är framförallt de två historiska militärteoretikerna Carl von Clausewitz och Antoine-Henri 
Jomini teorier som ligger till grund för det som vi idag benämner krigsföringens 
grundprinciper. Det är ur dessa militärteoretikers böcker som principerna har växt fram till 
så som de ser ut och används idag inom militära förband världen över. Trots att de var 
ledande militärteoretiker aktiva under mitten av 1800-talet så skilde deras grundfilosofier åt 
och de ansåg att striden skulle lösas på två relativ olika sätt som beskrivs i nedanstående 
stycken.    

Den tyske generalen Carl von Clausewitz idag klassiska militärteoretiska bokverk Vom Kriege 
(Om kriget) (Clausewitz, 1832) initierade i mitten på 1800-talet ett omfattande arbete med 
att utveckla dåtidens krigskonst. Clausewitz menar att krig är följden och förlängningen av 
när de politiska medlen inte uppnått tillräcklig effekt. Kriget kan ses som en dimma och de 
militära befälhavarna skall agera intuitivt och självständigt där framgång kan nås. Mycket av 
innehållet i Vom Kriege omhändertogs och utbildades på i samband med den tidens 
officersutbildningar. Clausewitz teorier har legat till grund för den ledningsfilosofi vi idag 
kallar för uppdragstaktik. Uppdragstaktiken användes med stor framgång av de tyska 
befälhavarna under andra världskriget och ingår idag i officersutbildning i bl. a Sverige och 
Tyskland.  

Militärteoretikern Antoine-Henri Jomini, som föddes i Schweiz år 1779, påbörjade sin 
militära tjänstgöring i Frankrike för att sedan avsluta genom att strida på rysk sida. Det som 
utmärkte Jominis teorier och skiljde sig från Clausewitz var en strävan att sätta upp mer 
generella regler för krigsföringen. Till skillnad från Clausewitz intuitiva beslutsfattning på 
uppkomna situationer så menar Jomini istället att man skall bedriva krigsföringen likt ett 
maskineri efter en fastställd och känd plan. Hans texter blev uppskattade då de var lättare 
att omsätta till praktiken än Clausewitz texter och används idag av bland annat USA.  

Baserat på dessa tänkares teorier så finns i modern tid ett antal principer som ligger till 
grund för militär verksamhet och operationer. Huvuddelen av världens militära förband lutar 
sig mot dessa principer, men alla länder tillämpar inte samtliga, alternativt tillämpar dem på 
annorlunda och individuella sätt. 
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3.4.2 SAMMANSTÄLLD BILD ÖVER KRIGFÖRINGENS PRINCIPER FRÅN FEM AV VÄRLDENS 
STORMAKTER 

Militären i varje land har sin egen uppsättning av krigföringens principer och en analys av 
dessa visar på endast mindre skillnader länderna emellan. Skillnaderna härstammar troligen 
ur kulturella olikheter. 

I boken Rethinking the principles of war (McIvor, 2007, p. 117) beskriver Grant T. Hammond 
vilka grundprinciper som används av fem av världens stormakter. Dessa har sammanfattats i 
figur 6. Vi har i figur 6 även lagt till de principer som nyttjas i Sverige. I figuren framgår vilka 
principer som är lika mellan redovisade länder och vilka som skiljer varandra åt. De 
gulmarkerade principerna nyttjas av samtliga sex länder där innebörden är likartad, om än 
med olika rubriknamn.  

United 
States 

UK USSR France China Sverige 

Objective Selection and 
maintenance of aim 

  
Selection and 

maintenance of aim 
Målsättningar 

Offensive 
action 

Offensive action 
  

Offensive action Initiativ 

Mass Concentration of 
force 

Massing and correlation of 
force 

Concentration 
of effort 

Concentration of 
force 

Kraftsamling 

Economy 
of force 

Economy of force Economy, sufficiency of force 
  

Stridsekonomi 

Maneuver Flexibility Initiative Liberty of action Initiative and 
flexibility 

Handlingsfrihet 

Unity of 
command 

Cooperation 
  

Coordination Samordning 

Security Security 
  

Security Säkerhet 

Surprise Surprise Surprise Surprise Surprise Överraskning 

Simplicity 
    

Enkelhet 
 

Maintenance of 
morale 

  
Morale, political 

mobilization 
God anda 

  
Mobility and tempo 

 
Tempo 

 

  
Simultaneous attacks on all 

levels 

   

  
Preservation of combat 

effectiveness, interworking 
and coordination 

 
Freedom of action 

 

 
Logistics 

   
Uthållighet 

Figur 6. Sammanställning av krigföringens principer i sex länder. I figuren används svenskt språk för att 
presentera de svenska principerna medan engelska för enkelhetens skull används för att presentera övriga 
länders principer. 

De gulmarkerade principerna utgör en gemensam nämnare för samtliga länder listade i 
tabellen varför vi menar att det finns en nästintill global konsensus gällande dessa principers 
betydelse. Utöver detta påvisar Försvarsmakten även betydelsen och vikten av dessa tre 
principer i en av sina handböcker (Armé Brigad) i syfte att uppnå lokal överlägsenhet och 
därigenom kunna fälla ett avgörande i striden (Försvarsmakten, 2016, p. 38). En 
internationell debatt och omvärdering av principerna borde innebära att så även bör ske i 
Sverige. Därav tycker vi att det för denna studie är intressant att gå vidare och analysera just 
dessa tre principer. 
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3.4.3 BESKRIVNING AV SVENSKA PRINCIPER  

I nedanstående tabell (figur 7) återfinns de principer som nyttjas av svenska Försvarsmakten 
idag (Försvarsmakten, 2013, p. 58). Det kan argumenteras för att denna tabell utgör empiri 
då den redovisar Försvarsmaktens ståndpunkt gällande principer och därför borde 
presenteras under kapitel 4 (Analys). Studien syftar dock till att undersöka om 
grundprinciperna, ur en svensk kontext, behöver förändras för att fortsatt vara adekvata. 
Därav behöver vi här presentera de svenska principerna för att de ska kunna utgöra ett 
underlag för jämförelse mot de amerikanska principerna vid formulerandet av vårt 
analysramverk. 

Princip Innebörd 

Målsättningar Sätt upp och håll fast vid mål. 

Kraftsamling Kraftsamling av effekter till tid och rum leder till att lokal överlägsenhet 
kan skapas och ett avgörande kan nås.  

Överraskning Agera på ett sätt som är oväntat för motståndaren. Kan uppnås genom 
att nyttja ett högt tempo och uppträda oväntat till tid, sätt eller rum. 

Handlingsfrihet Säkerställ möjlighet att kunna hantera uppkomna möjligheter och 
begränsningar. Handlingsfrihet krävs för att kunna kraftsamla, ta 
initiativ och utnyttja eller fullfölja en inledande framgång och för att 
kunna möta en oförutsedd händelseutveckling.  

Initiativ Initiativ är avgörande för att kunna hantera olika situationer även när 
instruktioner saknas. Medger ett bibehållet högt tempo i 
verksamheten. 

Säkerhet Genom att hantera identifierade risker och svagheter kan den egna 
handlingsfriheten bevaras. Säkerhet innebär inte en överdriven 
försiktighet eller undvikande av risker. 

God anda God anda hos förbandet och den enskilde är avgörande för att kunna 
hantera svåra situationer. Förtroende för förbanden, materielen, 
stödfunktioner och ledningen är grundstenarna för en god anda. 

Enkelhet Motverkar risken för missförstånd, tidsförluster och minskad 
effektivitet. Tempot i våra handlingar kan öka och initiativet kan 
behållas om våra planer och direktiv är enkla, tydliga och 
okomplicerade. 

Stridsekonomi Tillgängliga resurser skall användas så att bästa möjliga resultat uppnås 
trots att resurserna är begränsade.  

Uthållighet Uthållighet medger att vi kan nå målsättningarna även då insatsen ur 
ett tidsperspektiv blir utdragen. 

Samordning Möjliggör synergi och att effekterna av olika resurser kan kraftsamlas 
för att dominera situationen, besegra motståndaren och att nå 
målsättningarna.  

Figur 7. Sammanställning och förklaring av svenska grundprinciper. 
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3.4.4 BESKRIVNING AV DE AMERIKANSKA PRINCIPERNA FÖR KRIGFÖRING 

Här redovisas de amerikanska principerna för krigföring. Motivet till valet av just det 
amerikanska perspektivet finns beskrivet i kapitel 3.3. Vidare har dessa valts då vår analys 
utgår från tankarna hos just amerikanska militärteoretiker varför resonemangen enklare 
härleds med en förståelse för varifrån dessa tankar har sitt ursprung. 

Här följer en beskrivning av de nuvarande gällande amerikanska principer för krigsföring och 
dess innebörd (Department of the Army, 1994, p. 31). 

Princip Innebörd 

Objective Direct every military operation toward a clearly defined, decisive, and 
attainable objective. 

Offensive action Seize, retain, and exploit the initiative. 

Mass Mass the effects of overwhelming combat power at the decisive place 
and time 

Economy of force Employ all combat power available in the most effective way possible; 
allocate minimum essential combat power to secondary efforts. 

Maneuver  Place the enemy in a position of disadvantage through the flexible 
application of combat power. 

Unity of command For every objective, seek unity of command and unity of effort. 

Security Never permit the enemy to acquire unexpected advantage. 

Surprise Strike the enemy at a time or place or in manner for which he is 
unprepared. 

Simplicity Prepare clear, uncomplicated plans and concise orders to ensure 
through understanding 

Figur 8. Sammanställning och förklaring av amerikanska grundprinciper. 
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3.4.5 LEONHARDS TEORIER GÄLLANDE KRIGFÖRINGENS PRINCIPER 

I sin bok The Principles Of War For The Information Age, redogör Leonhard för de 
amerikanska grundprinciperna inom krigföring (vilka återfinns i figur 8). Leonhards syfte med 
boken är försöka utreda dessa grundprincipers applicerbarhet på strid i ’the Information age’ 
(informationsåldern), vilket han definierar som tiden runt millenniumskiftet och framåt. 
Detta gör han genom att analysera ursprunget till principerna och sedan exemplifiera deras 
nyttjande vid genomförda operationer från 1800-talet och fram till första Gulfkriget, 
invasionen av Irak 1991.  

Leonhard för ett grundligt resonemang kring varje princip, analyserar deras styrkor och 
svagheter. I kapitel 3.6.1 redogör vi för Leonhards teorier gällande de principer vi väljer att 
studera i detta arbete. Det finns ett övergripande tema i Leonhards resonemang. Han menar 
att dagens moderna vapen- samt ledningssystem, skapar en bättre lägesbild, ’Situation 
Awareness’ (SA), för beslutsfattare. Detta medför att ett flertal principer har spelat ut sin roll 
och bör ersättas alternativt att de fortfarande kan nyttjas men för andra syften än de gjort 
hittills.  

Nedanstående tabell (figur 9) redovisar en sammanfattning av de amerikanska 
grundprinciperna och Leonhards teorier gällande vilka principer som fortfarande är giltiga 
alternativt föråldrade. 

Grundprincip Fortfarande giltiga? Övrigt 

Maneuver Nej, bör ersättas. Bör ersättas med ’dislocate’ 

Offensive Nej, bör ersättas. Concept of opportunity 
Concept of reaction 

Mass Nej, bör ersättas Bör ersättas med ’precision’ 

Economy of force Fortfarande giltig  

Objective Fortfarande giltig Bör stanna på strategisk nivå 

Security Fortfarande giltig Kan ersättas av tekniska system 

Simplicity Nej, bör ersättas  

Surprise Fortfarande giltig Ta hjälp av tekniska system 

Unity of command Fortfarande giltig Balans mellan ’command-anarchi’ 

Figur 9. Författarnas sammanfattning av Leonhards teori gällande vilka grundprinciper som fortfarande är 
gällande och vilka som bör ersättas. 
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3.5 VAL AV PRINCIPER FÖR FORTSATT ANALYS  

Syftet med vår studie är att undersöka om krigföringens principer, ur en svensk kontext, 
behöver förändras för att på ett mer adekvat sätt kunna möta en modern konflikt. 

För att kunna uppnå syftet behöver vi svara på studiens underliggande frågor där den första 
är: 

a) Finns det, med utgångspunkt från amerikanska militärteoretikers teorier, 

grundprinciper vilka ur ett svenskt perspektiv kan behöva förändras för att fungera i 

en modern konflikt? 

Att göra undersökningen med utgångspunkt från ett val av vilken eller vilka principer som 
skulle kunna vara viktigast för framtidens krigföring är nästintill omöjligt, då många olika 
faktorer påverkar en sådan prioritering. Exempelvis så är de, i en konflikt, ingående staternas 
tekniknivå helt avgörande för detta beslut. Behovet av typ av principer skiljer sig om 
parterna har lika hög tekniknivå eller om den ena parten är teknologiskt dominant.  

Utifrån det subjektiva inslaget inom forskningsområdet råder det bland teoretikerna även 
delade meningar om vilka principer som fortfarande är giltiga, vilka som behöver förändras 
samt på vilket sätt de då bör förändras. 

Vi väljer dock att i denna studie inrikta vår analys mot principerna kraftsamling, 
handlingsfrihet och överraskning med följande motivering: 

- Dessa tre principer nyttjas av samtliga nationer redovisade i kapitel 3.4.2 inklusive 

Sverige (vilket redovisas i figur 6) och är således en gemensam nämnare. 

- Dessa tre principer formulerades för första gången tydligt redan 1919 i United States 

Army, “Offensive Combat; General Principles,” (Ettrich, 2005, p. 73) och har inte 

förändrats nämnvärt i sin definition sedan dess. Därmed kan det argumenteras för 

dessa principers allmängiltighet. 

- Dessa tre principer menar Leonhard, vars teorier utgör en central del i vårt 

analysramverk, är i behov av omformulering alternativt ersättas för att på ett mer 

adekvat sätt kunna appliceras i en modern konflikt. 

- Utöver detta påvisar Försvarsmakten även vikten av dessa tre principer för att uppnå 

lokal överlägsenhet och därigenom kunna fälla ett avgörande i striden, vilket 

redovisats i kapitel 3.4.2. 

Därmed anser vi att de valda principerna, ur ett svenskt perspektiv, kan behöva förändras för 
att fungera i en modern konflikt. 
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3.5.1 JÄMFÖRELSE AV DEFINITION AV VALDA PRINCIPER 

I detta kapitel jämförs de tre valda principernas amerikanska definitioner med de svenska 
definitionerna. Detta för att säkerställa relevansen av vårt val av principer. För varje princip 
presenteras en slutsats gällande om amerikanska och svenska målsättningar med 
principerna är likvärdiga. 

En mer beskrivande definition av de amerikanska principerna återfinns i Field Manual 100-5 
Operations (Department of the Army, 1993, pp. 2-4 - 2-6) vilken har nyttjats av oss för att 
erhålla en ökad förståelse för principernas innebörd. Denna fördjupning presenteras dock 
inte i denna uppsats. 

Istället presenteras en fördjupning gällande principerna, med utgångspunkt från Leonhards 
teorier, i kapitel 3.6.1. 

 

3.5.1.1 ‘Mass’ / Kraftsamling 

Amerikansk definition: Mass the effects of overwhelming combat power at the decisive 
place and time 

Översättning: Kraftsamla effekterna av förkrossande verkan vid en avgörande plats och tid. 

Svensk definition: Kraftsamling av effekter till tid och rum leder till att lokal överlägsenhet 
kan skapas och ett avgörande kan nås. 

Slutsats: Principen ’mass’ kan likställas med principen kraftsamling då båda definieras som 
att samla resurser till tid och rum. 

 

3.5.1.2 ‘Maneuver’ / Manöver /Handlingsfrihet 

Amerikansk definition: Place the enemy in a position of disadvantage through the flexible 
application of combat power. 

Översättning: Placera fienden i en position av underläge genom flexibelt nyttjande av 
verkan. 

Svensk definition: Säkerställ möjlighet att kunna hantera uppkomna möjligheter och 
begränsningar. Handlingsfrihet krävs för att kunna kraftsamla, ta initiativ och utnyttja eller 
fullfölja en inledande framgång och för att kunna möta en oförutsedd händelseutveckling. 

Fördjupad amerikansk definition: Maneuver is the movement of forces in relation to the 
enemy to gain positional advantage. Effective maneuver keeps the enemy off balance and 
protects the force. It is used to exploit successes, to preserve freedom of action, and to 
reduce vulnerability. It continually poses new problems for the enemy by rendering his 
actions ineffective, eventually leading to defeat. 

Slutsats: Definitionen av den amerikanska principen ’maneuver’ skiljer sig från den svenska 
definitionen handlingsfrihet vilken skall säkerställas genom att tydliga mål, syften och 
handlingsregler tas fram och delges. Vidare är ’Maneuver’ en grundprincip i USA medan 
manöverkrigföring är en ledningsfilosofi i Sverige. Manöverkrigföring handlar om att 
manövrera med ett förband till terräng mer gynnsam för egna vapensystem för att öka 
duellvärdet. Därmed ryms manövrering inom manöverkrigföring och handlingsfrihet är en 
del av möjligheten till manövrering. Därav kan det argumenteras för att den svenska 
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principen handlingsfrihet betonar vikten av uppdragstaktik där befälhavare skall inneha 
flexibilitet, handlingskraft och initiativ samt hålla en reserv för att kunna hantera det 
uppkomna. Vi väljer ändå att fortsatt studera teoretikernas förslag på förändring av 
principen ’maneuver’ av två skäl. Dels likställs den av teoretiker (McIvor, 2007, p. 117) 
(Malik, 2009, p. Appendix A) med principen ’flexibility’ vilken i sig stämmer bättre överens 
med handlingsfrihet. Dels är konceptet manöver och manöverkrigföring ett vedertaget 
begrepp inom den svenska Försvarsmakten varför det fortsatt är relevant att föra en 
diskussion kring principen ’dislocate’.  

 

3.5.1.3 ‘Surprise’ / Överraskning 

Amerikansk definition: Strike the enemy at a time or place or in manner for which he is 
unprepared. 

Översättning: Slå mot fienden vid en tidpunkt och/ eller en plats och/eller på ett sätt för 
vilket han är oförberedd. 

Svensk definition: Agera på ett sätt som är oväntat för motståndaren. Kan uppnås genom att 
nyttja ett högt tempo och uppträda oväntat till tid, sätt eller rum. 

Slutsats: Principerna ’surprise’ och överraskning kan likställas med varandra då de beskrivs 
på samma sätt. 
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3.6 SAMMANFATTANDE ANALYSRAMVERK  

Ovan har vi beskrivit på vilka grunder vi väljer att i detta arbete studera principerna `mass`, 
`maneuver` och `surprise`. Dessa motsvarar de svenska principerna kraftsamling, 
handlingsfrihet och överraskning vilket härletts i ovanstående kapitel (kapitel 3.5.1) 

I kapitel 3.6.1 beskrivs varför och hur Leonhard vill ersätta dessa tre befintliga grundprinciper 
med nya grundprinciper, alternativt omformulera dem då teknikutvecklingen medfört att ett 
sådant behov finns. 

Dessa nya grundprinciper beskrivs i figur 10 där våra förslag på svensk översättning till 
svenska namn återfinns. Hädanefter kommer dessa förslag användas då de nya principerna 
diskuteras.  

Nuvarande svenska 
princip 

Giltig eller ej 
enligt Leonhard 

Förslag på ersättning, 
påverkas av 

Förslag på svenska 
principnamn 

Kraftsamling Nej Precision Precision 

Handlingsfrihet Nej ’Dislocate’ Förskjuta 

Överraskning Ja Teknikens påverkan? Överraskning 

Figur 10. Författarnas beskrivning över valda grundprinciper och dess svenska översättning.  

I slutet på detta kapitel (kapitel 3.6.2) redovisar vi de analysfrågor och dess fördelning över 
grundprinciperna och analysenheterna som kommer användas under analysen av empirin.     

 

3.6.1 LEONHARDS DEFINITIONER AV VALDA PRINCIPER 

I detta kapitel redovisas Leonhards definitioner av de principer vi valt att studera i detta 
arbete. Leonhard härleder i sina teorier de gällande principerna till deras härkomst vilket lett 
till de gällande definitionerna. Han beskriver även hur principerna bör förändras för att 
fortsatt kunna vara adekvata i den moderna krigföringen.  

Nedan presenterar vi Leonhards teorier genom att i tur och ordning redovisa varje gällande 
princip med dess nuvarande definition, hur den bör förändras, och hur förändringen bör 
rubriceras. 

 

3.6.1.1 Kraftsamling (’Mass’) – ersätts med Precision (‘Precision’) 

Mass  

”Mass: Mass the effects of overwhelming combat power at the decisive place and 
time” (Leonhard, 1998, p. 94).   

Kraftsamling (även Lokal överlägsenhet) härstammar från historiska slag då de stridande 
parterna hade motsvarande utrustningsnivå. En soldat med svärd mötte en annan soldat 
med svärd och deras duellvärden var snarlika. Ju fler soldater en part hade desto fler 
motståndare kunde nedkämpas vilket också gav den positiva effekten att stridsmoralen 
ökade i enheten. Detta omkullkastades dock i samma takt som vapenutvecklingen fortsatte 
och soldaterna inte längre hade samma duellvärden. Musköter, karbiner och kulsprutor är 
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exempel på denna evolution vilket resulterade i att en enda soldat med överlägset vapen 
kunde nedkämpa betydligt fler fientliga soldater. Att röra sig i större enheter blev istället en 
stor risk varför taktiken utvecklades till spridda enheter syftande till ökande 
överlevnadsmöjligheter. Med dagens vapensystem kan enheter dessutom kraftsamla sin eld 
trots att de är utspridda. 

Förutom att uppnå skydd måste dagens militära enheter sprida ut sig för att kunna röra på 
sig (t.ex. nyttja en större del av vägnätet än endast ett fåtal vägar syftande till att höja 
tempot), för att kunna möjliggöra logistik, för att kunna kontrollera terräng och befolkning 
över ytan, samt för att kunna förfölja en motståndare. 

Leonhard menar att principen kraftsamling egentligen hade spelat ut sin roll för hundra år 
sedan i samband med utvecklingen av eldhandvapen. Principen fick dock förnyad kraft i och 
med stridsvagnens intåg på slagfältet. Stridsvagnen erbjöd både skydd, mobilitet och 
eldkraft men då en stridsvagn i snitt kunde nedkämpa färre än en av motståndarens 
motsvarigheter skapades kraftsamlade stridsvagnsförband. Idag nedkämpar dock ett 
vapensystem, under rätt förutsättningar, multipla mål. Moderna vapen har med sin 
precision, eldvolym och dödlighet övertrumfat den skyddande förmågan varför principen 
kraftsamling återigen kan ifrågasättas. 

I modern tid kommer våra samhällen i oroliga tider inte heller varken hinna eller ha råd att 
producera tillräckligt många enheter (t.ex. stridsvagnar och flygplan). 

Leonhard menar att framtiden kommer innebära färre stridsenheter men tack vare SA så 
finns de på rätt plats och vid rätt tidpunkt för att kunna fälla ett avgörande. 

“Mass is dead. Long live Precision! “ (Leonhard, 1998, p. 123) 

 

Precision (‘Precision’) 

Leonhard vill ersätta den nuvarande principen `mass` med `precision` då den första är 
föråldrad och fokuserar på att möta en motståndare med motsvarande stridsvärde. Med 
dagens tekniska system såsom Unmanned Aerial Vehicles (UAV), satelliter och 
ledningsstöddsystem, vilka medger inhämtande och överförande av sekundaktuell 
information, så är `mass` överspelat. I framtiden kommer färre men mer kvalificerade 
stridsenheter än idag kunna lösa stridsuppgifterna då ingångsvärden såsom antal 
motståndare, grupperingsplatser och en tydlig bild över terrängen i operationsområdet 
kommer vara relativt kända. De yttäckande förbandsklossarnas tid är förbi. Dock kan vissa 
förband, såsom hemvärn fortfarande användas yttäckande i syfte att få en bättre lägesbild 
och genomföra bevakning av objekt då de har en god lokalkännedom över området. 
Dessutom bör stridsenheterna sättas in mot en motståndare med ett lägre stridsvärde i syfte 
att öka duellvärdet på den egna sidan. Då mängden tillgängliga krigsförband är idag färre 
krävs det att de sätts in på rätt plats och i rätt tid för att uppnå önskad effekt. Därav menar 
Leonhard att grundprincipen `precision` istället skall användas.  
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3.6.1.2 Handlingsfrihet (’Maneuver’) – ersätts med Förskjuta (‘Dislocate’) 

Maneuver 

“Maneuver: place the enemy in a position of disadvantage through the flexible 
application of combat power” (Leonhard, 1998, p. 53). 

Leonhard menar att denna princip är irrelevant då vi i modern tid har kombinerade 
vapensystem och en förbättrad SA vilket gör att fienden inte längre behöver ”manövreras” 
ut. Snarare ska det eftersträvas att motståndaren blir ’dislocated’ dvs förskjuten och är på en 
sådan plats att han inte kan verka med sitt vapensystem. I kapitlet så tas många exempel 
upp såsom krigare med spjut och svärd, de positiva effekterna med stridsvagn kombinerat 
med artilleri men belyser även dilemmat med att så fort en militär enhet exponerar sig så 
startar en motreaktion hos motståndaren. Att nyttja simulatorer för träning av chefer och 
enheter har blivit vida spritt i informationsåldern. Detta menar Leonhard skapar en felaktig 
bild, då motståndaren håller sig till övningsplatsen och omgrupperar inte realistiskt. Enligt 
Leonhard omgrupperar motstånderaren allt mer frekvent vilket gör ”manövreringen” 
irrelevant. Träningen genomförs därmed felaktigt. Likaså har motståndaren i simulatorer 
ofta givits en ”aldrig-ge-upp”-mentalitet då det finns en förhärskande idé om att detta ger 
ett ”worst-case”-scenario för den tränade enheten. Enligt Leonhard medför detta att ett 
förföljande av motståndaren, vilket är ett mycket utmanande uppdrag, aldrig tränas. 
Beteendet lär också soldaterna att för att vinna över fienden måste denne krossas totalt. 
Istället handlar krigets konst om att vinna över fienden utan fullständig utplåning. 

Leonhard menar att ’maneuver’ är föråldrad och en modern krigsmakt kan uppnå större 
effekt genom att få motståndaren ur position, förskjuten. Detta kan göras på fyra olika sätt:  

- ’Positional dislocation’ 

- ’Funktional dislocation’ 

- ’Temporal dislocation’ 

- ’Moral dislocation’  

 

Förskjuta 

Leonhard menar att dagens definition av ’maneuver’ beskriver en fysisk manöver (medlet) 
som sättet att uppnå ett övertag (målet), där tyngdpunkten ligger på medlet vilket även 
understryks av principens namn. Att uppnå ett övertag över fienden innan och under strid är 
naturligt då krigföring historiskt alltid strävat efter just det. Principen kan tolkas som att en 
fysisk manöver är det enda sättet att placera fienden i ett ofördelaktigt läge, hålla fienden i 
obalans, bibehålla egen rörelsefrihet osv. Principen utvecklades i Europa under den 
industriella tidsåldern, från Napoleon till andra världskriget då den fysiska manövern var den 
förhärskande metoden att uppnå ett övertag i strid (Leonhard, 1998, p. 59). Idag finns det 
dock många fler medel metoder för att uppnå ett militärt överläge där organisation, 
teknologi, träning, politiska förberedelser och ’timing’ är ett urval. 

De militära doktrinerna borde vara giltiga/adressera alla typer av konflikter inte bara mot en 
symmetrisk motståndare där klassiska tankar om manöver är applicerbara. Målbilden att nå 
ett övertag är fortfarande giltig men metoderna för att nå målet har utvecklats bortom den 
marktaktiska rörligheten. Metoderna kan skifta utifrån tillfälle eller typ av konflikt men det 
underliggande målet att uppnå ett övertag över fienden består. 
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Det vore därmed lätt att argumentera för en reviderad princip kallad övertag vilket enligt 
Leonhard dock vore för enkelt. 

En fiende har i alla situationer styrkor och svagheter. En fiendes specifika styrka består av två 
element, en komponent av fiendens enheter och ett tillstånd i vilken komponenten verkar. 
Därmed finns det två sätt att bekämpa styrkan hos fienden, förstöra komponenten eller 
förändra tillståndet. Leonhard exemplifierar med att en fiendes styrka kan vara dess artilleri. 
Tillståndet för styrkan är då nyttjandet av artilleriet för indirekt eld. Om egen styrka kan 
undvika den typen av strid upphör komponenten att vara relevant. 

Den mest uppenbara metoden för att påverka en fiendes styrka är att konfrontera den med 
målet att förstöra eller degradera den. Det är dock ofta farligt, kostsamt och ineffektivt att 
ge sig på fienden på den plats och tid där han är starkast. Leonhard föreslår därför ett annat 
tillvägagångssätt för att hantera fiendens styrka: förskjutning (’dislocate’). 

”Dislocation is the art of rendering an enemy’s strength irrelevant” (Leonhard, 1998, p. 
64). 

Förskjutning är den teoretiska grunden för att erhålla övertaget i strid. Enligt Leonhard är 
förskjutning en användbar och bestående metod då den i grunden snarare är filosofisk än 
strikt militär.  

Leonhard vill därmed ersätta nuvarande principen `maneuver` med `dislocate` då dagens 
utvecklade vapensystem och ledningssystem gör att en motståndare inte behöver 
utmanövreras på det sätt som krävdes förr på slagfältet. Egna enheter skall sträva efter att 
orsaka motståndaren en förskjutning i exempelvis tid och rum.  

Leonhard menar att förskjutningen kan genomföras på minst fyra sätt: 

• ’Positional dislocation’, gör fiendens styrka irrelevant genom att tillse att fienden befinner sig 

på fel geografiska plats kopplat till våra styrkors stridsuppgifter och syfte. Målet med 

principen med ’maneuver’ var att uppnå just denna effekt. 

• ’Functional dislocation’, gör att fiendens styrka åsidosätts genom att försämra dess funktion, 

vanligen genom nyttjandet av teknik. Det kan göras genom att tillse att fiendens 

vapensystem inte kan verka mot egna styrkor, t.ex. att vapensystemen inte har räckvidd 

alternativt inte kan uppnå tillräckligt god verkan. 

• ’Temporal dislocation’, är konsten att göra fiendens styrka irrelevant genom manipulering av 

tid, vilket är grunden till att uppnå överraskning i krig. Idag måste befälhavare lära sig att 

manipulera tidsfaktorn till sin fördel. Fienden ska påverkas att befinna sig felaktigt kopplat till 

tid. Denna förskjutning har därmed en stark koppling till grundprincipen överraskning. 

• ’Moral dislocation’, har som syfte att utjämna fiendens styrka genom att besegra dennes vilja 

och moral. I den moderna krigföringen fusioneras militära överväganden med politiska, 

ekonomiska och kulturella faktorer till en grad som aldrig tidigare skådats. Olika typer av 

media och kommunikationstekniken har ökat känsligheten för den politiska geografin. Detta 

är faktorer som den militära befälhavaren måste ha i åtanke och inte enbart se som 

begränsningar utan som möjligheter att uppnå en fördel i en konflikt. Om fiendens 

stridsmoral kan påverkas negativt nedgår effektiviteten hos de fientliga förbanden pga. inre 

konflikter. Detta kan kopplas till den indirekta metoden (vilken beskrivs i kapitel 3.1.6) 

Leonhard poängterar ’maneuver’ är en delmängd av förskjutning och att förskjutning är 
sprungen ur svaghet: 
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”[Dislocation].. ..is the tool of those who cannot successfully confront enemy strength, 
but who are determined to win anyway. Dislocation is an expression of human resolve 
not to give up but to find a way to overcome a challenge” (Leonhard, 1998, p. 65) 

Slutligen belyser Leonhard att krigföring är en dynamisk aktivitet. Motståndaren lär sig av 
vårt sätt att agera och kommer kontinuerligt att motarbeta vårt agerande vilket leder till 
minskad effekt. Kriget kan inte vinnas genom att enbart förskjuta fiendens styrkor och 
attackera hans svagheter. Därmed måste det finnas en balans mellan att förskjuta och 
konfrontera fienden. Båda behövs och båda är beroende av varandra: 

”Both are components of victory” (Leonhard, 1998, p. 66) 

 

3.6.1.3 Överraskning (‘Surprise’) – Överraskning (anpassad till teknikutvecklingen) 

Surprise 

“Surprise: Strike the enemy at a time or place or in manner for which he is unprepared” 
(Leonhard, 1998, p. 182). 

Leonhard anser att denna princip kommer vara gällande även i framtiden. Med hjälp av 
tekniska hjälpmedel kommer principen vara till stor hjälp i framtiden då ”teknisk 
överraskning” och därmed framgång kan uppnås. Utöver detta så nämns ”taktisk 
överraskning” som framgångsrik. Ett exempel på detta är ett tillämpande av stridstekniken 
eldöverfall då fienden inte är förberedd. SA kommer revolutionera effekten denna princip i 
framtiden. Leonhard vill kombinera denna princip med ’dislocation’ och ’confrontation’ samt 
’distrubution’ och ’concentration’.  

 

Överraskning 

Leonhard anser att grundprincipen överraskning kommer vara gällande även i framtiden då 
egna enheter kan uppnå positiva effekter genom att överraska motståndaren med något 
oväntat i en oväntad riktning. Att överraska sin motståndare har alltid varit en viktig faktor 
att sträva efter på slagfältet. En lyckad överraskning på motståndaren kan innebära fördelar i 
striden vid det tillfället. Denna fördel skall egna förband dra nytta utav i syfte att kunna 
vinna ytterligare framgång.  

Men det som präglar Leonhard är insikten om hur teknikutvecklingen påverkar 
grundprincipen överraskning. Historiskt har teknikutvecklingen fungerat som en katalysator 
ute på slagfältet och drivit utvecklingen av taktik och operationer framåt. Teknikutvecklingen 
kommer fortsatt kunna skapa möjligheter för framtidens militära styrkor. Leonhard 
fokuserar på vilka möjligheter tekniken kommer innebära i skapande av lägesuppfattningen. 
Strävan hos beslutsfattande chefer och stabsofficerare är att skapa sig en så god 
lägesuppfattning som möjligt för att, med hjälp av tekniken, kunna identifiera tillfällen där 
överraskning kan uppnås.  

Senare i uppsatsen kommer vi beröra teknikutvecklingen då den utvecklats ännu mer sedan 
Leonhards bok publicerades (1998). För att uppnå bästa överraskningseffekt så bör 
grundprincipen överraskning kombineras med andra av Leonhard föreslagna principer såsom 
`dislocation`.  
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3.6.2 FRÅGESTÄLLNINGAR TILL INNEHÅLLSANALYSEN AV EMPIRIN 

I detta kapitel redovisas vår metod för att svara på studiens andra forskningsfråga: 

b) Återfinns de valda principerna i skrivningar i Försvarsmaktens doktriner vilket kan 

utgöra stöd för att dessa principer kan implementeras i en svensk kontext? 

För att kunna svara på forskningsfrågan med utgångspunkt från Leonhards teori har vi 
formulerat ett antal frågor vilka kommer ställas mot vår valda empiri, de svenska 
doktrinerna.  

Formulerandet av frågorna har gjorts genom följande steg: 

1. Skrivningar vilka kan kopplas till de tre valda principerna skall eftersökas 

2. Varje princip analyseras var för sig. 

3. Två frågor kopplade till varje princip ställs till empirin. Analysfrågorna fokuserar både på egna 

styrkors samt motståndarens agerande: 

a. Första frågan fokuserar på skrivningar om frågans grundprincip kan återfinnas 

gällande svenska förbands agerande. 

b. Andra frågan fokuserar på skrivningar om hot som kan komma att använda sig utav 

frågans grundprincip och hur avser Sverige att möta ett sådant hot? 

4. Varje vald grundprincips två frågor ställs mot vardera doktrin (härefter kallade analysenhet): 

a. MSD 16 (Försvarsmakten, 2016) – Analysenhet 1 

b. OPD 14 (Försvarsmakten, 2014) – Analysenhet 2 

Detta ger att: 

• MSD 16 och OPD 14 analyseras med samma analysfrågor för att säkerställa en likformig 

analys och likformigt resultat. 

• Sex (6) st frågor ställs till varje analysenhet, först till enhet 1, därefter enhet 2. 

• Analysen genomgörs med sammanlagt 12 st analysfrågor vilka är jämnt fördelade över 

respektive analysenhet och valda principer. 

De formulerade analysfrågorna redovisas nedan i figur 11 och används i kapitel 4 (Analys). 

  Analysfråga Princip Enhet 

1 Kan Leonhards definition av precision återfinnas i MSD 16 gällande 
svenska förbands agerande? 

Precision MSD 16 

2 Beskriver MSD 16 befintliga hot som kan komma att använda sig utav 
precision som grundprincip och hur avser Sverige att möta ett sådant hot? 

Precision MSD 16 

3 Kan Leonhards definition av ’dislocate’ återfinnas i MSD 16 gällande 
svenska förbands agerande? 

Dislocate MSD 16 

4 Beskriver MSD 16 befintliga hot som kan komma att använda sig 
utav ’dislocate’ som grundprincip och hur avser Försvarsmakten att möta 
ett sådant hot? 

Dislocate MSD 16 

5 Kan Leonhards definition av teknikutvecklingens påverkan av 
grundprincipen överraskning återrfinnas i MSD 16? 

Överraskning MSD 16 

6 Beskriver MSD 16 befintliga hot som kan komma att använda sig utav 
grundprincipen överraskning med stöd av teknikutvecklingen och hur 
avser Försvarsmakten att möta ett sådant hot? 

Överraskning MSD 16 
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7 Kan Leonhards definition av precision återfinnas i OPD 14 gällande 
svenska förbands agerande? 

Precision OPD 14 

8 Beskriver OPD 14 befintliga hot som kan komma att använda sig utav 
precision som grundprincip och hur avser Försvarsmakten att möta ett 
sådant hot? 

Precision OPD 14 

9 Kan Leonhards definition av ’dislocate’ återfinnas i OPD 14 gällande 
svenska förbands agerande? 

Dislocate OPD 14 

10 Beskriver OPD 14 befintliga hot som kan komma att använda sig utav 
`dislocate` som grundprincip och hur avser Försvarsmakten att möta ett 
sådant hot? 

Dislocate OPD 14 

11 Kan Leonhards definition av teknikutvecklingens påverkan av 
grundprincipen överraskning återfinnas i OPD 14? 

Överraskning OPD 14 

12 Beskriver OPD 14 befintliga hot som kan komma att använda sig utav 
grundprincipen överraskning med stöd av teknikutvecklingen och hur 
avser Försvarsmakten att möta ett sådant hot? 

Överraskning OPD 14 

Figur 11. Sammanställning över frågor vilka kommer att användas i analysen av Försvarsmaktens doktriner. 

  



Sida 38 av 69 

 

4 ANALYS 
I detta kapitel analyserar vi de två svenska doktrinerna MSD 16 och OPD 14 utifrån de tre 
valda militära grundprinciperna redovisade i kapitel 3.5. Detta görs genom att de av oss 
formulerade analysfrågorna (redovisade i kapitel 3.6.2) ställs mot de två analysenheterna: 

- Analysenhet 1 - Försvarsmaktens Militärstrategiska Doktrin 2016 

- Analysenhet 2 - Försvarsmaktens Operativa Doktrin 2014 

Med hjälp av analysfrågorna och vår förförståelse kommer dokumentens innehåll att 
analyseras och tolkas snarare än att exempelvis räkna förekomsten av vissa ord. Svaren på 
analysfrågorna kommer styrkas med hjälp av flertalet citat från analysdokumenten. Fokus 
kommer att riktas både mot svenska militära styrkor och i analysenheten beskrivna hot. 
Exempel på hot kan vara en anfallande motståndare som genomför långtgående 
förberedelser alternativt ett väpnat angrepp. 

Efter att varje grundprincips två frågor ställts till respektive analysenhet redogör vi för vår 
slutsats gällande huruvida den principen återfunnits i analysenhetens skrivningar. 

 

4.1 ANALYSENHET 1 – MILITÄRSTRATEGISK DOKTRIN (MSD) 2016 

I detta kapitel beskriver vi kort MSD 16; vilken roll den har inom försvarsmaktens 
publikationer samt vad den syftar till. Huvuddelen av informationen är tagen från doktrinens 
förord författat av nuvarande överbefälhavare General Micael Bydén. 

MSD 16 är den doktrin som skall fungera som gränssnittet mellan Sveriges politiska ledning 
och Försvarsmaktens högsta ledning vilken leds av överbefälhavaren. MSD 16 inriktar sig på 
hela konfliktskalan mellan fred, kris och krig och vi som författare kommer att fokusera vår 
analys inom området ”krig” på konfliktskalan. Stundtals kommer vi att beröra ”gråzonen” då 
det i modern tid är oundvikligt, men huvudfokus kommer dock att ligga inom den väpnade 
konflikten. Detta för att skapa en avgränsning då studien annars skulle riskera att bli alltför 
bred.  

MSD 16 hör hemma i en doktrinserie som berör den strategiska samt operativa nivån. Denna 
doktrinserie kompletteras på den taktiska nivån med taktiska reglementen och handböcker i 
syfte att skapa en helhet över samtliga ledningsnivåer.  

”Försvarsmaktens militärstrategiska doktrin (MSD) inriktar hur militära maktmedel ska 
användas för att uppnå de säkerhetspolitiska målsättningar som regering och riksdag 
beslutar”. (MSD 16 p.5). 

Doktrinen skall fungera som ett stöd för militära chefer på den operativa och framförallt 
strategiska nivån gällande hur våra militära styrkor skall användas i syfte att uppnå politiska 
målsättningar i fred, kris och krig. Viktigt att poängtera är att det militära maktmedlet 
kontrolleras och styrs av Sveriges politiska ledning under hela konfliktskalan. 

”Det militära maktmedlet i samverkan med övriga maktmedel syftar i första hand till 
att verka krigsavhållande, det vill säga att skapa tröskeleffekt”. (MSD 16 p.5). 

En uppgift som de militära styrkorna har och genomför under fredstid är att skapa och bidra 
till den tröskeleffekt som bedöms behövas mot en eventuell motståndare. Det skall helt 
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enkelt kosta mer än vad det smakar att genomföra militära operationer mot Sverige. 
Skapandet av tröskeleffekten är något som ofta glöms bort då debatten om militär förmåga 
ofta fokuserar på fientliga stridshandlingar, men det är en oerhört viktig uppgift i formandet 
av det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde.  

”Kärnan i MSD 16 är Försvarsmaktens militärstrategiska koncept”. (MSD 16 p.5). 

”Vårt militärstrategiska koncept utgår ifrån att vi kommer att behöva agera i strategisk 
efterhand”. (MSD 16 p.5). 

Utgångspunkten för hur Försvarsmakten skall agera i händelse av kris och krig tas ur det 
militärstrategiska konceptet vilken, som överbefälhavaren betonar, är kärnan i MSD 16. 
Sverige skall utgå ifrån att agera i en efterhandssituation vilket ställer höga krav på 
Försvarsmaktens personal att kunna hantera det oförutsägbara och möta en motståndare 
efterhand. Övningsverksamhet i fredstid skall utsätta svenska militära förband för detta, i 
syfte att öka förmågan att möta ett oväntat angrepp.  

MSD 16 skall fungera som en inriktning och vägledning för hur det militära maktmedlet skall 
uppnå politiska målsättningar. Utöver detta så betonas även vikten av att möta ett hot 
tillsammans med sina allierade i närområde.     

 

4.1.1 ANALYSFRÅGA 1 

Kan Leonhards definition av precision återfinnas i MSD 16 gällande svenska förbands 
agerande? 

”Svenska förband skall genom ett offensivt alternativt defensivt agerande uppnå en 
militärstrategisk balans. Att växla mellan ett offensivt agerande där vi tillför 
motståndaren förluster och ett defensivt agerande i syfte att undvika 
kulminationspunkt är enligt MSD 16 avgörande för att nå de yttersta strategiska 
målen. Det militära maktmedlet är bara en del inom strategin” (MSD 16 p.43). 

”Offensiva operationer ska kunna riktas mot motståndarens högvärdiga mål, såväl 
fysiska och icke fysiska mål. Detta stöds av: Underrättelser och analys som bl.a. ska ge 
förvarning och identifiera högvärdiga mål” (MSD 16 p.57). 

På flertalet ställen beskriver MSD 16 hur svenska styrkor skall använda sig utav `precision` i 
syfte att kunna identifiera och nedkämpa fientliga prioriterade alternativt högvärdiga mål 
där stor strategisk effekt kan uppnås. Högvärdiga mål och förmågor skall nedkämpas snabbt 
och med precision. Detta för att maximera motståndarens förluster både militärt men även 
ekonomiskt då dessa system är väldigt kostsamma. Svenska förband skall undvika långvariga 
strider med onödigt mycket förluster och som inte når ett avgörande. Offensiv strid med 
fientliga anfallstäter bör undvikas då motståndaren bedöms vara överlägsen vid dessa 
situationer och funktioner såsom artilleri är kraftsamlade till dessa anfallstäter. Genom ett 
nedkämpande av fientliga högvärdiga mål kan strategisk effekt uppnås på sikt. Exempel på 
sådana högvärdiga mål kan vara: 

Fientliga luftvärnssystem; ett nedkämpande av dessa dyra vapensystem kommer medföra 
att svenska och allierade flygstridskrafter får en ökad rörlighet i den fortsatta striden.  
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Fientliga artillerisystem; ett nedkämpande av dessa typer av system innebär för 
motståndaren att anfallstempot nedgår då understöd i form av artilleri nedgår. Detta medför 
högre risktagning för motståndarens anfallstäter och operationen kan ta längre tid än 
planerat vilket kommer belasta underhållsfunktionen mer än planerat.  

Fientliga logistik och underhållsförband; att nedkämpa dessa förband kommer innebära en 
långsiktig belastning för motståndarens anfallstäter då viktiga resurser såsom drivmedel och 
ammunition blir en bristvara.  

Fientliga staber och ledningsförband bör nedkämpas i syfte att störa och kraftigt försämra 
motståndarens ledningsförmåga.     

 

4.1.2 ANALYSFRÅGA 2 

Beskriver MSD 16 befintliga hot som kan komma att använda sig utav precision som 
grundprincip och hur Sverige avser att möta ett sådant hot? 

 

MSD 16 beskriver hur eventuella framtida konflikters karaktärer kan se ut och nämner två 
potentiella konfliktområden, Östersjön samt Arktis, där Sverige kan bli inblandad i en 
eventuell konflikt. Sverige kan komma att bli indragen i andra nationers konflikter enbart 
p.g.a. en rent geografisk närhet till konfliktområdet. I ett senare skede i en eventuell 
framtida konflikt så bedöms motståndaren genomföra fjärrbekämpning och cyberattacker 
mot kritisk infrastruktur. Fientliga lätta förband med hög operativ- och taktisk rörlighet kan 
komma att framgruppera och ta viktig nyckelterräng i syfte att kunna framgruppera viktiga 
skydds- och bekämpningssystem (MSD 16 p.29). 

   

Då MSD 16 beskriver hur svenska förband skall agera så behandlas inte i klartext och detalj 
vad motståndaren genomför för åtgärder förutom det som nämns ovan. Dessa detaljerade 
åtgärder återfinns i reglementen och handböcker som avhandlar motståndaren och dess 
agerande. Dock kan slutsatser dras kring fientliga hot som nyttjar principen precision utifrån 
hur svenska styrkors agerande beskrivs.  

 
”Underrättelsetjänst, beredskap, aktiverings- och mobiliseringssystem ska medge att vi 
kan möta en förändrad hotbild och överraskande hot med ökad förmåga tidigt” (MSD 
16 p.56). 
 
”I cyberrymden ska Försvarsmakten aktivt skydda infrastruktur och skyddsvärd 
information. Det ska ske genom att verkan i cyberrymden möjliggörs enskilt eller 
tillsammans med andra myndigheter, stater och organisationer” (MSD 16 p.56). 

  
MSD 16 beskriver ett antal fientliga hot som kan använda sig utav precision som 
grundprincip. Dock så är MSD 16 skriven på ett sådant sätt att svenska styrkors agerande 
står i fokus varför de fientliga hoten således måste uttolkas utifrån detta. MSD 16 beskriver 
att motståndaren kommer vara offensiv i en eventuell framtida konflikt och flertalet 
operationer kommer genomföras simultant i syfte att vilseleda och binda stor del av svenska 
militära styrkor och förband. Stridsavstånden bedöms vara relativt långa och det finns 
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troligtvis inget självändamål för motståndaren att kontrollera svenskt territorium över tiden. 
Precis som de svenska förbanden strävar även motståndaren efter att göra det 
oförutsägbara för att skapa ett övertag i striden. Motståndaren kommer troligtvis att ha 
stora resurser tillgängliga i detta skede och kan således nyttja dessa med precision på 
flertalet olika geografiska platser i strävan efter framgång. Utöver detta så uppmärksammas 
den relativt outforskade arenan cyberrymden som bedöms spela en viktig roll i framtiden. 
Just nu sker en styrkeuppbyggnad runt om i världen inom cyberkrigsföringen där länder 
utvecklar möjligheter för att genomföra cyberattacker men även att skydda sig ifrån 
cyberattacker.    

 

Slutsats precision: 

 MSD 16 har på flertalet ställen inarbetat och omhändertagit den grundprincip som 
Leonhard vill definiera som precision. MSD 16 beskriver hur precision skall omhändertas från 
både svenskt perspektiv men även hur det skall försöka undvikas utifrån ett 
motståndarperspektiv. Svenska förband skall sträva efter att bekämpa och påverka militära 
mål där stor verkan och strategiska effekter uppnås. Huvuddelen av västvärldens militära 
styrkor har inte den numerären som återfanns under kalla krigets dagar och således kan inte 
den tidens strategiska tankar appliceras fullt ut på dagens militära styrkor. MSD 16 beskriver 
att det militära maktmedlet är ett av flera sätt att lösa en konflikt varför det är viktigt att 
Sverige inom det militära hushåller med sina resurser då konflikten kan komma att bli 
utdragen i tid tills en politisk överenskommelse uppnåtts. Och då skall detta ske med hjälp av 
precision istället för nuvarande princip `mass` (kraftsamling).   

 

4.1.3 ANALYSFRÅGA 3 

Kan Leonhards definition av ’dislocate’ återfinnas i MSD 16 gällande svenska förbands 
agerande? 

Mycket av det som Leonhard definerar med ’dislocate’ återfinns i MSD 16 inom kapitlet 
manöverkrigsföring. ”Svensk manöverkrigsföring bygger på att effektivt påverka, splittra, 
avskära eller bekämpa en motståndare utifrån fyra växelverkande faktorer – tid, rum, 
förmåga och ledning” (MSD 16, p. 59). Nedan följer ett antal olika citat vilka tillsammans kan 
kopplas till alla fyra olika sätt Leonhard menar att hur militära förband kan bli förskjutna.   

 

”Svensk operativ idé ska dra nytta av den tekniska utvecklingen, syftande till att genom 
avreglering förvägra en motståndare tillträde till kritiska fysiska och virtuella områden” 
(MSD 16, p. 29).  

Här förklarar och beskriver MSD 16 hur svenska förband med hjälp av teknikutvecklingen 
skall förneka motståndaren att besätta viss terräng och infrastruktur och på så sätt göra 
motståndaren förskjuten och på fel plats (’Positional dislocation’). 
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”Om motståndaren är under tidspress så kan våra operationer syfta till att fördröja 
motståndaren och vinna tid så att motståndarens målsättningar misslyckas. Att dra ut 
på krigsföringen i tid tröttar ut den offensive som är pressad att nå resultat” (MSD 16 
p.60).  

Svenska förband skall sträva efter att genomföra en fördröjande strid där motståndarens 
inte uppnår sina målsättningar kopplade till tid. Detta kommer på sikt skapa en oreda inom 
motståndarens ledning då ursprungsplanen inte håller längre. Motståndaren blir således 
förskjuten i tid (’Temporal dislocation’). 

 

”Rummet ska användas för att avskära, dela upp och splittra motståndaren. Rummet 
ska vändas till nackdel för motståndaren, inte minst genom att få motståndaren att 
göra misstag och bli gripbar för anfall” (MSD 16 p.60).  

Svenska förband skall sträva efter att splittra motståndaren så att detta blir negativt och 
försätta motståndaren i ett läge där förutsättningar för ett svenskt anfall är gynnsamma. 
Motståndaren blir genom detta sätt både förskjuten och är på fel plats men även 
funktionellt så full eldkraft inte kan utvecklas på förbandet (’Positional’ och ’functional 
dislocation’).  

 

”Ledning är också i fokus för manöverkrigsföring. Förespråkare för den indirekta 
metoden har argumenterat för att avgörandet sitter mer i chefers huvud, än i 
bekämpade stridskrafter. Motståndarens ledning skall med detta tankesätt bringas ur 
balans till ett tillstånd av förvirring och viljelöshet, ett felläge som gör det svårt att 
fortsätta operationer” (MSD 16 p.61).  

I det sista exemplet beskriver MSD 16 hur svenska förband skall påverka motståndarens 
stridsmoral genom att anfalla och nedkämpa alternativt bekämpa och på så sätt påverka 
motståndarens ledning och i förlängningen stridsmoralen negativt på förbanden. 
Motståndaren blir på detta sätt moraliskt förskjuten (’Moral dislocation’).  

 

På flertalet ställen beskriver MSD 16 det som Leonhard definerar som `dislocate` men det är 
framförallt i stycket som avhandlar manöverkrigsföring som berör detta. 
Manöverkrigsföringen bygger på att man likt en proffsboxare hela tiden attackerar sin 
motståndare på olika sätt och drar nytta där framgång vinns. Svenska förband ska undvika 
utdragna strider med stora förluster utan ska istället fokusera på högvärdiga mål och 
förmågor hos motståndaren. Svensk manöverkrigsföring avhandlar samtliga fyra sätt en 
motståndare kan göras förskjuten enligt Leonhards definition och är en väl inarbetad metod 
inom svenska Försvarsmakten.     
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4.1.4 ANALYSFRÅGA 4 

Beskriver MSD 16 befintliga hot som kan komma att använda sig utav ’dislocate’ som 
grundprincip och hur avser Försvarsmakten att möta ett sådant hot? 

”Lättrörliga förband kommer att nyttjas för att ta nyckelterräng” (MSD 16 p.29). 

Viktig infrastruktur som motståndaren bedömer kommer spela en viktig roll för fortsatt strid 
kommer troligtvis besättas. Luftlandsättningsförband kommer luftlandsättas på djupet i 
syfte att binda svenska styrkor och skapa möjlighet för egna styrkor att exempelvis 
genomföra en landstigning relativt opåverkade. Svenska styrkor blir således förskjutna och är 
på fel plats.  

 

”En motståndare bedöms sträva efter att förneka svenska stridskrafter tillträde till 
grupperings- och manöverområden i fysisk mening, men också i den elektromagnetiska 
cyberrymden och i rymden” (MSD 16 p.29).  

På samma sätt som svenska styrkor strävar efter att förskjuta motståndaren så försöker även 
motståndaren även med detta. Avståndslagda minor med tidsutlösning kan inom en viss tid 
hindra svenska förband att röra sig inom ett visst område. Det bakomliggande syftet med 
den avståndslagda mineringen kan vara att skydda en egen förflyttning av högvärdiga mål 
alternativt förband. Svenska styrkor blir således förskjutna och är på fel plats och 
tidskrävande minröjningsåtgärder måste vidtas alternativt ny framryckningsväg och 
kringgång måste sökas.  

 

Då MSD 16 är skriven för den strategiska nivån så återfinns relativt lite information som 
berör `dislocate` då det snarare hör hemma i reglementen på den taktiska nivån. Dock så 
påtalar MSD 16 på flertalet ställen vikten av att svenska förband inte binds upp så att det 
saknas resurser för fortsatt strid alternativt internationell styrketillväxt. Motståndaren 
kommer att ta och besätta nyckelterräng i syfte att hindra svenska styrkors rörlighet vilket 
således gör dem `dislocated`. 

 

Slutsats `dislocate` 

Det som Leonhard beskriver som `dislocate` återfinns på flertalet ställen inom MSD 16. 
Tyngdpunkten ligger inom stycket som avhandlar manöverkrigsföring vilken är central för 
yrkesutövandet som officer och soldat vid en väpnad konflikt. Manöverkrigsföringen berör 
alla fyra typer av `dislocate` som Leonhard beskriver. MSD 16 beskriver på flertalet platser 
vikten av att svenska förband inte binds i strid utan att en växelverkan mellan offensiv och 
defensivt agerande skall eftersträvas i syfte att kunna påverka motståndaren under en 
längre tid och på flera platser för att på så sätt uppnå kulminationspunkt hos motståndaren 
och en politisk lösning på konflikten. Detta styrker även applicerbarheten av Leonhards 
resonemang gällande balans mellan ´dislocate’ och konfrontation. För ett land som Sverige 
är det oerhört viktig att inte bli förskjuten då försvaret av Sverige genomförs tillsammans 
med andra parter och nationer. Och för att denna styrketillväxt skall kunna genomföras så 
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krävs det tillgängliga svenska förband som skapar säkerhet inom området för 
styrketillväxten.  

 

4.1.5 ANALYSFRÅGA 5 

Kan Leonhards definition av teknikutvecklingens påverkan av grundprincipen överraskning 
återfinnas i MSD 16? 

”Globalisering resulterar i allt större urbanisering till följd av krav på global 
kommunikation och flöden ”just-in-time”. Militära operationer kommer därför 
sannolikt att dras till befolkade och resursrika områden. Här finns både problem och 
möjlighet till strategisk effekt” (MSD 16 p.31). 

Huvuddelen av dagens konflikter utkämpas i bebyggelse där civila finns som måste tas i 
beaktan innan stridshandlingar genomförs. Dagens samhällen och infrastruktur har gjort att 
det näst intill är oundvikligt att bedriva strider i städer. Detta skapar utmaningar men även 
möjligheter att göra det oväntade i striden. Bebyggelsen medger en högre skyddsnivå och 
svårt för insyn vilket medger att förflyttningar av soldater i hög grad kan ske väldigt dolt. 
Detta innebär att på den taktiska nivån kan överraskning uppnås på ett väldigt enkelt sätt.  

”Cyberrymden innebär strategiskt ett globalt gränslöst utrymme för att på distans 
genomföra attacker, underrättelsetjänst, påverkan, opinionsbildning och propaganda” 
(MSD 16 p.30).  

”Den fulla vidden av okonventionella medel är föränderlig och föremål för kreativitet. 
Vissa delar kan vara lagliga, medan vissa delar går utanför etablerade konventioner. 
Cyberrymden ökar denna aspekt av det strategiska handlingsrummet, vilket beaktas i 
svenska försvarsplanering” (MSD 16 p.36). 

Ovanstående citat beskriver den nya och relativt outforskade arenan cyberrymden, där 
krigshandlingar kan komma att utspela sig i en framtida konflikt. Enorma resurser och 
pengar läggs runt om i världen i utforskningen av denna nya arena då den som behärskar 
cyberrymden bedöms ha stora möjligheter att genomföra det oväntade och således uppnå 
en mycket stor överraskningseffekt på slagfältet.     

”Förmågeutveckling tillsammans med andra aktörer syftar till att kostnadseffektivt 
utveckla operativ förmåga inom utpekade områden. Det kan omfatta teknik, koncept 
och logistik” (MSD 16 p.48). 

Teknikutvecklingen har fungerat som en katalysator inom ramen för överraskning i alla tider, 
men har accelererat de senaste tjugo åren. Sensorer och vapensystem har blivit bättre och 
möjligheterna att upptäcka hot har bara ökat. Detta leder i sin tur till att lägesuppfattningen 
blir god och möjligheterna att genomföra det oväntade ökar. Men teknikutvecklingen 
medför skenande kostnaderna för denna moderna krigsmateriel. Detta gör att stor del av 
utvecklingen behöver göras tillsammans med andra nationer för att dela på 
utvecklingskostnader, vilket kan komma att förpliktiga till framtida allianser.  
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MSD 16 omhändertar teknikutvecklingen inom ramen för grundprincipen överraskning. 
Mycket står skrivet om det moderna krigets nya arena cyberrymden som pga. globaliseringen 
gör att samhällen och militära styrkor har blivit mer sårbara mot ett överraskande angrepp. 
En stor del av ett samhälles verksamhet bygger på kommunikation över internet och 
telefoni. Detta inkluderar även militära förband baserat på en stor sårbarhet utifrån 
beroendet av att kommunicera och leda våra operationer.    

 

4.1.6 ANALYSFRÅGA 6 

Beskriver MSD 16 befintliga hot som kan komma att använda sig utav grundprincipen 
överraskning med stöd av teknikutvecklingen och hur avser Försvarsmakten att möta ett 
sådant hot? 

”Påverkansoperationer ska identifieras och analyseras för att kunna bedöma var i en 
gråzon vi befinner oss” (MSD 16 p.56). 

”Underrättelsetjänst, beredskap, aktiverings- och mobiliseringssystem ska medge att vi 
kan möta en förändrad hotbild och överraskande hot med ökad förmåga tidigt” (MSD 
16 p.56). 

”Cyberområdet ska skyddas och Försvarsmakten ska slå vakt om skyddsvärd 
information och infrastruktur, samtidigt som verkan i cyberrymden ska möjliggöras 
tillsammans med nationella och internationella aktörer” (MSD 16 p.57). 

En eventuell framtida motståndare kommer kontinuerligt genomföra dolda 
underrättelseoperationer i syfte att hitta svagheter och brister i det svenska totalförsvaret. 
Dessa operationer kan komma att genomföras fysiskt på plats i Sverige genom att personal 
samlar in information och fakta om svenska militära förband men även elektroniskt inom 
cyberområdet. Denna information skickas sedan till hemlandet för bearbetning och analys 
och omhändertas inom ramen för operationsplaneringen där en överraskning eftersträvas.   

 

MSD 16 beskriver hur svenska Försvarsmakten avser att identifiera och möta ett sådant hot. 
Detta genomförs till huvuddel inom ”gråzonen” under fred och kris på konfliktskalan. Ett 
stort fokus läggs på cyberrymden då det där finns stora sårbarheter och metoder för 
motåtgärder är relativt outvecklade. Försvarsmakten har i MSD 16 identifierat den kritiska 
sårbarheten att bli utsatt för en ”teknisk överraskning” då Sverige till stor del förlitar sig på 
befintliga tekniska system för ledning. Därav ska Försvarsmakten i fredstid ha ett stort fokus 
på att identifiera eventuella framtida hot då motståndarens överraskning annars kan bli total 
och egna motåtgärder för att uppnå mesta effekt kan bli mycket svåra att få till.  

 

Slutsats överraskning 

MSD 16 beskriver på flertalet ställen det som Leonhard vill påvisa avseende vad 
teknikutvecklingen har möjliggjort för grundprincipen överraskning. Svenska Försvarsmakten 
lägger stora resurser i fredstid på att bygga upp förmågan att kunna identifiera en eventuell 
framtida överraskning i cyberrymden. Detta är inget som Sverige kommer att göra enskilt 
utan genomförs tillsammans med samarbetspartners såsom Finland, EU och NATO. Moderna 
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samhällen är suboptimerade för att erhålla effektiva flöden varför väldigt liten redundans är 
inbyggt i samhället. På samma sätt är moderna militära styrkor suboptimerade då de 
tekniska systemen medför en ökad kostnad och kvalitet prioriteras högre än kvantitet på det 
moderna slagfältet. Svenska Försvarsmakten lägger ett stort fokus på att identifiera om, vart 
eller när ett fientligt anfall kommer syftande till att inte bli överraskade, och som Leonhard 
beskriver `dislocated`, då egna styrkor är på fel plats för att kunna möta motståndarens 
inledande militära angrepp.    

 

4.2 ANALYSENHET 2 - OPERATIV DOKTRIN (OPD) 2014 

Operativ doktrin 2014 (OPD 14) beskriver och inriktar hur svenska Försvarsmakten ska 
bedriva strid på den operativa samt taktiska nivån. OPD 14 huvudsakliga fokus ligger inom 
den operativa nivån men det finns inslag både från den taktiska samt strategiska nivån då 
publikationen beskriver den mittre av ledningsnivåerna. OPD 14 beskriver operationskonsten 
som innebär att i tid och rum samordna tillgängliga militära maktmedel i syfte att uppnå 
politiska och militärstrategiska målsättningar. Att notera är att OPD 14 refererar till MSD 
2012 vilken var den gällande strategiska doktrinen vid tillfället när OPD 14 publicerades. I 
inledningen av OPD 14 återfinns ett förord, skrivet av General Göran Mårtensson som var 
operativ chef för tillfället, där följande kan läsas:  

”Operativ doktrin är ett inriktande dokument som syftar till att på ett övergripande sätt 
styra och sätta mål för operativ och taktisk verksamhet. Den operativa doktrinen 
inriktar syfte, mål, medel och metod vid planering, genomförande och avslutning av 
operationer samt utvärdering och erfarenhetshantering. 

Förutom att doktrinen är ett inriktande dokument fyller den även en utbildande roll för 
att öka precision och tydlighet i vårt språkbruk” (OPD 14 p.5).  

 

OPD 14 ingår i samma doktrinserie såsom MSD 16 och förtydligar även att doktrinen skall 
fylla en utbildande roll för officerare i syfte att likställa språket inom operationskonsten. 
Detta är en viktig poäng då Försvarsmaktens reglementen, handböcker och doktriner till stor 
del används som utbildningsmaterial inom befälsutbildningen hos officerskåren. Till skillnad 
från den strategiska nivån så är operationskonsten mer jordnära och betydligt närmare 
kopplat till de militära förbanden som genomför själva stridshandlingarna. Den operativa 
nivån arbetar i ett betydligt snabbare tempus än den strategiska nivån.  

 

4.2.1 ANALYSFRÅGA 7 

Kan Leonhards definition av precision återfinnas i OPD 14 gällande svenska förbands 
agerande? 

”Att korrekt bedöma olika aktörers intentioner, förmågor och tillfällen att agera är av 
stor vikt” (OPD 14 p. 25). 

”En av de viktigaste komponenterna i ett beslutsunderlag är en prognos avseende 
framtida händelseutveckling. Information om hur aktörer tidigare agerat och 
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interagerat i operationsmiljön kan tillsammans med pågående verksamhet ligga till 
grund för sådana prognoser” (OPD 14 p. 26). 

Att hela tiden göra bedömningar på fientliga handlingsalternativ samt spel på befintliga 
planer skapar en bra mental förberedelse och fientliga svagheter kan uppfattas. Detta 
öppnar upp för att kunna genomföra exempelvis ett anfall mot ett fientligt förband där stor 
verkan och effekt uppnås. 

”På operativ nivå samordnas verkan mot prioriterade och utvalda mål på marken, på 
och under vattenytan, i luften samt i informationsmiljön. Detta för att uppnå fysiska 
och/eller kognitiva effekter hos motståndaren, hos andra aktörer eller på infrastruktur i 
syfte att nå de fastställda målsättningarna” (OPD 14 p. 26). 

”Kraftsamling sker till att lokalisera och bekämpa motståndarens kvalificerade system” 
(OPD 14 p. 36). 

Precis som nämns på den strategiska nivån inom MSD 16 så beskriver även OPD 14 att 
svenska militära styrkor skall sträva efter att anfalla mot fientliga högvärdiga mål och 
vapensystem där en stor effekt kan uppnås samt där duellvärdena är till svensk fördel.    

”Den eldkraft och rörlighet som finns hos flygvapenförbanden utgör ett viktigt 
komplement till arméförbandens förmågor. Flygvapenförbanden har god förmåga att 
med korta tidsförhållanden och, ibland i direkt samverkan med arméförbanden 
bekämpa mål på marken” (OPD 14, p. 40). 

”Försvarsmaktens specialförband ska upprätthålla hög tillgänglighet och förmåga att 
genomföra specialoperationer i form av kvalificerade stridsinsatser och 
underrättelseinhämtning samt militära stödinsatser” (OPD 14, p. 55). 

Svenska förband skall dra nytta av varandra och i vissa fall genomföra gemensamma 
operationer för att uppnå så god effekt som möjligt. OPD 14 beskriver styrkan i 
flygstridskrafternas precision i samverkan med arméförbanden samt specialförbandens 
flexibilitet när ett tillfälle att uppnå precision ges i striden. 

 

OPD 14 beskriver vid ett flertal tillfällen hur svenska förband skall identifiera och tillfoga 
motståndaren förluster genom kvalificerade anfall mot antingen prioriterade högvärdiga mål 
alternativt där svenska styrkor är lokalt överlägsna och möjligheterna till att lyckas är stora. 
Operationerna kan genomföras enskilt under ledning av taktisk chef, exempelvis 
flygvapenchefen, alternativt som en gemensam operation där minst två taktiska chefer 
medverkar. Underrättelsearbetet pågår över tiden i syfte att hitta svagheter hos 
motståndaren där svenska förband skall slå till.     
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4.2.2 ANALYSFRÅGA 8 

Beskriver OPD 14 befintliga hot som kan komma att använda sig utav precision som 
grundprincip och hur avser Försvarsmakten att möta ett sådant hot? 

 

”Det dagliga arbetet fokuserar på planering, inhämtning, bearbetning och delgivning 
av underrättelser i syfte att bidra till beslutsunderlag (den s.k. underrättelsecykeln)” 
(OPD 14, p. 25). 

”Ett militärt angrepp kan ske såväl över havet, i luften, i informationsmiljön som över 
landgräns. Angreppsriktningarna kan kombineras med på djupet luftlandsatta 
förband” (OPD 14, p.36). 

 

Jämfört med MSD 16 omnämner OPD 14 knappt befintliga hot. De två ovan nämnda 
beskrivningarna är både ytliga och generella varför det kan tolkas som att det då 
publikationen skrevs inte fanns något tydligt uppfattat hot eller tillvägagångssätt från en 
motståndare mot nationen Sverige. Istället förmedlas en generell bild gällande militära 
förband, förmågor och uppgifter och interaktionen dem emellan. OPD 14 beskriver det 
interna samarbetet inom svenska förband och stridskrafter och är skriven för att kunna 
nyttjas som stöd och riktlinjer för en stabsprocess i en generell militär miljö.  

 

Slutsats precision  

OPD 14 beskriver hur de svenska väpnade styrkorna skall bedriva operationer mot en 
anfallande motståndare. De två tillfällen då svenska väpnade styrkor skall genomföra strid är 
antingen mot kvalificerade fientliga system och prioriterade mål med hjälp av Leonhards 
definition av `precision`. Det andra tillfället är vid en eventuell luftlandsättning alternativt 
landstigning då Försvarsmakten i första hand skall sträva efter att få motståndaren att 
avbryta pågående fientlig verksamhet. Vid de tillfällen då styrkeförhållandena inte är till 
svensk fördel skall de egna styrkorna fokusera på att begränsa motståndarens utbredning 
genom en defensiv inriktning. OPD 14 beskriver att Sverige med sina lätta förband och 
specialförband skall kunna göra luftlandsättningar i syfte att ta nyckelterräng alternativt 
nedkämpa prioriterade mål. OPD 14 har ett stort fokus på egna styrkors agerande och en 
eventuell motståndare nämns endast i korta ordalag. 

 

4.2.3 ANALYSFRÅGA 9 

Kan Leonhards definition av ’dislocate’ återfinnas i OPD 14 gällande svenska förbands 
agerande? 

”Omedelbar påverkan av luftlandsatt eller landstigen motståndare genomförs för att 
reducera dennes handlingsfrihet” (OPD 14, p.36). 

”Fiendens utbredning och handlingsfrihet begränsas utan avgörande kraftmätningar” 
(OPD 14, p.37). 
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”Kan motståndaren kanaliseras till områden som är gynnsamma för oss/ogynnsamma 
för denne?” (OPD 14, p.77). 

”Finns det områden som begränsar rörelsefrihet, verksamhet och förbands 
uppträdande?” (OPD 14, p.77). 

I OPD 14 återfinns få resonemang som stödjer Leonhards definition av `dislocate`. Det enda 
som berör ämnet är de två senare av ovanstående citat, vilka utgör två kontrollfrågor 
hämtade från kapitlet Operativ planering. De två övre citaten utgör riktlinjer för hur svenska 
militära styrkor skall agera vid en luftlandsättning alternativt landstigning. Vi anser att dessa 
två frågor och två riktlinjer är tagna ur sitt sammanhang och inte stödjer Leonhards 
definition av `dislocate`.  

 

4.2.4 ANALYSFRÅGA 10 

Beskriver OPD 14 befintliga hot som kan komma att använda sig utav `dislocate` som 
grundprincip och hur avser Försvarsmakten att möta ett sådant hot? 

”Luftöverlägsenhet beskriver en situation då kontrollen av luftrummet under en viss tid 
eller över ett visst område är så omfattande att motståndarens flyg- och 
luftvärnsförband inte kan påverka svenska luftoperationer på ett avgörande sätt. 
Luftöverlägsenheten ger de egna förbanden handlingsfrihet i luften men innebär inte 
att tillståndet är konstant” (OPD 14, p.49). 

”Fokus ligger istället på att utföra striden där motståndarens viktigaste förmåga finns, 
alternativt att försöka styra motståndaren till områden som är gynnsamma för oss” 
(OPD 14, p.64). 

”Egna förband ska användas för att bekämpa motståndarens kritiska sårbarheter 
samtidigt som del av de svenska förbanden binder motståndarens starka förband” 
(OPD 14, p.65). 

 

OPD 14 beskriver inte hur en eventuell motståndare kommer använda sig utav Leonhards 
definition av `dislocate`. I enbart ett fåtal stycken kan man utläsa att svenska förband skall 
sträva efter att använda sig utav principen `dislocate` i syfte att bli mer framgångsrika i 
striden.  

 

Slutsats `dislocate` 

Endast ett fåtal skrivningar i OPD 14 stödjer Leonhards definition av `dislocate`. Vi bedömer 
att detta beror på att OPD 14 är skriven under en tid när Försvarsmakten hade ett 
internationellt fokus och säkerhetsläget i Östersjön upplevdes som gynnsamt. Detta innebar 
att ett fientligt hot i form av en anfallande motståndare mot Sverige endast berörs i korta 
ordalag då det vid tidpunkten för publikationens tillkomst sågs som irrelevant. Därav är OPD 
14 skriven på ett mer generellt sätt för att vara applicerbar på alla sorters operationer, både 
nationellt som internationellt.    
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4.2.5 ANALYSFRÅGA 11 

Kan Leonhards definition av teknikutvecklingens påverkan av grundprincipen överraskning 
återspeglas i OPD 14? 

”Kombinerade vapen ger även möjlighet att ställa motståndaren inför ett eller flera 
dilemman då skyddsåtgärder mot ett system blottar motståndaren för verkan från ett 
annat system” (OPD 14, p.35). 

”Attackförmågan syftar till att skapa handlingsfrihet för armé- och marinförband 
genom bekämpning av mål på marken och till havs. Att med stor precision och verkan i 
varierande väder och ljusförhållanden påverka mål på havet och marken är en 
utmärkande förmåga för flygvapenförbanden” (OPD 14, p.50). 

Här beskrivs två exempel på hur svenska förband skall dra nytta av sina moderna 
vapensystem genom att använda sig utav kombinerade vapensystem samt flygförbandens 
kvalificerade förmågor i striden. 

”Underrättelseinhämtning ger information om läget i den marina och maritima miljön 
genom bl.a. sammanställning av rapporter från fartyg och flyg som genomför spaning 
och patrullerande verksamhet, men även med stöd av fasta sensorer” (OPD 14, p.43). 

”Förmågan att i fred, kris och krig använda flygvapenförbanden för inhämtning av 
information för bearbetning och analys är central. Genom att utnyttja den långa 
räckvidd som högt placerade sensorer medger kan Försvarsmakten tillgodogöra sig 
information för strategiska, operativa och taktiska behov” (OPD 14, p.50). 

”Flygvapenförbanden har förmåga till spaning och övervakning från luften mot mark 
och sjö samt radarövervakning av det egna territoriet och det omedelbara närområdet. 
Genom vidare förädling/analys av underrättelseunderlaget är ambitionen att kunna 
tolka detta och förstå motståndarens intentioner för effektiv beslutsfattning” (OPD 14, 
p.50). 

Underrättelseinhämtningen inriktas nationellt på att i första hand stödja den militära 
underrättelse- och säkerhetstjänsten med att skapa förvarning om hot mot svensk 
nationell integritet och frihet (OPD 14, p.51). 

Inhämtning och bearbetning av information är helt centralt för att skapa sig en god 
lägesuppfattning. Flygvapenförbanden och de marina enheterna är utrustade med moderna 
sensorer som underlättar denna inhämtning av information. Denna lägesuppfattning ligger 
till grund för operativa beslut som fattas av chefer. 

OPD 14 beskriver på flertalet ställen hur svenska militära förband skall nyttja sig utav den 
högteknologiska krigsmateriel Försvarsmakten är utrustad med. Den tekniska materielen 
skall bl.a. hjälpa Försvarsmakten att upptäcka och identifiera fientliga hot i syfte att effektivt 
kunna nedkämpa dessa. Detta t.ex. genom att göra det möjligt för samtliga stridskrafter 
(armé, marin och flygvapen) att vara först på plats och därmed överraska motståndaren.  
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4.2.6 ANALYSFRÅGA 12 

Beskriver OPD 14 befintliga hot som kan komma att använda sig utav grundprincipen 
överraskning med stöd av teknikutvecklingen och hur avser Försvarsmakten att möta ett 
sådant hot? 

”Marinförbanden kan bidra med underrättelser samt genom möjligheten att inordnas i 
arméförbandens strid, exempelvis strid på djupet och målbekämpning med indirekta 
system i kustzonen” (OPD 14, p.40). 

Marinförbanden kan identifiera inkommande hot med sina kvalificerade sensorer. Denna 
information kan sedan användas tillsammans med armén i en gemensam operation i detta 
fallet längs kusten.  

 

”Om Sverige blir utsatt för en väpnad konflikt ska marinförbanden enskilt och/eller 
samordnat med andra bestrida en angripares rörelse- och handlingsfrihet. Beroende på 
uppgift och tillfälle ska marinförbanden kunna bekämpa en angripare varvid 
samordning av strid ska kunna genomföras med armé- och flygvapenförband. Över 
tiden ska marinförbanden använda den svenska skärgårdsmiljön för omgruppering och 
som utgångsläge för fortsatt strid” (OPD 14, p.42). 

Denna skrivning utgör ytterligare ett exempel på hur viktiga marinförbanden och dess 
sensorer är i försvaret av Sverige. Marinförbanden möter hotet och skall dra nytta av 
Sveriges skärgårdsmiljö för skydd och skyl. Att navigera i den svenska skärgården är tämligen 
komplext och detta försprång skall svenska förband dra nytta av. 

 

”Stridsflygdivisionerna inriktas nationellt för sjömålsbekämpning och marinunderstöd 
samt attack av markmål, luftförsvarsattack och elektronisk attack. Sjömålsrobotar 
används mot i första hand landstigningsfartyg med trupp alternativt annan typ av 
fartyg med trupp. Landstigen trupp på svensk mark bekämpas med förekommande 
attackbeväpning” (OPD 14, p.50). 

Marin- och flygstridskrafterna är utrustade med kvalificerade sensorer som kan upptäcka 
och nedkämpa inkommande fientliga hot på mycket långa avstånd. OPD 14 beskriver hur 
marin- och flygstridskrafterna skall bemöta sådana fientligt hot. Utöver detta så betonar 
OPD 14 vikten av att dela aktuell information, inom Försvarsmakten och med allierade, vilket 
skapar förutsättningar för en mer korrekt lägesuppfattning hos beslutsfattande chefer. 
Denna lägesuppfattning är helt central i moderna konflikter menar Leonhard och det är bl.a. 
de tekniska systemen som bidrar till att uppnå detta.  

 

Slutsats överraskning: 

OPD 14 beskriver de olika tekniska förmågorna som finns inom den svenska Försvarsmakten 
och hur förmågorna i ett tidigt skede skall upptäcka, identifiera och nedkämpa inkommande 
fientliga hot. OPD 14 beskriver även att informationen skall spridas inom Försvarsmakten 
och till allierade i syfte att skapa en bra lägesuppfattning för fortsatt strid. Vi uppfattar att 
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skrivningarna i OPD 14 stärker Leonhards teori gällande teknikutvecklingens påverkan på 
grundprincipen överraskning för eventuella framtida konflikter.   

 

4.3 SAMMANFATTANDE ANALYS  

Ovanstående analys har syftat till att undersöka om de valda principerna kan återfinnas i 
skrivningar i Försvarsmaktens doktriner. 

Efter genomförd analys anser vi att principerna är omhändertagna i de två doktrinerna och 
att det därmed finns stöd för att dessa kan implementeras i en svensk kontext. Anledning till 
detta är troligen att de reviderade principerna tar sin utgångspunkt i befintliga 
grundprinciper. 

Nedan följer en sammanfattning av analysens resultat gällande respektive grundprincip. Här 
redovisas hur de omhändertagits i de två analysenheterna samt även en sammanfattning av 
de två analysenheterna. 

4.3.1 PRECISION 

Leonhards definition av precision återfinns på flertalet ställen i båda analysenheterna. Dock 
så är det i MSD 16 som de flesta skrivningarna återfinns. Analysenheterna beskriver hur 
svenska förband skall genomföra anfall och operationer mot motståndaren. Anfall sker 
enbart där vi kan uppnå stor verkan, exempelvis mot högvärdiga mål, luftlandsättningar och 
landstigningar. Svenska förband skall sträva efter att inte fastna i långa utdragna strider med 
stora förluster. Analysenheterna beskriver även hur en eventuell motståndare kan använda 
sig utav Leonhards definition av precision. Moderna militära förband strävar oftast efter att 
säkerställa en hög grad av lägesuppfattning i striden där tekniska vapensystem och sensorer 
utgör stöd till att uppnå detta. Tack vare denna lägesuppfattning så blir precisionen 
synergieffekten i striden och risker och osäkerheter blir färre och kända. Den tekniska 
utvecklingen har fungerat som en katalysator i transformeringen till precision. Vi anser att 
Leonhards definition är väl omhändertagen i doktrinerna och applicerbar i verkligheten på 
svenska förband.       

4.3.2 FÖRSKJUTNING 

Leonhards definition av förskjutning återfinns framförallt i MSD 16 inom skrivningar gällande 
manöverkrigsföring genom vilket Tyskland skördade stora framgångar under andra 
världskriget. Manöverkrigsföringen är ingen nyhet för svenska Försvarsmakten utan 
officerskåren och dess taktiska list utgår från en väl förankrad skolning inom temat. Då 
manöverkrigsföringen är ett koncept för hur strid skall föras så inkluderas Leonhards alla fyra 
olika typer av förskjutning. MSD 16 beskriver hur svenska förband skall använda sig utav 
förskjutning i en defensiv strid i syfte att vinna tid för politiska förhandlingar och eventuellt 
värdlandsstöd från NATO. Det är viktigt att poängtera att MSD 16s skrivningar gällande 
nyttjandet manöverkrigföringen och principen förskjutning åsyftar målet att egna enheter 
uppnår en fördel över motståndaren, vilket innebär att Leonhards definition är väl 
omhändertagen. 

I OPD 14 återfinns istället ett begränsat antal skrivningar som stärker Leonhards teori. Två 
faktorer kan ligga till grund för detta. Den första faktorn är att MSD 16, vilken är doktrinen 
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för den högsta nivån, omhändertar detta. Den andra faktorn, och den mest troliga, är att 
OPD 14 är författad under en tid då säkerhetsläget i Östersjöregionen var gynnsam och ett 
hot mot Sverige upplevdes avlägset.  

4.3.3 ÖVERRASKNING 

Överraskning är en gällande grundprincip för samtliga nationer redovisade i figur 6. Stora 
framgångar och vunnet initiativ kan uppnås genom att göra det som för motståndaren är 
oväntat. Teknikutvecklingen, globaliseringen av världen och informationssamhället har haft 
en stor påverkan på denna grundprincip.  

Båda analysenheterna omhändertar det som Leonhard menar med teknikutvecklingens 
påverkan på grundprincipen överraskning. Svenska Försvarsmakten innehar idag avancerade 
vapensystem och sensorer. Utöver detta så ingår Sverige i allianser vilka delar med sig av 
information varför en högre teknisk effekt kan uppnås. Detta kan kopplas till hur samarbeten 
påverkar valet av grundprinciper. Sammantaget gör detta att vi anser att Leonhards teori 
inom detta område är gällande och aktuellt för svenskt vidkommande just nu. 

 

4.4 REFLEKTIONER GÄLLANDE ANALYSENHETERNA  

De militära doktrinerna och taktiska reglementen är skrivna för att hänga ihop som i en 
sammanhängande kedja. Författarna till dessa publikationer strävar efter att behandla 
begrepp och uttryck på fåtalet platser i syfte att undvika repetition vilket annars skulle ta 
plats inom doktrinserien. Doktriner revideras och publiceras med relativt långa intervaller 
och ska således vara gällande under många år framöver oavsett omvärldsläge och 
fokusområde för Försvarsmakten. Under det senaste tio åren har det skett stora 
säkerhetspolitiska förändringar i Östersjöområdet.  

OPD 14 författades under en tid då det goda samarbetsklimatet inom EU gjorde att det 
uppfattades som uteslutet att öppna mellanstatliga konflikter mellan medlemsländerna 
skulle kunna ske. Under det sista årtiondet ansågs det säkerhetspolitiska läget i Östersjöns 
som bra varför den svenska Försvarsmakten och den militära moderniseringen fokuserades 
på konflikter utanför EU med heltidstjänstgörande soldater (GSS-K) som personalbas. Detta 
medan territorialförsvaret fick stå tillbaka och försvarsutgifterna gick ner (Granholm, et al., 
2014, p. 11).  

MSD 16 författades i anslutning till Rysslands annektering av Krim vilken blev en 
väckarklocka för världens politiska och militära ledningar. Plötsligt stod Europa inför en helt 
förändrad säkerhetssituation med att behöva hantera ett auktoritärt Ryssland (Granholm, et 
al., 2014, p. 11). Säkerhetsläget i Östersjön har försämrats betydligt och svenska 
Försvarsmaktens fokus är numera nationellt försvar med personal beståendes av 
värnpliktiga (GSS-P) och GSS-K soldater.  

Vi uppfattar att detta totala skifte av fokus som svenska Försvarsmakten gjort de senaste tio 
åren gör att de två analysenheterna skiljer sig från varandra. MSD 16 är betydligt mer aktuell 
och applicerbar med dagens svenska Försvarsmakt och det rådande säkerhetsläget i 
Östersjön medan OPD 14 inte omhändertar detta. Trots att de två analysenheterna har så 
stora skillnader i fokus så har vi som författare ändå kunnat finna svar på våra analysfrågor 
och upplever att det var rätt val att genomföra analysen på vald empiri.   
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5 RESULTAT, SVAR PÅ FORSKNINGSFRÅGORNA 
Undersökningen har genomförts i två steg vilka också är att betrakta som studiens 

underliggande frågor. 

 

a) Finns det, med utgångspunkt från amerikanska militärteoretikers teorier, 

grundprinciper vilka ur ett svenskt perspektiv kan behöva förändras för att fungera i 

en modern konflikt? 

Ja, vi anser att det finns grundprinciper för krigsföring vilka ur ett svenskt perspektiv är i 
behov av förändring för att på ett bättre sätt vara applicerbara i en modern konflikt. Vi 
har valt att studera tre grundprinciper där motivet till urvalet bl.a. är att de, enligt vår 
valda referensram, är i behov av förändring samt att Försvarsmakten menar att de spelar 
en stor roll för att kunna uppnå lokal överlägsenhet. Vårt val av principer finns närmare 
beskrivet i kapitel 3.5. 

Kraftsamling bör ersättas med precision då mängden tillgängliga krigsförband har 
reducerats varför det krävs att de sätts in på rätt plats och i rätt tid för att uppnå önskad 
effekt. 

Handlingsfrihet kan ersättas eller kompletteras med förskjutning. Förskjutning är 
egentligen en ersättning till den amerikanska principen ’maneuver’ varför jämförelsen 
vid en första anblick kan verka haltande. Vi har dock valt att studera förskjutningen då 
den utgör en stor del inom manöverkrigsföringen och handlingsfriheten möjliggör 
fortsatt initiativ i striden. Inom manöverkrigsföringen återfinns samtliga fyra olika sätt en 
motståndare kan förskjutas. Vi ser att förskjutning kan få ett större utrymme inom 
manöverkrigsföringen.  

Överraskning bör förändras till överraskning med stöd av teknikutvecklingen. 
Överraskning som princip är fortfarande giltig men kommer i framtiden att påverkas av 
den accelererande teknikutvecklingen. Att snabbt kunna implementera ny teknik för att 
kunna överraska motståndaren och undvika att själv bli överraskad kommer att vara 
centralt. 

 

 

b) Återfinns de valda principerna i skrivningar i Försvarsmaktens doktriner vilket kan 

utgöra stöd för att dessa principer kan implementeras i en svensk kontext? 

Ja, skrivningar gällande de studerade principernas ersättare kan hittas i framförallt MSD 
16 på flertalet ställen. De nya principerna nämns inte direkt i analysenheterna men 
återfinns implicit. Vår förförståelse har varit central för att finna skrivningarnas 
andemening. 

Vi menar att skrivningarna stärker relevansen i de teorier som vi använt som 
referensram. Däremot återfinns de inte i de principer för krigföring som används av 
Försvarsmakten idag.   
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

6.1 INLEDNING 

Varje nations militära styrkor har sin egen uppsättning av krigföringens principer, med 
mindre skillnader mellan länderna. Dock återspeglar dagens principer mer det sätt som strid 
genomfördes på tidigare, i den industriella tidsåldern, än hur vi planerar att strida idag och i 
framtiden. 

Den här studien har syftat till att undersöka om krigföringens principer, ur en svensk kontext, 
behöver förändras för att kunna möta en modern konflikt.  Vi har tagit oss an analysen av de 
amerikanska militärteoretikernas teorier gällande behovet av en förändring av krigföringens 
principer med försiktighet. Detta då krigföringens principer grundar sig på ett lands 
förutsättningar, erfarenheter och kultur. USA har ett annat utrikes- och säkerhetspolitiskt 
fokus än vad Sverige har. Likaså förfogar en stormakt som USA över helt andra resurser än 
vad Sverige gör. Även ledningsfilosofin skiljer våra länder åt. Som tidigare nämnts har 
doktrinutveckling en påverkan på utvecklingen av krigföringens principer (Christensson, 
2015, p. 39) varför även ledningsfilosofin hos ett lands militära styrkor påverkar principerna. 

Den accelererande teknikutvecklingen är en tydlig faktor till varför principerna behöver 
förändras. Baksidan av den militära teknikutvecklingen är att kostnaderna för vapensystem 
har skjutit i höjden. Detta har medfört att mängden förband och vapensystem har tvingats 
att reduceras för att ungefär samma budget som tidigare skall kunna hållas.  

Samtidigt påverkar även modusutveckling hur striden förs, framförallt i västvärlden. 
Toleransen för förluster, av egen personal, civila och samhällsviktig infrastruktur har 
reducerats till ett minimum hos politiker och befolkning. Striden måste genomföras med 
precision. Taktiska felbeslut kan få strategiska konsekvenser.  

Efter att ha genomfört detta arbete anser vi att de studerade teorierna är relevanta, även i 
en svensk kontext. Vi har funnit skäl till varför, och hur, dessa principer bör ändras för att de 
ska kunna tillämpas i moderna konflikter. Vi kommer i detta kapitel diskutera resultat och 
slutsatser av vår studie. 

 

6.1.1 REFLEKTION GÄLLANDE STUDERADE PRINCIPER 

Vi anser att Leonhards påståenden om de tre grundprinciper (precision, förskjutning och 
överraskning), som denne studie fokuserat på, är relevanta. Om och hur dessa skall 
appliceras i framtiden kan dock vara väldigt svårt och komplext att svara på. Att applicera 
nya grundprinciper bedömer vi kan komma att ta mycket lång tid och kräver revideringar av 
doktriner och reglementen samt utbildning av Försvarsmaktens officerskår. 

En av anledningarna att de nuvarande grundprinciperna har varit aktuella i över 200 år kan 
vara att de är författade på ett sätt som medger ett stort tolkningsutrymme för en 
användare. 
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6.1.1.1 Precision (härstammar ur `mass´) 

Under det kalla kriget var ingångsvärdena och planeringsförutsättningar att stora slag skulle 
utkämpas med hjälp av mekaniserade förband i Centraleuropa mellan NATO och 
Sovjetunionen. Dessa slag kunde förlita sig på grundprincipen `mass`.  

Men i i informationsåldern har mängden militära förband runt om i världen reducerats. En av 
förklaringarna till detta kan vara teknikutvecklingen och det stöd som tekniken ger de 
militära förbanden vilket, möjliggör en reducerad mängd förband.  

”The scale of operations, as well as the number of troops and machines 
involved, will continue to decline even as their complexity and sophistication increases 
and in direct proportion thereto” (Van Creveld, 2019, p. 13). 

Dagens krigsförband har utvecklats till att bli mer kompletta och kan lösa stridsuppgifter mer 
självständigt. Krigsförbanden har idag betydligt bättre system och 
kommunikationsutrustning för ledning och positionsbestämning vilket medger en bättre 
lägessammanfattningen. Just denna lägesuppfattning bidrar till att grundprincipen precision 
kan tillämpas för att uppnå effekt i striden.  

Militära förband är en ändlig resurs och den kan inte slösas bort på strider som inte leder 
mot det strategiska slutmålet. Då Försvarsmakten har en begränsad mängd krigsförband kan 
inte principen ’mass’ nyttjas mot en numerärt överlägsen motståndare. För att få ut mesta 
effekt av de förband som finns, krävs istället applicerande av principen precision. Förbanden 
skall användas där stor strategisk och långsiktig effekt kan uppnås. Alla svenska operationer 
skall nogsamt planeras och övervägas i syfte att nyttja svenska resurser där störst effekt kan 
uppnås. 

I MSD 16 står följande: 

”Offensiva operationer ska kunna riktas mot motståndarens högvärdiga mål, såväl 
fysiska och icke fysiska mål. Detta stöds av: Underrättelser och analys som bl.a. ska ge 
förvarning och identifiera högvärdiga mål” (MSD 16 p.57). 

Högvärdiga mål skall prioriteras och utdragna strider mot fientliga starka anfallsförband bör 
undvikas. Tack vare teknikens stöd så kan de krigsförband som finns sättas in på rätt plats 
och vid rätt tidpunkt för att uppnå största effekt och därmed reduceras effekterna av det 
begränsade antalet.  

Vi anser att precision är något som eftersträvas i huvuddelen av de operationer som 
genomförs idag och att det är teknikutvecklingen som fungerat som en katalysator i detta.  

 

6.1.1.2 ’Dislocate’ (härstammar ur ’maneuver’) 

Om ’maneuver’ kan definieras som ett manövrerande inom de aspekter vilka kan ge en 
fördel, kan den fortfarande anses vara aktuell. Det är dock en skillnad mot handlingsfrihet. 

Vid annekteringen av Krim 2014 nyttjade Ryssland principen ’positional dislocation’ genom 
att den 26 februari inleda en massiv beredskapsövning i landets västra och centrala 
militärdistrikt (Granholm, et al., 2014, p. 41). Storleken på övningen, med 150 000 soldater, 
var stor nog att utgöra en trolig invasionsstyrka och därmed ett hot mot den då nya 
Ukrainska regeringen. Övningen fungerade som vilseledning, då Kievs uppmärksamhet 
riktades mot denna och inte mot händelserna på Krim. Därefter omringades Ukrainas 
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militära baser och därmed låstes de styrkor in som skulle kunna ha påverkat operation. Detta 
ledde slutligen till att det inte fanns någon ukrainsk militärstrategisk möjlighet att förhindra 
omröstningen gällande ett anslutande av Krim till Ryssland. Resurserna befann sig helt enkelt 
på fel plats. 

Ovanstående visar på relevansen i principen. Enligt Granholm, et al. (2014, p. 10) kommer 
dock en repetition av detta agerande från Rysslands sida inte nödvändigtvis att vara 
framgångsrik då förutsättningarna på Krim var särskilda; en begränsad och väl definierad 
geografisk yta, med en etnisk rysk majoritetsbefolkning och etablerade ryska baser i nära 
anslutning till Ryssland. ”Dessutom har överraskningens moment förlorats” (Granholm, et 
al., 2014, p. 11). 

I förordet till MSD 16 skriver ÖB Micael Bydén: 

”Tillsammans med andra parter ska vi kunna vinna över en angripare och om vi står 
själva ska vi uppbåda utdraget och uthålligt motstånd med syfte att undvika att förlora 
kriget” (Försvarsmakten, 2016). 

Detta kan tolkas som att försvarsmaktsledningen gör bedömningen att svenska styrkor 
svårligen kommer att kunna besegra en motståndare i en nationell försvarskontext. 
Sannolikt beror detta på att den enda troliga angriparen mot Sverige i vårt närområde utgörs 
av Ryssland och dess kvantitativt överlägsna enheter. I den hypotetiska situation där ett 
anfall genomförs mot Sverige och ÖB’s målsättning att ”uppbåda utdraget och uthålligt 
motstånd” kommer principen förskjuta att komma till sin rätt enligt essensen i definitionen. 
Härvid tål Leonhards ord från kapitel 3.6.1.2 att upprepas: 

”It is the tool of those who cannot successfully confront enemy strength, but who are 
determined to win anyway. Dislocation is an expression of human resolve not to give up 
but to find a way to overcome a challenge” (Leonhard, 1998, p. 65) 

Därav kan det argumenteras för att detta är en princip som skulle kunna användas av den 
svenska Försvarsmakten ur såväl resurs- som kulturperspektiv. 

 

6.1.1.3 Överraskning 

Att göra det oväntade och göra en handling som motståndaren inte förutspått alternativt 
haft resurser för att omhänderta, kan innebära en mycket stor fördel för stunden. En lyckad 
överraskning ger anfallaren ett initiativ och en god lägesbild för stunden. Så fort 
motståndaren har utsatts för överraskningen påbörjas dock en kedja av motreaktioner som i 
slutändan kan vara dödliga för egna styrkor.  

Exempelvis kan ett eldöverfall med nedkämpade soldater och förstörd krigsmateriel som 
effekt vara lyckat mot en motståndare. Men motståndaren har i sin tur erhållit en position 
på de anfallande förbanden, vilket kan innebära att underrättelsefunktionen genomför 
bedömningar och skjuter indirekt eld på misstänkta grupperingsplatser. Detta är ett exempel 
på hur en överraskning kan starta en kedja av motreaktioner som i slutändan innebär förlust 
av egna förband. 

Men överraskning som grundprincip är helt central inom krigföringen. Det är en nu gällande 
princip och den kommer vara gällande även i framtiden. Liksom för precision och förskjuta 
spelar teknikutvecklingen en stor roll även inom denna grundprincip. De tekniska systemen 
tillsammans med ett effektivt stabsarbete och bedömningar om motståndaren skapar en 



Sida 58 av 69 

 

lägessammansfattning som var helt otänkbar på 1800-talet. Målet är att reducera det som 
hos militärer populärt kallas krigets dimma2. McFate menar dock att en ny typ av krigets 
dimma nu lägger sig över, och kommer dominera, det moderna slagfältet. 

 “Russia had enough tank divisions to blitzkrieg Ukraine but instead chose to conduct 
covert operations” (McFate, 2019, p. 198).  

Enligt McFate kommer dold verksamhet vara den förhärskande operationstypen i framtiden. 
Inte nog med behovet att för egen vinning kunna navigera i dimman så måste även 
motståndarens hot kunna upptäckas. Denna dimma menar McFate öppnar upp en helt ny 
arena för krigsföringen och möjligheterna till överraskning är nästintill oändliga. T.ex. kan det 
handla om att stödja en kriminell organisation vilken kan bli en fiende inom fiendens stat 
(McFate, 2019, p. 216). 

Att göra det oväntade har alltid varit helt centralt för att vinna framgång mot en 
motståndare. Detta innebär att nuvarande grundprincip kommer vara gällande även i 
framtiden, men teknikutvecklingen har expanderat arenan där överraskningarna kan komma 
att genomföras. Och den som kan behärska överraskningens dimma kommer ha ett stort 
övertag i framtiden.    

 

6.2 REFLEKTERANDE DISKUSSION 

Vi anser att sättet att föra krig på har genomgått stora förändringar sedan grundprinciperna 
skrevs för drygt 200 år sedan. Med största sannolikhet kommer förändringen fortsätta även i 
framtiden då den geopolitiska arenan konstant ändrar på sig.  

Vi lever i en dynamisk värld där många faktorer och beslut påverkar varandra i en eller en 
annan riktning. Precis som den geopolitiska arenan konstant förändras, så ändras sättet att 
föra krig på och konflikterna skiljer sig åt runt om i världen. Private Military Companys 
(PMCs), säkerhetsföretag som löser skydd och bevakningsuppgifter mot betalning, har blivit 
allt mer populära att nyttja (Scheimer, 2009).  

”Mercenaries are back. I know, because I was one. Today we call them different things 
– private military companies, private security contractors, or just contractors – but it´s 
all euphemism” (McFate, 2019, p. 121). 

McFate har egen erfarenhet av denna bransch då han tjänstgjort inom säkerhetsföretag. Han 
menar att denna bransch kommer att utvecklas ytterligare i framtiden genom tyngre 
beväpning och möjligheten att kunna utföra mer offensiva uppgifter av militär karaktär. 
Användningen av dessa säkerhetsföretag kan bero på att mängden tillgängliga militära 
förband är färre idag alternativt att förlusterna i människoliv skall begränsas från de 
reguljära förbanden då hemmaopinionen inte vill betala vilket pris som helst för ett krig som 
förs i andra länder.  

Enligt en FOI rapport (Granholm, et al., 2014, p. 42) uppvisades inte några nya förmågor då 
Ryssland nyttjat specialförband, proxy-styrkor och propaganda tidigare. Det som däremot 

                                                      

2 Krigets dimma, eller ’Fog of War’, är en metafor för den ovisshet, avsaknad av information eller tillgång till 
felaktig information i konflikt vilket kan leda till felaktiga beslut. Uttrycket kan härledas till en skrivning i 
militärteoretikern Carl von Clausewitz bok Om kriget (Gruver, 2009). 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Clausewitz
https://sv.wikipedia.org/wiki/Om_kriget
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förändrats jämfört med i Georgien 2008 var att spjutspetsförbanden hade en högre andel 
kontraktsanställda soldater, disciplinerade och vältränade, också för operationer utomlands. 
Att nyttja kontraktsanställda soldater istället för värnpliktiga är en trolig anledning till att 
operationen gick så bra och har enligt Granholm et al (2014, p. 44) inte observerats i samma 
omfattning tidigare. Detta innebär att på den strategiska nivån så finns det idag mer olika 
typer av förband och personalkategorier att använda sig utav för att uppnå politiska 
målsättningar och även här kan precision nyttjas. Uppgifter som är av rutinkaraktär och med 
låg risktagning kan lösas av värnpliktiga medan högriskoperationer med stor risk för politiskt 
efterspel kan helt enkelt köpas in av säkerhetsföretag som erbjuder denna tjänst. 

MSD 16 adresserar det omvärldsläge som den tekniska utvecklingen medfört och som 
Leonhards förslag på nya grundprinciper utgår från. Denna funna korrelation stärker 
bedömningen att Leonhards teorier är relevanta och därmed bör beaktas i den framtida 
doktrinutvecklingen i allmänhet och pekar på ett behov av revidering av krigföringens 
principer i synnerhet. OPD 14 är inte helt inaktuell men som beskrivs ovan så har den ett 
internationellt fokus och utgör således ett tunt stöd i det nationella försvaret mot en 
kvalificerad motståndare. 

Vi som författare anser att framförallt MSD 16:s skrivningar stödjer Leonhards förslag på nya 
grundprinciper, och således är aktuell för dagens och framtidens konflikter. 

 

6.2.1 IMPLEMENTERING AV NYA PRINCIPER I FÖRSVARSMAKTEN 

Det är tid för svenska Försvarsmakten att överse sina nuvarande gällande grundprinciper för 
krigsföring. Att genomföra förändringar av krigföringens principer är dock en utmaning då de 
har sitt ursprung i historien och påverkas av militär policy, doktriner och nationella 
förhållningssätt. Likaså påverkas de av samarbeten mellan länder och inom allianser. Vidare 
är de militära grundprinciperna ett komplext ämne och att diskutera dessa kräver 
förförståelse och erfarenhet av militär verksamhet och hur det militära maktmedlet kan 
användas över hela konfliktskalan. Utöver detta så krävs en god historisk kunskap gällande 
genomförda krig och dess bakgrund och bakomliggande faktorer. Med anledning av att 
principerna ligger över alla andra metoder och medel, så kan det stundtals verka förvirrande 
och komplicerat. Grundprinciperna skall vara generella och applicerbara över hela 
konfliktskalan samt över de tre olika ledningsnivåerna. 

Men även där ett möjligt behov av förändring har uppdagats, måste frågan annalkas med 
viss försiktighet. Radikala förändringar i militär policy kan vara svåra att implementera, 
varför en revidering av krigföringens principer inte bör göras förhastat. 

Ovanstående faktorer kan komplicera ett arbete med att förändra och implementera 
grundprinciper anpassade för framtiden. Vår studie visar att de tre principer vi presenterar 
redan har ett tydligt stöd i Försvarsmaktens doktriner vilket i ett implementeringsarbete kan 
uppväga de försvårande faktorerna som nämnts ovan. 

Vi tror att officerskåren har en nyckelroll i att åstadkomma den av oss rekommenderade 
förändringen. En officerskår är spridd över alla yrkesverksamma åldrar. Detta är helt normalt 
men kan utgöra en utmaning i implementeringen av nya grundprinciper. Vi anser dock att 
befälsutbildning är en tydlig metod för implementering genom kontinuerlig utbildning och 
tillämpning i övningar och skarpa operationer. 



Sida 60 av 69 

 

Vi anser att det på förband, skolor och centra behöver påbörjas en diskussion, vilken 
utmanar varje princip gällande dess applicerbarhet på dagens och morgondagens metoder 
för strid i en svensk kontext. Det kan genomföras med stöd av tankar från andra nationer 
men det är av största vikt att principerna återspeglar vår egen nations kultur, levnadssätt 
och tillgängliga militära resurser. 

 

6.2.2 TEKNIKUTVECKLING 

6.2.2.1 Teknikutvecklingens påverkan på krigföringens principer 

Den generella teknikutveckling som världen har upplevt de senaste 30 åren, tillsammans 
med implementeringen av moderna högteknologiska vapensystem, medför att den militära 
evolutionen går framåt i en accelererande takt. Teknik som möjliggör världsomspännande 
kommunikation och ledningssystem, tillgång till lägesuppdateringar i realtid samt 
långräckviddiga vapensystem har förändrat slagfältets karaktär. Militära förband kan nu 
upptäckas, nedkämpas eller undvikas på avsevärt längre avstånd jämfört med under den 
tidsepok då krigsföringens grundprinciper skrevs. 

Internet, satelliter och möjlighet att skicka och ta emot sekundaktuell information har helt 
enkelt öppnat upp en helt ny outforskad arena som världens stormakter försöker ta kontroll 
över. Mark-, luft- och sjöarenan har kompletterats med den elektromagnetiska arenan tack 
vare teknikutvecklingen (Leonhard, 1998, p. 59). MSD 16 (Försvarsmakten, 2016, p. 29) 
nämner det elektromagnetiska spektrat samt rymden som en potentiell arena i framtida 
konflikter.  

”En motståndare bedöms sträva efter att förneka svenska stridskrafter tillträde till 
gruppering- och manöverområden i fysisk mening, men också i den elektromagnetiska 
cyberrymden och i rymden” (MSD 16 p.29). 

Denna arena är relativt outforskad avseende krigföring. Det är troligt att det inom denna 
arena finns stora möjligheter att exempelvis överraska en motståndare och utsätta denne 
för en teknisk chock. En teknisk chock kan följas upp av ytterligare attacker inom 
cyberrymden alternativt med fysiska förband i syfte att uppnå målsättningarna. Bland annat 
har USA och Ryssland investerar stora summor pengar i att utforska denna nya arena 
inklusive rymden i strävan att kunna förbli världens stormakter. Kapprustningen i att bli 
tekniskt överlägsen är i full gång runt om i världen och vem som skall stå som segrare är idag 
oklart.  

Leonhard menar att denna snabba teknikutveckling och dess lika snabba anpassning till 
krigföring kommer vara en central faktor under 2000-talet. Där massproduktion var den 
bärande faktorn under den industriella tidsålderns krigföring, kommer en accelererande 
utveckling och applicering av tekniska prototyper bli en av nycklarna till framgång i 
framtiden. Därför måste varje princip för krigföring som syftar till att uppnå ett övertag på 
fienden adressera den intima kopplingen mellan militära styrkor och teknikutvecklingen. 

Med utgångspunkt från vår analys kan vi härleda att teknikutvecklingen har tydlig påverkan 
på principerna precision och överraskning. 
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6.2.2.2 Teknikutvecklingen är kostnadsdrivande 

Teknikutvecklingen gällande militära system vilket har möjliggjort ökad precision i 
vapensystem kommer troligen ej att minska. Baksidan på denna teknikutveckling är att 
kostnaderna för vapensystem har skjutit i höjden. Detta har medfört att mängden förband 
och vapensystem har tvingats nedprioriteras till förmån för teknikutvecklingen.  

Som exempel kostar det amerikanska stridsflygplanet F22 Raptor ca 4 miljarder SEK per 
enhet i inköpspris. Detta är nästan 10 gånger mer än vad ett JAS 39E kommer att kosta. Till 
detta tillkommer även stora kostnader för att flyga och underhålla maskinerna. Priset för en 
flygtimme på en av Försvarsmaktens helikoptrar HKP 14 (NH90) uppgår till nästan 200 000 
SEK per flygtimme (Augustsson, 2018). 

Dessa ökade kostnader medför att vid nyinköp blir antalet enheter färre för att ett lands 
förvarbudget skall kunna hållas. För varje ny generation system finns det ekonomi för inköp 
av ungefär halva antalet enheter av tidigare generation.  

Exempel på kostnadsdrivande militära system som Sverige har en vilja att köpa in inom en 
snar framtid är JAS 39E, Patriot luftvärnssystem och ubåtssystemet A24. Utöver detta så 
halvtids modifieras flertalet av svenska Försvarsmaktens övriga system vilket också driver 
kostnadsutvecklingen till enorma summor. 

Det finns också en kritisk debatt gällande behovet av teknikutvecklingen. Sean McFate 
menar att ”technology will not save us”, att den kostsamma teknikutvecklingen inte kommer 
att leda till seger i framtiden.  

” The F-35 will be worthless in future wars. In fact, it is obsolete right now. There has 
not been a strategic dogfight – a sky battle that helped decide a war – since the Korea 
war, so why are more fighter jets needed?” (McFate, 2019, p. 44). 

McFate uttrycker ett missnöje och skepsis till investeringen av enorma summor pengar i alla 
dessa tekniska system. Inte för att systemen är dåliga utan för att de sannolikt inte kommer 
att användas för det som de är designade för. Som exempel nämns återigen F-35 som nyttjas 
i bekämpning av terrorister i Mellanöstern när det ursprungligen är utvecklat för att möta 
andra högteknologiska stridsflygplan. Istället anser McFate att investeringar och utveckling 
ska göras i människan och uttrycker följande: 

” Intelligent humans will always find a way to outfox smart weapons. Despite what 
technophiles claim, future wars will not be fought by robots” (McFate, 2019, p. 57). 

 

6.2.2.3 Teknikutvecklingen ställer krav på ökat samarbete 

Enskilda mindre länder, som t.ex. Sverige, kommer troligen inte att ha råd att själva inneha 
den mängd enheter eller den palett av förmågor som krävs i framtiden. 

Därav kommer troligen betydelsen av samarbeten att öka. Det kan i sin tur komma att 
innebära att olika länder bidrar med olika förmågor i sådana samarbeten. En 
överenskommelse om vem som står för vad kan komma att krävas.  Vidare kommer 
samarbeten att ställa ytterligare inköpskrav på ledningssystem samt en utökad 
informationsdelning mellan system och mellan länder. Förutom behovet att reducera 
kostnader kan samarbeten även snabba upp både innovationstakten och införandet av ny 
teknologi till förbanden vilket kommer att vara centralt i framtiden (McHale, 2019). 
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ÖB uttrycker att ”vi ska vinna tillsammans och undvika att förlora ensamma” 
(Försvarsmakten, 2016). Detta tolkar vi som ett uttryck för att samarbeten kommer vara en 
central del i den svenska säkerhetspolitiken i framtiden. Samarbeten är också en faktor som 
påverkar utvecklingen av krigföringens principer. Vid en ökad multinationell integrering 
behöver den mindre partnern anpassa sig till den gällande tekniska samt doktrinära 
utvecklingen, och justera sin materiel samt sina metoder (Christensson, 2015, p. 14). De 
svenska principerna för krigföring har harmoniserats med NATO’s principer efter att Sverige 
anslöt sig till PfP (Christensson, 2015, p. 39) vilket pekar på att Sverige även i framtiden 
kommer att påverkas av eventuella förändringar av principerna hos dem vi samarbetar med. 

 

6.2.3 DEN MILITÄRTEORETISKA DEBATTEN GÄLLANDE KRIGFÖRINGENS PRINCIPER. 

Militärteoretikerna har olika mål med sin forskning gällande krigföringens principer. Vissa 
föreslår helt nya principer medan andra är mer konservativa och förespråkar att nuvarande 
principer fortsatt skall vara gällande. De teorier som har varit aktuella för denna studie har 
förts fram av främst amerikanska teoretiker med en officersbakgrund. 

Det vi uppfattar som styrkan med Leonhards forskning är att den tar sin utgångspunkt i 
gällande principer och utreder om de kan beskrivas/nyttjas på ett sätt som bättre passar 
eller ominrikta/ersätta dem. Leonhard förespråkar också att de militära doktrinerna bör vara 
giltiga/adressera alla typer av konflikter och inte bara mot en symmetrisk motståndare. 
Detta innebär att även krigföringens principer måste vara allmängiltiga för strid och inte 
kopplade till specifika kontexter. 

Nedan följer exempel på två teoretiker som har olika ståndpunkter i den militärteoretiska 
debatten. 

James Jay Carafano är en av förespråkarna för att nuvarande principer fortsatt ska vara 
gällande och därmed inte är i behov av omformulering. Carafano anser att en förändring av 
principerna enbart skulle innebära att de militära utövarna tappar fokus och att principerna 
blir urvattnade.  

“There is a case to be made for going simple. For that, the principles might serve well 
enough” (Carafano, 2016). 

 

Brian B Ettrich är en militärteoretiker som anser att principerna skall förändras i syfte att 
bättre harmonisera med den moderna krigsföringen. Ettrich (Ettrich, 2005, p. 52) föreslår i 
sin uppsats att koncepten ‘Networking’, ‘Flexibility’, ‘Complexity’, och ‘Cultural 
Understanding’ kan vara värda att inkludera i en uppsättning av krigföringens principer vilka 
kan stödja befälhavare på stridsfältet i det 2000-talet. 

Krigföringens principer appliceras olika i olika länder och i olika konflikter. Det pågår en 
debatt huruvida principerna ska ändras eller vara kvar oförändrade. Viktigt att poängtera är 
att de principer som används måste harmonisera med egna militära resurser, hotbild och 
politiska målsättningar. Att förändra principer är inget som skall göras lättvindigt. 
Förändringar får konsekvenser på doktrinutvecklingen och behöver gå i linje med de för 
samhället gällande värderingarna. 
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6.3 SLUTSATSER 

Denna studie har syftat till att undersöka om krigföringens principer, ur en svensk kontext, 
behöver förändras för att på ett mer adekvat sätt kunna möta en modern konflikt. 

Genom historien har sättet att föra krig på förändrats och introduktionen (kapitel 1.1) 
beskriver att krig idag inte bedrivs som förr. I framtiden kommer konflikter troligen mer 
bedrivas genom hybridkrigföring än konventionell krigföring vilket ställer höga krav på 
totalförsvaret i försvaret av Sverige och vår befolkning. Att skydda sig mot alla 
anfallsvektorer är en svår utmaning. Hybridkrigföring är i sig inget nytt fenomen. 
Utmaningen ligger i om, och i så fall hur, grundprinciperna behöver förändras för att kunna 
nyttjas i ett hybridkrigsscenario.  

Vi har försökt att beskriva att sättet att föra krig påverkas av teknik-, metod- och 
modusutvecklingen. Vidare har varje nation sina egna, unika förutsättningar. Deras historia, 
kultur, geografiska läge och syften med sina försvarsmakter påverkar vilka principer för 
krigföring de nyttjar. Denna kontext är en central faktor vid en diskussion om grundprinciper. 

Efter att ha genomfört uppsatsen anser vi att de studerade teorierna är relevanta, även i en 
svensk kontext. Med stöd av svaret på forskningsfrågorna beskriver vi att det finns 
grundprinciper för krigföring vilka, för svenskt vidkommande, behöver revideras för att på 
ett mer adekvat sätt kunna möta en modern konflikt.  

De principer som behöver förändras innefattar, men är inte begränsade till, kraftsamling, 
handlingsfrihet samt överraskning. Anledningen till att en förändring inte är begränsad till 
nämnda principer är detta arbete endast studerat dessa principer. Även övriga principer kan 
behöva revideras. Det är vår uppfattning att nämnda principer bör ersättas med principerna 
precision, förskjutning samt överraskning med stöd av teknikutvecklingen. 

Studien har visat att de av oss föreslagna ersättande principerna är väl inarbetade i 
skrivningar i Försvarsmaktens doktriner vilket borde underlätta implementeringen av dem. 
De studerade principerna har tidigare kopplats till konventionell krigföring men kan 
omformulerade även användas i gråzonen. Därav anser vi att studerat urval av principerna 
behöver uppdateras för att kunna möta det 21:a århundradets utmaningar.  
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6.4 REKOMMENDATIONER  

Efter genomförd studie vill vi rekommendera två åtgärder för Försvarsmakten: 

1. Det är tydligt att OPD 14 och MSD 16 är skrivna vid skilda säkerhetspolitiska 

förutsättningar, dels i världen men framförallt i Östersjöområdet. Rysslands militära 

närvaro i Östersjön samt annektering av Krim har påvisat att det finns en intention 

att uppnå politiska målsättningar med stöd av militära medel. På grund av denna 

händelseutveckling så anser vi att OPD 14 har ett felaktigt fokus och således bör 

revideras alternativt skrivas om för att bättre harmonisera med rådande 

omvärldsläge, främst inom Östersjöområdet, samt flytta fokusområdet till det 

nationella försvaret av Sverige.  

 

2. Vi anser vidare att Försvarsmakten bör överse nuvarande svenska principer för 

krigföring. Principerna behöver revideras för att kunna anses vara adekvata även i 

framtiden. Principerna måste också harmonisera med tillgängliga svenska 

krigsförband samt andra nationers militära styrkebidrag inom ramen för allianser och 

värdlandsavtal. Utöver detta bör det säkerhetspolitiska omvärldsläget med fokus i 

Östersjön och ett nationellt försvar av Sverige ligga till grund för de nya principerna.    

 

6.5 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING  

Vi har i denna studie identifierat att nuvarande grundprinciper som används av 
Försvarsmakten är i behov av revidering. För att ytterligare stärka teorin kring en sådan 
revidering presenterar vi fyra (4) förslag på fortsatt forskning inom området revidering av 
krigföringens principer i en svensk kontext: 

1. Implementeringen av studiens resultat. Hur kan implementeringen av resultatet ske 

inom Försvarsmakten? Utöver detta finns det även ett behov att identifiera huruvida 

principerna skall implementeras på samtliga ledningsnivåer eller om vissa principer 

enbart ska gälla i färre ledningsnivåer då det kan vara svårt att skriva principer som är 

allmängiltiga och samtidigt tydliga och applicerbara.  

 

2. Undersöka huruvida andra grundprinciper för krigsföring fortfarande är aktuella i en 

modern konflikt. Vi syftar på de principer som vi har valt att exkludera i denna studie 

och huruvida dessa är giltiga i en modern konflikt alternativ i behov av 

omformulering.  

 

3. Sveriges beredskap och kompetens för att bemöta en eventuell cyberattack inom 

ramen för hybridkrigsföringen. Detta skulle kunna genomföras som en fallstudie på 

förband vilka har detta som huvuduppgift och fokusera på grundprincipen precision 

alternativt överraskning. 

 

4. Teknikutvecklingens påverkan och förbättring av lägesuppfattningen. Kan detta 

påverka ledningen av svenska förband negativt avseende manöverkrigsföring då det 
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är stor risk för ledningskompression? Tack vare dagens ledningsstödssystem så kan 

chefer på högre nivåer ta del av detaljerad information som kan innebära att beslut 

med hög detaljupplösning tas utanför sin egen ledningsnivå. Detta kan innebära 

negativa effekter på uppdragstaktiken vilken är Försvarsmaktens ledningsfilosofi.    
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