
FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2008-03-31 FHS beteckning XXX/X:X 
   
  

 
 

 

 

Självständigt arbete i krigsvetenskap, 15 hp 
 

Författare Program 
Kd Martin Klockare OP 07-10 
Handledare  
Fil. dr Håkan Gunneriusson  
 Beteckning  
   

Överraskning – den eviga principen 

En begreppsanalys och komparation mellan väst och öst 
 

Denna studie behandlar den grundläggande principen överraskning som anses vara en av de klassiska 
principerna i krig och krigföring. Studien syftar till att ge författaren och läsaren en fördjupad 
kunskap i begreppet överraskning samt klarlägga skillnad mellan österländsk och västerländsk syn. 
Inledningsvis kommer överraskning beskrivas utifrån utvald litteratur för att sedan analyseras och 
jämföras för att få fram skillnader eller likheter mellan de två motparter som väst och öst står för. 
Mot slutet drar författaren ett antal slutsatser som besvarar frågeställningen finns det någon skillnad i 
synen på överraskning mellan västerländskt och österländskt synsätt? 
Avslutningsvis diskuteras resultatet och författaren ger förslag på ny forskning med anknytning till 
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Surprise – the eternal principle in war 

A comparison between the west and the east 
 
 
This study deals with the subject of military theory and the essence of the classic principles of 
warfare. Since ancient times, surprise, has had a profound effect on how different nations and people 
have fought and made use of tactics and today still, surprise is something that characterize the 
modern battlefield. As an example, one can mention the attack on the World Trade Centre on the 
11th of September 2001 where consequences had major effects on the political and strategic level. In 
conflicts around the globe surprise attacks are not uncommon and we continue to exploit this 
principle, although weapons technology and tactics have evolved.  
 
The focus of this work has been to analyze the principle and make a comparative analysis between 
Eastern and Western thoughts and approach. Is there a difference or do both sides have the same view 
on the principle of surprise?  
 
This study is based on ideas from recognized military theorists Carl von Clausewitz and Sun Tzu as 
well as doctrines from the former Soviet Union and now Russia and Sweden. The purpose of this 
study is mainly to give the author a deeper knowledge of the subject. The author’s will is to later use 
this knowledge in his profession. 
 
Initially, the author has studied theorists and doctrine in order to describe their perception of the 
concept. After that the author has analyzed the results and come to certain conclusions. Finally, the 
author discussed the results and also explains what he believe that future studies on this topic should 
focus on  
 
 

Key words: Surprise, Surprise attack, Warfare, Military education,  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Militärteoretiker har diskuterat ämnet krigföring i hundratals år och mer eller mindre enats om 

ett antal principer som kan vara tillämpbara i krigföring. Överraskning är en utav dessa. 

Principen av överraskning är en av de klassiska principerna i krigföringens konst.  

 

Principen är i allra högsta grad relevant med tanke på hur stridssituationen ser ut idag. Snabba 

och oväntade eldöverfall under patrullering är inte ovanligt. Utifrån ett stridstekniskt och 

taktiskt perspektiv är överraskande eldöverfall det ständiga hot som officerare och soldater 

möter när de är verksamma i ett konfliktområde. Om man blickar tillbaka historiskt så har 

människan ständigt använt sig utav överraskningsmoment i sitt sätt att jaga eller strida.  

 

Som princip är överraskning tillämpbar på samtliga nivåer. Kända fall av strategisk 

överraskning uppnåddes när Japan under andra världskriget anföll USA vid Pearl Harbor 

tidigt på morgonen den 7 december 1941. I denna kategori finner man även den oväntade 

attacken mot World Trade Center den 11 september 2001. Båda dessa attacker fick stora 

strategiska och politiska konsekvenser. Exempel på nyttjandet av överraskning på operativ 

och taktisk nivå skulle kunna vara det tyska anfallet mot den belgiska fästningen Eben Emael 

tidigt under andra världskriget. Som författaren Marco Smedberg skriver kan fästningens fall 

ha varit ett hårt psykologiskt slag för Belgien och dess befolkning.1 

 

Författarens uppfattning är att överraskningsprincipen är en av de viktigaste om inte den 

viktigaste principen att ta i beaktning i militär verksamhet eftersom man genom list kan skaffa 

sig övertag gentemot sin motståndare utan att använda vapenmakt. Principen kan möjliggöra 

framgång oavsett styrkeförhållanden vilket för författaren är väldigt fascinerande och egentlig 

anledning till val av ämne. Det har genom krigshistorien genomförts mängder av 

överraskningsmanövrar och operationer med fördelaktiga slutresultat som följd. Författarens 

vetande säger denne att det bör ha genomförts ett lika stort antal som misslyckats. Men trots 

att man är numerärt, tekniskt och materiellt underlägsen kan man slå sin motståndare om man 

bara använder hjärnan, det kan krigshistoria världen över vittna om.  
                                                
1 Smedberg, Om stridens grunder, Stockholm, 1994, s. 187 
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1.2 Syfte 

Denna uppsats syftar till att ge författaren vidare förståelse i och kring begreppet överraskning 

och dess innebörd. Författaren vill få en fördjupad kunskap i ämnet för att under sitt framtida 

yrkesutövande kunna ha kunskapen nära till hand. Förutsatt att författaren efter denna uppsats 

får vidare vetskap skulle han förhoppningsvis kunna tillämpa det han lärt sig på ett 

framgångsrikt sätt likt officerare och soldater gjort innan honom. Mot bakgrund av detta 

förståelsesyfte har författaren valt att inte formulera ett klassiskt problem som annars är 

vanligt i en studie av denna typ.   

 

1.3 Frågeställning: 

Finns det någon eller några skillnader mellan synen på överraskning mellan västerländsk och 

österländskt synsätt? 

 

Denna frågeställning kan besvaras genom att svara på underfrågorna: 

Skiljer sig synen på överraskning i krigföring doktrinärt mellan Sovjet-Ryssland och Sverige, 

och i så fall på vilket sätt? 

Skiljer sig synen på överraskning i krigföring militärteoretisk mellan Clausewitz och Sun Tzu, 

och i så fall på vilket sätt? 

1.4 Avgränsning 

Det har funnits många genom tiderna som filosoferat kring krig och principer i krigföring 

vilket också resulterat i många skrivna texter och avhandlingar. Väl medveten om detta avser 

författaren att fokusera sitt arbete till ett par kända och klassiska militärteoretiker vars verk 

kommit till åren men fortfarande måste anses stå som grund till de tankar och idéer som 

diskuteras i militärteoretiska sammanhang idag. För att förtydliga vill författaren trycka på att 

övriga principer som kan anses vara klassiska i krigföringens konst inte avhandlas i detta 

arbete utan det är överraskning som står i fokus.  

 

Med hänsyn till storleken på detta arbete och det sidantal som finns att disponera avser 

författaren avgränsa den data som samlats in till två kategorier. Den första kategorin består 

utav den västerländska synen på överraskning och är till rum begränsat till den kända 

militärteoretikern Carl von Clausewitz samt den gällande svenska doktrinen för 
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markoperationer. Rent tidsmässigt är dessa verk långt ifrån varandra men författaren anser att 

de inlägg och den inverkan Clausewitz har haft i den militärteoretiska debatten får anses vara 

tidlös med tanke på hur ofta hans tankar nämns i ämnet militärteori. Den andra kategorin 

består utav Sovjetrysk doktrin som tolkats och beskrivits utav författare Lars Ulfving samt 

den kända militärteoretikern Sun Tzu. Den senares tankar är ännu äldre än Clausewitz 

tidsmässigt men likt fallet Clausewitz är hans tankar och idéer ofta refererade till i den 

militärteoretiska världen. Att ta in allt som skrivits från Sun Tzu och framåt skulle innebära 

att storleken på detta arbete vida skulle överstiga de bortre gränser författaren har att förhålla 

mig till i detta arbete. 

 

Sovjetrysk krigföring liknar den västerländska på många sätt. Man vill nå snabba avgöranden 

med konventionella medel vilket är klassiskt för det västerländska synsättet på hur man skall 

föra krig. Författaren motiverar sitt val av Sovjetrysk doktrin som representant för 

österländskt synsätt främst med tanke på hur stor vikt och betydelse som överraskning och 

vilseledning har i det sovjetryska militära tänkandet. Sovjet och Ryssland har under många år 

refererats till som ”hotet från öst” av såväl Sverige samt i stort sett alla andra europeiska 

länder samt USA. Detta har sin bakgrund i kalla kriget där kapprustningen mellan öst och 

västblocket eventuellt kunde resulterat i ett tredje världskrig. Ryssland och dåvarande Sovjet 

har under lång tid haft intressen i Östersjöområdet vilket har inneburit en viss hotbild för 

Sverige. Detta är en annan faktor som motiverat författarens val av det Sovjetryska 

perspektivet som ett österländskt synsätt. Författarens uppfattning är att synsättet och 

perspektivet på överraskning skiljer sig mellan öst och väst och det är egentligen ur detta som 

idén till denna studie framkommit.   

 

Bortvalda militärteoretiker, författare och litteratur är bland annat Jomini vars idéer haft klar 

inverkan på västerländsk syn men som författaren inte funnit avhandla överraskning i 

tillräcklig omfattning. Den historiska aspekten anser författaren att denne finner i både 

Clausewitz och Sun Tzu och ämnar därmed inte inkludera fler militära tänkare ur ett historiskt 

perspektiv. För att få en relevant koppling mot en mer nutida bild av begreppet har författaren 

valt att närmare studera Lars Ulfving och dennes arbete kring Sovjetrysk doktrin som får 

anses vara väldigt täckande och giltig. Ryssland och Sovjet har historiskt sett varit fästa vid 

begreppet överraskning och ser det som något fundamentalt för all verksamhet, såväl politisk 
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som militärt.2 För att även täcka in en mer västerländsk och nutida syn på begreppet har 

författaren valt vår svenska doktrin som får anses vara högst relevant och gällande för vår 

verksamhet. Författaren avser beröra svensk doktrin vidare under nästa rubrik.  

 

I tid har författarens val av material en spännvidd på många tusen år tack vare Sun Tzu. Att ta 

in allt som skrivits från Sun Tzu och framåt skulle inte vara genomförbart i denna studie 

varvid författaren istället valt ut Clausewitz samt sentida doktriner för att spegla någon form 

av utveckling eller skillnad.  

1.5 Tidigare forskning 

Författaren har efter sitt initiala sökande av material kring begreppet överraskning funnit tre 

uppsatser som avhandlat ämnet i någon form. Först och främst ett arbete av Per Dahlgren med 

titel ”ÖVERRASKNING – krigskonstens viktigaste princip?” som undersökt huruvida 

överraskning är krigskonstens viktigaste princip. Han har i sitt arbete försökt klarlägga 

överraskningens natur genom att analysera och sammanställa tankar från erkända 

militärteoretiker. Hans undersökning resulterade i ett antal grundläggande faktorer som 

överraskning skulle kunna sägas bestå i vilket han senare prövade en mindre serie fallstudier. 

Dahlgren prövar även faktorernas framtida gällande i en hypotesprövning för att slutligen 

koppla begreppet överraskning och hans resultat mot tankar om hur utbildningen av svenska 

officerare bör förändras för att bättre kunna agera för att skapa överraskning på operativ och 

taktisk nivå.  

 

De två andra uppsatser som författaren funnit i ämnet är nyligen författade utav kadetter ur 

yrkesofficersprogrammet 06-09. En av uppsatserna har titeln ”Överraskning en väg till 

framgång: tyska trupper anfaller Eben Emael” och fokuserar på hur tyskarna vid nämnda 

operation nyttjar överraskning som princip i sitt planerande och genomförande av anfallet mot 

den belgiska fästningen Eben Emael. Författaren Erik Lindblom ställer sig frågan på vilket 

sätt det gjordes möjligt för de tyska trupperna att uppnå överraskning vid anfallet mot Eben 

Emael och besvarar efter sin undersökning frågeställningen med att tyskarna kombinerade ett 

flertal faktorer som i samspel fick en stor överraskande effekt på motståndaren. Som vidare 

forskning i ämnet föreslår Lindblom att det må studeras huruvida det fanns faktorer på en 

strategisk nivå som gjorde det möjligt för tyskarna att uppnå överraskning, huruvida 

                                                
2 Ulfving, Överraskning och vilseledning, 2006, Hallstavik, s. 8 
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användandet av dockor och tomma glidflygplan hade någon inverkan och i så fall hur stor vid 

operationen mot Eben Emael samt hur stor betydelse de tyska pionjärerna hade på anfallets 

utgång.  

 

Den andra av två uppsatser från yrkesofficersprogrammet 06-09 är skriven av författare 

Marcus Hurtig och behandlar titeln ”Överraskning: vilka åtgärder krävs för att planera och 

genomföra en lyckad överraskningsoperation.” Hurtig har i sitt arbete koncentrerat sig på att 

skapa en teoretisk grund utifrån kända militärteoretiker och sedan sammanställt ett antal 

punkter eller faktorer som kan ha varit viktiga vid planerandet och genomförandet av en 

lyckad överraskningsoperation. Som vidare forskning tar Hurtig upp samma ämne och 

problemformulering fast med nytt perspektiv i form av andra doktriner och militärteoretiker 

som teoretisk bas. Ett annat förslag är att inrikta forskningen mot en annan arena eller högre 

nivå och sedan jämföra resultatet med tidigare studier. Författaren nämner att det vore 

intressant att se andra uppsatsskrivande använda hans resultatmodell för att sedan pröva denne 

på nytt och därmed kontrollera validiteten.  

 

Tidigare forskning kopplat mot Försvarsmakten består utav framtagna doktriner och 

reglementen som på olika sätt tar upp begreppet överraskning och ger någon typ av definition. 

Armereglemente del 2 taktik (AR2)3 var det reglemente som gällde för arméstridskrafterna 

fram till den nya doktrinserien Doktrin för markoperationer togs i bruk från och med 2005-

03-10. AR2 tar bland annat upp, arméstridskrafternas strid, utbildning av arméns krigsförband 

samt befälsutbildning i taktik vid skolor, staber. AR2 ger även en egen definition av begreppet 

överraskning inom ramen för taktikens grunder. Definitionen lyder ”ofta är överraskning en 

förutsättning för att nå framgång. Genom överraskning kan vi uppnå lokal överlägsenhet. 

Överraskning eftersträvas alltid och kan uppnås genom att vi: 

 håller ett högt stridstempo, 

 vilseleder fienden och/eller 

 uppträder oväntat till tid, rum eller sätt.” 

 

Som nämnt ovan ersattes AR2 utav Doktrin för markoperationer 2005. Som doktrin är detta 

verk det som är gällande för arméstridskrafterna vid dags datum. I kapitel 2 Grunder för 

markoperationer finner man under rubriken Taktiska grundprinciper överraskning som en 

                                                
3 Försvarsmakten, Armereglemente del 2 taktik (AR2), Stockholm, 1995, s. 2 
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utav dessa. Doktrin för markoperationer definierar begreppet ”överraskning ökar 

förutsättningarna för att nå framgång. Genom överraskning kan vi uppnå lokal 

överlägsenhet. Överraskning kan uppnås genom att vi: 

 håller ett högt stridstempo 

 vilseleder motståndaren 

 uppträder oväntat till tid, rum eller sätt.”4 

 

Om man tittar på principen av överraskning ur ett svenskt doktrinärt perspektiv har det inte 

förändrats nämnvärt under de senaste decennierna. Författarens tolkning av detta är att 

definitionen anses vara gällande och utan större tvivel.  

 

Vidare forskning som fokuserat mer på österländsk och i synnerhet rysk-sovjetisk syn på 

begreppet överraskning är författare Lars Ulvfings verk ”Överraskning och vilseledning”. 

Ulfving redogör för hur dåvarande Sovjet och nuvarande Ryssland ser på begreppet 

överraskning doktrinärt och tar upp flertalet exempel på hur man nyttjat överraskning som 

princip. Han förklarar även begreppet Maskirovka vilket har ett tydligt samband med 

principen av överraskning. Författaren ämnar förklara detta längre fram i arbetet. 

1.6 Teori & disposition 

Den teoretiska utgångspunkt författaren kommer att nyttja som bas i sitt arbete är erkända 

tankar från klassiska militärteoretiker som Clausewitz och Sun Tzu. Deras tankar och idéer 

har fram till dags datum varit inflytelserika och präglat hur man ser på krigföring i den västra 

respektive östra delen av världen. Självklart har man från båda sidor av världen tittat på båda 

dessa militärteoretiker, det är författaren medveten om, men de har ändå haft sin tyngdpunkt i 

öst respektive väst. Båda tar mer eller mindre upp överraskning som en viktig komponent i 

krigföring och berör detta ämne i sina litterära verk. Utifrån dessa militärteoretiska 

tungviktare avser författaren få en historisk blick på begreppet och principen överraskning 

och det är inom ramarna för deras tankar och idéer författaren finner sin teoretiska bas. Man 

kan kritisera detta val med motivet att dessa två militärtänkare har skrivit sina verk för 

hundratals år sedan men å andra sidan bör man ha i åtanke att de båda ständigt är aktuella i 

form av citat och referenser inom militärteorin. Därför anser författaren att sitt val av teoretisk 

grund är relevant för detta arbete. 

                                                
4 Försvarsmakten, Doktrin för Markoperationer, 2005, Stockholm, s. 38 
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Som författaren nämnt tidigare vill denne bredda sin studie av begreppet överraskning till mer 

än bara en historisk återblick. Författaren vill även studera en mer nutida syn på principen och 

på begreppet vilket har fått författaren att söka efter vad som i nutid kan stå för en 

västerländsk syn och en österländsk syn. Då författaren under andra militära studier i taktik 

och till viss del historia fått sig till livs att före detta Sovjet och nuvarande Ryssland haft 

överraskning som en kärnpunkt i sitt militära tänkande sedan lång tid föll dennes val naturligt. 

Det sovjetryska perspektivet får under denna studie representera den nutida österländska 

synen på principen överraskning och får stå som teoretisk bas för moderna österländska 

tankar. Som motpart i studien har författaren valt svensk doktrin av samma motiv som nämnts 

under rubriken avgränsningar. Författaren vill i och med detta redovisa det militärteoretiska 

rum som denne kommer att röra mig inom. Det börjar med Sun Tzu och Clausewitz tankar 

långt tillbaka i tiden, och kontrasteras av nuvarande och gällande svensk doktrin med vissa 

sovjetryska doktrinära inslag för att få bättre täckning.   

 

1.7 Metod inkl. kritik 

Författaren har valt att angripa sitt ämne ur ett kvalitativt perspektiv vilket innebär att han 

kommer att använda sig utav redan skrivna verk och analysera samt tolka innehållet.5 Som 

författaren nämnt tidigare syftar denna studie till att fördjupa författarens förståelse kring 

begreppet överraskning. Förståelsesyften är något som ofta förknippas med kvalitativ metod 

då man egentligen kanske inte siktar mot att nå några generellt giltiga forskningsresultat.6 Det 

blir således författarens tolkning av text och andras verk som blir stommen i denna studie.7 En 

konsekvens av detta är att författarens tolkning, även om denne medvetet försöker hålla sig 

objektiv, kan färgas av hur denne är som person, vad han har för erfarenheter och referenser 

samt hur han kan tänkas vilja uppfatta texten. Det här är något man måste ha i beaktning 

under hela arbetet för att förhålla sig på ett vetenskapligt sätt till författarens studie. 8 

 

Då författarens arbete med denna studie syftar till att ge honom en djupare förståelse för 

begreppet överraskning så kan man tala om ett hermeneutiskt förhållningssätt. Hermeneutiken 

                                                
5 Alvesson, Sköldberg, Tolkning och reflektion, 1994, Lund, s. 12 
6 Hallenberg, Ring, Rydén, Åselius, Metodboken FHS, 2008, s. 12-13 
7 Rienecker, Problemformulering, 2004, Malmö, s. 27 
8 Bjered, Demker, Hinnfors, Varför vetenskap, 2002, Lund, s. 24-25 
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handlar om att på djupet söka förståelse för något och man letar inte direkt efter någon hel 

sanning. Istället är det tolkning och förståelse som är i fokus vilket passar väldigt bra in på det 

syfte författarens har med min studie av begreppet överraskning. 9 

 

Författaren kommer att inledningsvis genomföra en insamling av data kopplat mot den 

litteratur han valt ut för sin studie och som behandlar ämnet. Författaren har under rubriken 

material beskrivit vad som har varit viktigt i urvalsprocessen inför denna studie. Efter 

textanalys av innehållet kommer författaren att utifrån litteraturen försöka redogöra för och 

beskriva vad respektive författare, militärteoretiker samt doktrin tar upp kring begreppet 

överraskning. Härvid avser författaren nyttja ett deskriptivt förhållningssätt för att ge läsaren 

en enkel och tydlig bild av vad den insamlade litteraturen och källorna har att delge gällande 

begreppet och principen överraskning. Nästa steg kommer att utgöras av en jämförande studie 

mellan de källor som representerar västsidan respektive östsidan för att förhoppningsvis 

kunna få fram ett resultat i form av skillnader alternativt likheter i synen på principen. 

Författaren avser att under diskussionsdelen i detta arbete besvara den frågeställning han har 

och sedan slutligen redogöra för vad denne anser vidare forskning bör behandla kopplat mot 

den undersökning och det arbete författaren genomfört. För att vidare tydliggöra den 

arbetsgång författaren tänkt ha i sin studie vill författaren genom en matris visa steg för steg 

hur studiens design ser ut. Se nedan: 

 

Genom detta metodiska grepp om sitt ämne hoppas författaren kunna besvara den 

frågeställning som denne formulerat och som detta arbete syftar till att klarlägga. Validitet är 

ett vanligt förekommande begrepp i vetenskapliga arbeten, utredningar och studier. Saknar 

arbetet eller studien validitet så har man helt enkelt inte utrett eller mätt det som studien avsåg 

utreda eller mäta. Ytterliggare ett begrepp som är vanligt och väl förknippat med validitet är 

begreppet reliabilitet. Med detta begrepp menas huruvida resultatet är tillförlitligt eller inte. 

Har man som författare utrett, jämfört eller mätt saker på ett riktigt sätt eller är arbetet 

klumpigt eller slarvigt genomfört? Dessa två begrepp är krav som ställs inom ramen för 

vetenskapligt arbete och något som författaren måste förhålla sig till i sitt arbete med denna 

studie. Författarens förhoppning är att läsaren kan se att författaren i sin studie utrett det som 

                                                
9 Alvesson, Sköldberg, Tolkning och reflektion, 1994, Lund, s. 116 
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avsågs och att författaren gjort det på ett riktigt sätt. Har författaren gjort detta så innebär det 

att det finns validitet och reliabilitet i arbetet vilket stärker studiens vetenskaplighet. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En annan metod man skulle kunna nyttja vid studie av detta ämne är att ställa upp ett antal 

hypoteser som är tydligt kopplade mot överraskning. Studien skulle sedan gå ut på att pröva 

dessa hypoteser mot teori i form av klassiska militärteoretiska tankar alternativt ett eller flera 

faktiska fall som ägt rum. Den metod författaren valt finner denne lämpligast främst på grund 

av att den möjliggör en fördjupande studie i det ämne och begrepp som valts samt att 

författaren till del har funnit det svårt att komma fram till några fungerande hypoteser som 

varit tillräckligt intressanta att följa upp i en studie. 

                                                
10 Bjered, Demker, Hinnfors, Varför vetenskap, 2002, Lund, s. 108 
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1.8 Material inkl. källkritik 

Som författaren nämnt under tidigare rubriker har författaren koncentrerat sitt sökande av 

material till litteratur som varit relevant för dennes valda ämne. Det författaren funnit med 

hjälp av Anna Lindh bibliotekets sökresurser och personal är förutom de klassiska 

militärteoretikerna som redan är nämnda, Clausewitz och Sun Tzu, andra militärteoretiker 

som exempelvis Liddel Hart, Jomini och Fuller. Som författaren nämnde under rubriken 

avgränsning finner denne inte detta begränsade arbete tillräckligt stort i omfattning för att 

kunna införliva dessa teoretiker vars tankar och idéer, likt Clausewitz och Sun Tzu, haft stor 

betydelse för hur man sett och fortfarande ser på krigföring ur ett teoretiskt perspektiv. Dessa 

teoretiker och erkända militära vetare har använts som referenser i otaliga arbeten och verk 

och många är de citat som hämtats ur klassiska verk som Om kriget och The art of War. 

Tyvärr medger inte denna studie en närmare titt på detta beroende dels på det författaren 

nämnt ovan, studiens omfattning, men även på det författaren nämnde under rubriken 

avgränsningar. Alla avhandlar inte ämnet och begreppet överraskning tillräckligt omfattande 

för att vara intressanta för författarens specifika val av ämne.  

 

Ur ett källkritiskt perspektiv pratar man vetenskapligt sett om ett antal kriterier som bör 

efterlevas vid användning av källor. Dessa är utan inbördes ordning äkthetsprincipen, samtids, 

-närhetsprincipen, beroendekriteriet, tendenskriteriet samt kontextkriteriet.11 

 

Med äkthetsprincipen vill man säkerställa att en källa är det som den faktiskt utger sig för att 

vara och eller innehålla. I det material som författaren valt ut för denna studie har han ej 

kunnat finna några punkter som strider mot äkthetsprincipen. Det material han har funnit 

genom sökande är faktiskt vad det utger sig för att vara vilket varit en förutsättning för fortsatt 

arbete.12 

 

När det gäller samtid, -närhetsprincipen vill man säkerställa att inte alltför lång tid har förflutit 

mellan en händelse eller iakttagelse innan dess att den har blivit nedtecknad eller på annat sätt 

dokumenterad. När författaren granskat det material han valt ut för sin studie kan denne inte 

se några större komplikationer med ovan nämnda princip. Författaren upplever det svårt att 

säkert kontrollera gamla teoretikers verk som Clausewitz och Sun Tzu utan får istället anta att 
                                                
11 Hallenberg, Ring, Rydén, Åselius, Metodboken FHS, 2008, s. 41-45 
12 Ibid s. 41 
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fler (och mer kunniga studenter, lärare eller forskare) granskat detta genom historien fram till 

dags datum. När det gäller det sovjetryska doktrinära inslaget är det författarens uppfattning 

att inga stridande punkter påvisats vid granskning. 13 Med hänsyn tagen till att både Sun Tzu 

och Clausewitz skrivit sina verk på annat språk är översättning ett faktum och en faktor som 

kan spela in vid tolkning av texten. Den svenska versionen av Clausewitz Om kriget bedömer 

författaren innehålla en korrekt och så nära som möjligt översatt text. Översättaren Hjalmar 

Mårtensson har studerat och använt den nittonde tyska upplagan av boken, utgiven i Bonn 

1980 av den kände Clausewitzforskaren professor  Werner Hahlweg. Verket innehåller 

originalets åtta böcker, författarens anteckningar om revideringsplaner samt hans hustrus båda 

företal. Hjalmar Mårtensson låter i sitt förord hälsa att professor Werner Hahlwegs 

omfattande notapparat exkluderats. 

 

Vidare gällande beroendekriterier, som klargör huruvida två källor om samma ämne kommit 

till oberoende av varandra, kan författaren efter granskning konstatera att sina utvalda källor 

och tolkningar är oberoende av varandra men behandlar i tillämpliga delar samma ämne. 

Tendenskriteriet tar upp i vilket syfte en källa är uppbringad i samt i vilken grad författarens 

egna åsikter präglat faktadel eller resultat i arbetet. Bland författarens källor har han till viss 

del haft svårt att bedöma tendens hos författare. De doktrinära inslag som återfinns i studien 

har ett syfte som är till gagn för de egna leden vilket kan ha präglat faktabedömning vid 

uppbringandet eller utvecklingen av dessa doktriner. Författaren lägger ingen vidare värdering 

i det då denne inte avser punktmarkera detta på något sätt i sin studie. 14 

 

 

 

                                                
13 Hallenberg, Ring, Rydén, Åselius, Metodboken FHS, 2008, s. 42 
14 Ibid s. 43-45 
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2. Källornas syn på överraskning 

2.1 Carl von Clausewitz 

Carl von Clausewitz har i sitt klassiska verk Om kriget tagit upp begreppet överraskning i den 

första boken, nionde kapitlet varvid han inledningsvis klargör att strävan efter att vara 

överlägsen sin fiende är lika allmän som strävan efter att vilja överraska sin fiende. 

Överraskning enligt Clausewitz är i stort sett grunden för alla olika typer av företag då det inte 

är möjligt att vara överlägsen på den avgörande punkten utan överraskning.15 Clausewitz 

fortsätter sitt resonemang och klargör att trots att överraskning är ett medel för att bli 

överlägsen, så bör det ses som en enskild princip tack vare sin psykologiska verkan.16 Vidare 

bör inte överraskning ses som något som endast berör överfall utan istället en strävan efter att 

genom olika åtgärder överraska motståndaren, företrädesvis genom stridskrafternas 

fördelning. Något som är extra viktigt vid försvarsstrid och vid utformning av det taktiska 

försvaret. Clausewitz avslutar sin inledande del med att återigen påstå att alla företag bygger 

på överraskning men att det på olika sätt beror mycket på företagets natur samt andra 

omständigheter. Skillnader enligt Clausewitz infinner sig direkt då armén, fältherrar och 

regeringar har olika egenskaper.17  

 

”Förtegenhet och snabbhet är de båda faktorer, som utgör grund för överraskningen. Båda 

förutsätter stor kraft hos regeringen och hos fältherren, men också stort tjänstenit hos armén. 

Med vekhet och slappa principer åstadkommer man ingen överraskning. Men hur allmän, hur 

oeftergivlig strävan efter överraskning än är och hur sant det är att den aldrig är helt utan 

verkan, är det dock lika sant att överraskningar sällan lyckas fullständigt, vilket också ligger i 

sakens natur. Det vore alltså fel att tro att man kunde vinna väsentliga framgångar genom 

överraskning i krig. Som idé är överraskningen mycket lockande, men dess genomförande 

omöjliggörs för det mesta av hela den militära organisationens friktion dvs dess bristande 

flexibilitet.”18 Clausewitz poängterar här att den militära strukturen och organisationen i sig 

kan vara ett hinder för att lyckas med en överraskningsåtgärd då flexibilitet och anpassbarhet 

stundtals saknas. Samtidigt trycker Clausewitz på att det krävs bestämdhet, snabbhet och 

sekretess för att från hög nivå kunna möjliggöra överraskning. Härvid börjar Clausewitz 

                                                
15 Carl von Clausewitz, Om Kriget, svensk översättning, Bonnier Stockholm 1991 s. 168 
16 Ibid s. 168 
17 Ibid s. 168 
18 Ibid s. 168 
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resonera utifrån den taktiska nivån och den högre strategiska nivån. Enligt honom passar 

överraskningen bättre för taktiken då det av naturliga skäl är kortare tidsperspektiv man talar 

om samt att rummet och ytan man rör sig inom är mindre. Enligt Clausewitz blir 

överraskningen allt lättare att genomföra när åtgärderna ligger nära taktikens område och 

svårare ju högre upp på den politiska nivån man kommer.  

 

”Krigsförberedelserna tar vanligen flera månader, arméernas samling i sina stora 

uppmarschområden kräver i regel upprättande av magasin och depåer samt betydande 

marscher, vars riktningar snabbt nog går att gissa sig till.”19 Clausewitz påstår efter detta 

stycke att det på grund av detta är ytterst sällan som en stat överraskar en annan stat genom ett 

krig eller genom den riktning som stridskrafterna i stort intar. De krig som utkämpades under 

1600 och 1700-talet handlade stor grad om belägringar. Strävan var vid denna tidpunkt att 

genom överraskning innesluta en fast anläggning vilket enligt Clausewitz var ett eget kapitel i 

krigskonsten men som endast lyckades vid spridda tillfällen. 20 

 

Vidare skriver Clausewitz att ju lättare överraskningen är att uppnå, desto sämre blir dess 

verkan på motståndaren. Detta påstående kopplar han mot överraskande åtgärder som kan 

genomföras, enligt Clausewitz, från den dag till en annan. Ett exempel som tas upp är 

överraskande marsch som kan resultera i ett intagande av punkt eller ställning i terrängen. 

Clausewitz påstår att små överraskningar sällan leder till stora resultat som seger vid ett slag 

eller erövrandet av en underhållsplats och hänvisar till att historia har få exempel på detta. 21 

 

Clausewitz beskriver sedan ett antal slag som berör fältherrar som exempelvis Napoleon och 

Fredrik den store där han försöker beskriva hur överraskningsmoment mer eller mindre 

avsiktigt hade olika konsekvenser för parterna inblandade. Slutsatsen Clausewitz drar efter 

denna redogörelse är att stor framgång genom överraskning inte enbart skapas utifrån 

ledningens handlande eller beslut utan också påverkas av andra omständigheter eller 

tillfälligheter.22 

 

                                                
19 Carl von Clausewitz, Om Kriget, svensk översättning, Bonnier Stockholm 1991 s. 169 
20 Ibid s. 169 
21 Ibid s. 170 
22 Ibid s. 170 
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Avslutningsvis i kapitlet om överraskning har Clausewitz valt att redogöra för vad han ser 

som problemets kärna. Han skriver ”det gäller att endast den kan överraska, som dikterar 

villkoren för den andre och det gör bara den, som handlar rätt”. Han följer upp detta med att 

nämna slutsatsen att om vi överraskar motståndaren eller fienden med en för tillfället felaktig 

eller olämplig åtgärd, kan vi själva möta en hård motgång istället för framgång. Fienden, 

enligt Clausewitz, finner i våra fel och brister medel för att kontra det onda vi försöker 

påtvinga honom eller henne. Han skriver ”Angriparens och försvararens ömsesidiga 

överraskningsåtgärder kan alltså sammanträffa och då måste den få rätt, som bäst träffat 

huvudet på spiken.” Vidare nämner han slutligen moralens inverkan ” Mycket beror här på 

det allmänna förhållandet mellan de båda sidorna. Är den ena parten redan genom ett 

allmänt moraliskt övertag i stånd att göra den andra modfälld och att överträffa honom, kan 

han dra mera nytta av överraskningen och till och med vinna framgångar, där han egentligen 

borde misslyckas”23 En viktig del som Clausewitz pekar på är alltså det moraliska övertaget 

när två motståndare möter varandra, även om de båda har förberett och planerat 

överraskningsåtgärder. Den som har en starkare moral anses av Clausewitz ha lättare att nå 

framgång även om dennes planer är bristfälliga. Tack vare stark moral kan man alltså dra 

nytta av överraskning och nå framgång i ett på förhand ofördelaktigt läge. Man skulle kunna 

tolka Clausewitz som så att överraskning är något som inte enbart är tillämpbart i ett förberett 

läge och fördelaktigt läge utan även för den som är uträknad eller på annat sätt inte har ett 

optimalt planerings eller utgångsläge.  

2.2 Sammanfattning av Clausewitz 

Det Carl von Clausewitz trycker på är att överraskningen egentligen utgör en grund för alla 

typer av företag i krig. Han anser att dess betydelse är vital. Dock tydliggör Clausewitz att det 

inte endast finns fördelar att vinna genom att nyttja sig av överraskning. Är den ena partens 

åtgärder lätta att genomskåda alternativt genomförs vid fel tidpunkt kan resultatet av en tänkt 

överraskningsoperation ge negativa konsekvenser. Viktigt i sammanhanget är att Clausewitz 

trycker på att överraskning lämpar sig bäst på vad han anser vara den taktiska nivån och att 

det på högre strategisk nivå är svårt att överraska sin motståndare då förberedelser och 

mobilisering kan vara lätt att förutse. Clausewitz framhäver även att överraskning inte endast 

uppnås av medvetna åtgärder utan av naturliga fenomen samt att moral kan vara en starkt 

påverkande faktor i samband med överraskning. 

                                                
23 Carl von Clausewitz, Om Kriget, svensk översättning, Bonnier Stockholm 1991 s. 171 
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2.3 Sun Tzu24 

Då författaren i sitt arbete med Sun Tzus verk Krigskonsten inte funnit någon tydlig del eller 

kapitel som avhandlar ämnet överraskning enskilt har författaren för avsikt att är redovisa en 

sammanställning av berörda delar ur litteraturen.  

 

”Första kapitlet – om att planera, överväga och jämföra 

§ 18 All krigföring bygger på svek. 

§ 19 Därför bör vi framställa oss som ur stånd att anfalla, när vi kan anfalla. När vi använder 

våra styrkor aktivt måste vi framstå som inaktiva. När vi är nära måste vi få fienden att tro att 

vi är långt borta. När vi är långt borta måste vi få honom att tro att vi är nära. 

§ 20 Håll fram lockbeten för att förleda fienden. Låtsas att det råder oordning och krossa 

honom. 

§ 21 Om Er motståndare har ett koleriskt sinnelag, försök att irritera honom. Låtsas vara 

svag så att han blir övermodig.  

§ 24 Angrip fienden när han är oförberedd. Dyk upp när han inte väntar Er.  

§ 25 Den militära planen till seger får inte avslöjas i förväg.  

 

Sun Tzu lägger i de inledande kapitlen stor vikt vid vilseledning och vilseledande åtgärder 

som en militär befälhavare kan vidta för att slå sin motståndare oväntat och uppnå 

överraskning. Viktigt för Sun Tzu är att ha möjlighet och förmåga till att kunna ge sken av en 

sak och sen avsiktligen göra något helt annat. Han nämner även mot slutet av det första 

kapitlet vikten av operationssäkerhet och att inte låta krigsplaner hamna i fel händer.  

 

Femte kapitlet – om energi. 

§ 16 Mitt i stridens förvirring och tumult kan det tyckas råda oordning och ändå är det inte 

alls någon riktig oordning. Mitt i förvirring och kaos kan ens slagordning verka vara utan 

huvud eller svans och ändå kommer den att vara garantin mot nederlag.  

§ 17 Simulerad oordning förutsätter perfekt disiplin. Simulerad skräck förutsätter mod. 

Simulerad svaghet förutsätter styrka.  

§ 18 Att dölja ordning bakom oordnings mantel är helt enkelt en fråga om underindelning. Att 

dölja mod under ängslan förutsätter tillgång på dold energi. Att markera styrka med svaghet 

är att påverkas av taktiska dispositioner.  

                                                
24 Sun Tzu, Krigskonsten, Stockholm, 1989, översättning av Theo Hartman 
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§ 19 Sålunda upprätthåller den som är skicklig i att hålla fienden i rörelse ett bedrägligt sken, 

som leder fienden i dess handlande. Han offrar något så att fienden hugger på det.  

§ 20 Genom att hålla ut lockbeten får han fienden att marschera; sedan lurpassar han på 

honom med en grupp utvalda män.  

 

Sjätte kapitlet – om starka och svaga punkter 

§ 5 Dyk upp på ställen som fienden måste skynda sig att försvara. Marschera snabbt till 

platser där ni inte är väntad. 

§ 16 Den punkt där vi har för avsikt att kämpa för inte bli känd. På det sättet måste fienden 

förbereda sig på ett tänkbart angrepp vid flera olika punkter. Och då hans styrkor därigenom 

måste fördelas i många olika riktningar, kommer den styrka vi behöver möta vid varje given 

punkt att vara i motsvarande grad mindre. 

 

Sjunde kapitlet – om manövrerande 

§ 22 Den kommer att överleva som har lärt sig att missvisa. Sådan är manövrerandets konst. 

 

Elfte kapitlet – om de nio situationerna 

§ 37 Genom att ändra små uppställningar och planer håller han fienden ovetande. Genom att 

bryta läger och ta omvägar förhindrar han att fienden kan förutse hans avsikter.” 

 

Även i det femte och sjätte kapitel fokuserar Sun Tzu på att en framgångsrik befälhavare bör 

om möjligt simulera och ge sken av något för att i nästa stund kunna slå sin fiende när denne 

fastnat i en osann verklighetsuppfattning. Att dölja och bedra sin motståndare är enligt Sun 

Tzu viktiga faktorer som kan leda till framgång på stridsfältet. Jag finner det intressant att Sun 

Tzu återigen nämner operationssäkerhet i det sjätte kapitlet där han menar att 

kraftsamlingsriktningen för egna förband inte får bli känd för motståndaren då han ovetandes 

måste kraftsplittra sina enheter för att möta upp alla riktningar och därigenom bli mer sårbar. 

Författaren tolkar det som att operationssäkerhet är vid sidan av vilseledande åtgärder de 

viktigaste punkterna för att kunna uppnå överraskning. I Sun Tzus text kan man finna delar 

som behandlar spioneri och olika typer av spioner. Mot bakgrund av detta kan författaren se 

en koppling till operationssäkerhet och vikten av att inneha densamma.  
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2.4 Sammanfattning av Sun Tzu 

Som nämnt ovan finns inget enskilt kapitel i Sun Tzus verk utan överraskning avhandlas 

under flera olika kapitel. Viktigt i sammanhanget är att Sun Tzu lägger stor vikt vid att påtala 

generalens eller befälhavarens roll och att det är denne som själv måste genomföra åtgärder 

för att kunna överraska sin motståndare. Sun Tzu koncentrerar sig på vilseledande åtgärder 

som något vitalt för att uppnå överraskning. Dessa kan med fördel vara av simulerande eller 

bedragande karaktär för att ge sken av en sak och sedan utnyttja situationen då fienden blivit 

lurad. Sun Tzu påtalar även vikten av operationssäkerhet för att inte låta fienden få reda på 

krigsplaner som kan innefatta planerade överraskningsåtgärder.  

2.5 Svensk doktrin 

I inledningen av Doktrin för markoperationer kan man under definition och syfte finna 

följande: 

”Svensk militär doktrin ska vara viljestyrd och är ett formellt uttryck för den kunskap och de 

föreställningar som utgör den viktigaste grunder för verksamheten inom det militära 

försvaret. 

Acceptans av doktrinens tankesätt och konsekvenser är en förutsättning för att åstadkomma 

effekt och genomslag i det dagliga arbetet. Doktrin måste tillämpas för att kunna utvecklas… 

 

… i Doktrin för Markoperationer (DmarkO) redovisas hur Försvarsmakten konceptuellt ska 

genomföra insatser med våra stridskrafter inom markarenan. Detta koncept bygger på 

fysiska, konceptuella och moraliska faktorer.”25 

 

Under kapitel Taktiska grundprinciper finner man överraskning samt vilseledning som berörts 

till del tidigare. Man kan läsa följande: 

 

”Taktik är förmåga att utnyttja förband – för att genomförande av strid eller stöd av strid. 

Striden syftar till att med våld betvinga motståndaren eller bryta hans vilja till fortsatt kamp. 

Taktik kan sägas vara konsten hur man vinner slag. Strid har djupa moraliska och etiska 

dimensioner som ställer krav på god anda, disciplin och ledarskap. Den som kan försätta 

motståndaren i en kaotisk situation har ett övertag. Genom att ta och behålla initiativet kan vi 

                                                
25 Försvarsmakten, Doktrin för Markoperationer, 2005, Stockholm, s. 7 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Datum   
Kd Martin Klockare 2010-06-24 21 (34 ) 
OP 07-10    

   

FHS beteckning    

påtvinga motståndaren vår vilja och minska dennes vilja till fortsatt kamp. Den som har 

initiativet i strid vinner som regel. 

 

För att nå ett militärt avgörande inom markarenan krävs i regel lokal överlägsenhet. 

Kraftsamling, överraskning, handlingsfrihet, vilseledning och stridsekonomi är andra viktiga 

taktiska grundprinciper. Grundprincipernas inbördes betydelse kan inte rangordnas. Ibland 

är de samverkande, ibland motverkande. En lyckad överraskning kan innebära bevarad 

handlingsfrihet. En för länge bevarad handlingsfrihet kan medföra att möjligheten att gripa 

tillfällen och utveckla kraftsamling kan påverka stridsekonomin. I strid måste vi ta 

kalkylerade risker. Chef ska vara medveten om och ta de risker som krävs för att lösa 

uppgiften.  

 

En av krigföringens viktigaste grundprinciper är att sätta upp ett mål och hålla fast vid det. 

Övriga grundprinciper som ligger till grund för DmarkO är 

 lokal överlägsenhet 

 kraftsamling 

 överraskning 

 vilseledning 

 handlingsfrihet 

 stridsekonomi 

 

Grundprinciperna ska inte uppfattas som ett regelverk och deras inbördes betydelse varierar 

från en situation till en annan.”26 

 

Doktrinen fortsätter sedan med att lista grundprinciperna utan inbördes ordning. Under 

rubriken Överraskning redogör doktrinen för den svenska synen på begreppet och principen 

överraskning: 

 

”Överraskning ökar förutsättningarna för att nå framgång. Genom överraskning kan vi 

uppnå lokal överlägsenhet. Överraskning kan uppnås genom att vi 

 håller ett högt stridstempo 

 vilseleder motståndaren 

                                                
26 Försvarsmakten, Doktrin för Markoperationer, 2005, Stockholm, s. 36-37 
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 uppträder oväntat till tid, rum eller sätt. 

Motståndaren kan bli överraskad av våra åtgärder, även om de inte i första hand syftar till att 

överraska honom. Sådana situationer kan innebära att det går bättre för oss än väntat. Detta 

ska tas tillvara genom ett snabbt utnyttjande av reserver. Genom att motståndaren blir 

överraskad kan även en lite insats åstadkomma stor verkan.”27 

2.6 Sammanfattning svensk doktrin 

Den svenska doktrinen för markoperationer tar upp taktik som något vitalt för att kunna vinna 

ett militärt slag. Doktrinen trycker på att det i regel krävs lokal överlägesenhet för att nå 

framgång på markarenan men att även andra principer som exempelvis kraftsamling, 

överraskning, handlingsfrihet eller vilseledning är viktiga principer. Viktigt i sammanhanget 

är att doktrin för markoperationer inte rangordnar principerna utan alla kan spela huvudroll i 

olika situationer dock inte helt utan inverkan på varandra. Överraskning nämns som en 

princip som kan öka förutsättningarna för framgång. Den uppnås genom ett högt stridstempo, 

vilseledande åtgärder samt ett oväntat uppträdande. Doktrinen trycker på att man snabbt bör ta 

tillvara på ett överraskningsmoment för att frambringa stor verkan.  

 

2.7 Sovjetrysk doktrin 

2.7.1 Överraskning 

Lars Ulfving har i sitt verk Överraskning och vilseledning – Sovjetiska och ryska 

vilseledningsprinciper i krig och fred fördjupat sig i ämnet överraskning och vilseledning och 

presenterar hur dåvarande Sovjet och nuvarande Ryssland ser på begreppen och principerna. 

Enligt Ulfving säger den Sovjetiska militärencyklopedin följande  

 

”Överraskning – krigskonstens viktigaste princip… Maskirovka – konsten att säkerställa 

framgång i strid…”28 

 

I sitt inledande kapitel ger Ulfving en omfattande bakgrundsteckning till hur överraskning 

trätt fram som en viktig faktor i det Sovjetryska tänkandet. Han förklarar att överraskning är 

nära förbundet med det ryska begreppet Maskirovka som enligt Ulfving kan sammanfattas 

                                                
27 Försvarsmakten, Doktrin för Markoperationer, 2005, Stockholm, s. 38 
28 Ulfving, Överraskning och vilseledning, 2006, Hallstavik, s. 2 
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som döljandets och vilseledningens konst. Författaren nämner även i sitt förord att begreppen 

överraskning och vilseledning ofta förekommer tillsammans när man talar om att lura eller 

förvirra motståndaren. Ulfving skriver att gränsen mellan dessa begrepp kan vara diffus men 

att man med vilseledning medvetet vill påverka motståndaren verklighetsbild genom aktiva 

åtgärder som exempelvis spridning av felaktig information. Överraskning däremot, kan 

uppnås även utan avsiktliga åtgärder genom att helt enkelt visa prov på oväntad förmåga i 

form av rörlighet, uthållighet eller styrka.29 

 

”Den som blir vilseledd blir sannolikt också överraskad när resultatet efterhand visar sig.”30  

 

Fortsättningsvis i sitt kapitel som berör vad överraskning egentligen innebär ur Sovjetryskt 

perspektiv refererar Ulfving återigen till den Sovjetiska militärencyklopedin som säger 

följande ”Definition: Krigskonstens viktigaste princip, som består i för motståndaren oväntat 

handlingssätt; vilket bidrar till framgång i strid, operationer och krig såväl genom val av 

tidpunkt, form och metod för stridshandlingar; och som medger att strid genomförs när 

motståndaren är som minst förberedd på försvar, och därmed paralyserar hans vilja till 

fortsatt organiserat motstånd…”31 

 

Enligt Ulfving beskrivs fyra kriterier i den Sovjetryska militärencyklopedin för stridens 

förande som gynnar överraskning. Dessa är  

1. Överraskning. 

2. Massiv insats. 

3. Snabb framryckning  

4. Luftöverlägsenhet.  

 

Enligt Ulfvings tolkning av encyklopedin kan ett eventuellt uppfyllande av de tre senare 

punkterna möjliggöra en överraskning och ett utnyttjande av detta moment för fortsatt anfall. 

Det överraskande anfallet kan i sin tur ge en rad fördelar. 

 

                                                
29 Ulfving, Överraskning och vilseledning, 2006, Hallstavik, s. 10 
30 Ibid s. 10 
31 Ibid s. 95 Hämtat i sin tur ur Sovjetskaja voejennaja entsiklopedija (tysk översättning, Berlin 1964).  
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 ”Överraskning och det initiativ som denna ger anses fördubbla slagkraften och göra 

det möjligt att nå åtminstone begränsade strategiska mål med betydligt mindre styrkor 

än vad som krävs mot en förberedd motståndare 

 Även i ett framtida krig anses fördelarna med överraskning överväga nackdelarna. 

Eftersom överraskande anfalla minimerar kravet på genombrytningsoperationer är 

behovet av stora sårbara koncentreringar av förband inte så stort. 

 En återgång till rörlige offensiva och defensiva operationer synes ha blivit det 

viktigaste inslaget i sentida sovjetisk planläggning. Överraskning underlättar avsevärt 

insättandet av starka, rörliga förband i motståndarens rygg för att därmed snabbt 

kunna uppnå de operativa målen. 

 Genom att överraskade insätta snabba kraftfulla anfall minskas underhållsbehov och 

förluster vid de egna förbanden.”32 

 

Vidare delades begreppet överraskning in i tre nivåer som man kan känna igen från vår 

svenska modell. Strategisk, operativ och taktiskt överraskning. Ulfving redogör för alla tre 

och exemplifierar utifrån historiska händelser för att lättare kunna förstå. Den strategiska 

överraskningen kan ske initialt i ett krig eller under tiden det pågår. Den sovjetiska 

encyklopedin tar upp Pearl Harbor som ett tydligt exempel och beskriver med följande 

punkter vad som möjliggjorde strategisk överraskning.  

 

 ”Politisk vilseledning: Den japanske Washington–ambassadören drev förhandlingar 

med USA:s regering in i det sista. (Denne visste inte ens om krigsplanerna). 

 Oväntad anfallsriktning med ny metodik: Flyg från sex hangarfartyg anföll från norr. 

(Alla försvarsplaner förutsatte anfall från söder, främst med slagskepp.) 

 Skensignalering och radiotystnad: En avancerad kombination genomfördes. 

Skensignalering ägde rum från hemmafarvatten vid Kurilerna. 1. marinflygflottan, 

anfallsstyrkan gick helt radiotyst. 

 Nya vapen insattes överraskande. Grundgående flygtorpeder fälldes mot slagskeppens 

ankarplatser. Sakkunniga i USA ansåg att det skulle vara tekniskt omöjligt att 

genomföra anfall med torpedflygplan beroende på det ringa vattendjupet.”33 

 

                                                
32 Ulfving, Överraskning och vilseledning, 2006, Hallstavik, s. 95-96 
33 Ibid s. 98 
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På operativ nivå handlar det enligt Ulfvings tolkning om att den operativa överraskningen 

skall bestå i hemlighållandet av viktig information kring anfallet. Detta kan vara anfallets 

tidpunkt eller riktning samt anfallets styrka. Det operativa överraskningsmomentet kan 

underlättas om överraskning uppnås även på strategisk nivå vilket kan innebära en kraftfull 

kombinationseffekt. Åtta olika exempel följer: 

 

1. ”Genom att avstå från detaljerade förberedelser och i stället anfalla ”med flygande 

start” kan överraskning skapas. (Det omvända förhållandet gäller också, det vill säga 

att anfallet inte sker när förberedelserna är klara. Man avvaktar helt enkelt ett 

gynnsammare tillfälle…) 

2. Motståndaren kan göras osäker beträffande verkliga intentioner genom skenmanövrar 

såsom låg aktivitet eller uppenbart defensiva åtgärder.  

3. Ett anfall vid en osannolik tidpunkt får vanligen motståndaren ur balans… … även 

invasionen i Normandie den 6 juni 1944 och den andra Ardenneroffensiven i 

december 1944 anges som exempel. 

4. Under andra världskriget valdes ofta anfallsriktning genom terräng som avfärdats av 

motståndaren som olämplig för en större offensiv. Det anses att den bästa terrängen 

för stridsvagnarna är där motståndaren inte har några – eller endast svaga – 

pansarvärnsförband. De båda Ardenneroffensiverna 1940 och 1944 anges också som 

exempel. 

5. Oväntade anfallsmetoder kan paralysera motståndaren. Det tyska ”blixtkriget” anges 

här som exempel. 

6. En kraftig chock kan utdelas genom en oväntad insats av nya eller mycket förbättrade 

vapen i stor skala. Samtidig insats över motståndarens hela operativa djup är den 

moderna tillämpningen. 

7. Strikt sekretess är ett oeftergivligt krav för att kunna åstadkomma överraskning. 

Tyskarna lyckades egentligen aldrig, i någon avgörande grad, tränga igenom den 

sovjetiska sekretessen.  

8. Vilseledning – maskirovka – utgör huvudtemat i detta opus, ty det är konsten att 

säkerställa framgång i strid.”34 

 

                                                
34 Ulfving, Överraskning och vilseledning, 2006, Hallstavik, s. 98-99 
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Den taktiska överraskningen berörs i mindre omfattning men benämns ändock med ett antal 

punkter. Enligt sovjetiska tankar kan taktisk överraskning uppnås på följande sätt: 

 

 ”Dolt intagande av utgångsgruppering för anfall 

 Förekommande av försvararen vid övergång till stridsgruppering 

 Överraskande utnyttjande av ny stridsteknik, materiel och övrig utrustning 

 Utnyttjande av terrängen, väder och tidpunkt på dygnet. 

 Variation i förberedelser och genomförande även avseende artilleriet.”35 

 

Extra viktigt för att uppnå överraskning är att nyttja ett samtidigt eldöppnande med alla 

vapensystem.  

2.7.2 Maskirovka 

Ulfving fortsätter i sitt verk att förklara begreppet maskirovka utifrån de sovjetiska källor han 

stödjer sig på med den sovjetryska militärencyklopedin i spetsen.  

Maskirovka definieras enligt följande enligt encyklopedin: 

 

”Maskirovka definieras såsom konsten att säkerställa framgång i strid, bestående av ett 

komplex av åtgärder för att vilseleda avseende läge och stridsförmåga hos förband och objekt 

och stridsplaner”36  

 

Ulfving förklarar att maskirovka är ett sammanfattande begrepp för åtgärder och aktiviteter 

som syftar till att möjliggöra militär överraskning och betonar att begreppet fortfarande 

används i nuvarande Ryssland. Någon direkt svensk översättning finns inte.  

De tre nivåerna som berörts tidigare gällande överraskning är relevanta även när man talar om 

sovjets tankar kring maskirovka.  

 

1. ”Strategisk maskirovka omfattade åtgärder, som på order från högsta ledningen, … 

… bestod i ett hemlighållande av förberedelser för strategiska operationer och fälttåg, 

liksom vilseledning av försvararen avseende egna dispositioner och avsikter inför ett 

anfall. 

                                                
35 Ulfving, Överraskning och vilseledning, 2006, Hallstavik, s. 99-100 
36 Ibid s. 101, Definition hämtad från Ulfvings tolkning av den sovjetryska militärencyklopedin Sovjetskaja 
voejennaja entsiklopedija (tysk översättning, Berlin 1964).  
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2. Operativ maskirovka omfattade åtgärder som bestod i ett hemlighållande av 

förberedelserna för verksamhet på operativ nivå och vilseledning. 

3. Taktisk maskirovka bestod på likartat sätt av döljande och vilseledande åtgärder för 

taktisk verksamhet.”37 

 

Vidare beskriver Ulfving generella metoder och uppgifter för maskirovka, hämtat ur den 

sovjetiska militärencyklopedin. 

 

 ”Döljande, det vill säga noggrann maskering, utnyttjande av terräng och 

säkerhetsskydd vid utarbetandet av planer med mera. 

 Demonstrativa skenoperationer och verksamhet, såsom till exempel skenbekämpning 

och skenanfall. 

 Imitation, såsom uppsättande av skenförband, utförande av skensignalering med 

mera. 

 Desinformation, spridande av falsk information via massmedia, sambandsmedel och 

ryktesspridning.”38 

2.8 Sammanfattning av sovjetrysk doktrin 

Ur Sovjetryskt perspektiv har överraskning och vilseledning sedan lång tid tillbaka varit en 

central del i såväl säkerhetspolitik som i militärt tänkande. Överraskning är så pass viktigt att 

man anser den att vara krigskonstens viktigaste princip. Överraskning kan uppnås genom 

medvetna åtgärder tagna av den egna sidan men kan även uppnås helt utan uppsåt genom att 

till exempel uppvisa oväntad styrka eller rörlighet. Man trycker på att det finns fyra kriterier 

för stridens förande som kan gynna överraskningen och dessa är: överraskning, massiv insats, 

snabb framryckning samt luftöverlägsenhet. Centralt i det sovjetryska tänkandet är att 

överraskningen kan indelas i tre nivåer lika de vi har i Sverige. Dessa är som tidigare nämnt 

strategisk, operativ och taktisk nivå.  

 

Ett begrepp i det sovjetryska tänkandet som är nära sammansvuret med överraskning är 

maskirovka. Begreppet definieras som konsten att säkerställa framgång i strid genom 

vilseledande åtgärder kopplat mot förbands läge, stridsförmåga och stridsplaner. Viktigt i 

                                                
37 Ulfving, Överraskning och vilseledning, 2006, Hallstavik, s. 101-102 
38 Ibid s. 102 
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sammanhanget är att maskirovka kan tillämpas på alla nivåer från strategisk till taktisk med 

mer eller mindre omfattande åtgärder.  

3. Avslutning  

3.1 Analys & slutsatser 

I författarens analys har han fokuserat sitt arbete till två huvudområden för att kunna besvara 

frågeställningen. Den inledande del som författaren tittat närmare på är hur de olika 

teoretikerna och doktrinerna definierat begreppet överraskning och på vilket sätt skiljer sig de 

sig ifrån varandra. Nästa del har varit överraskning kopplat mot strategisk, operativ och 

taktisk nivå. Författaren har även försökt se hur pass viktig respektive teoretiker eller doktrin 

ansett att överraskning är i krigföringskonsten.  

 

En initial iakttagelse är att varken Clausewitz eller Sun Tzu definierar begreppet eller ger det 

någon vidare förklaring. I texterna diskuterar de istället kring begreppet och man kan följa 

deras tankar som ofta refererar till överraskning som ett fenomen som uppstår på grund av 

olika händelser, medvetna som omedvetna. I sin inledande del av kapitlet som berör 

överraskning klargör Clausewitz att han anser att överraskning ligger som grund för alla typer 

av företag som handlar om att bli överlägsen sin fiende då det inte är möjligt att bli överlägsen 

på den avgörande punkten utan överraskning. Sun Tzu däremot väljer att fokusera på de 

åtgärder som en kunnig och framgångsrik general kan vidta och genom detta uppnå 

överraskning. Ett exempel är paragraf 19 ur det första kapitlet där Sun Tzu säger följande: ” 

Därför bör vi framställa oss som ur stånd att anfalla, när vi kan anfalla. När vi använder 

våra styrkor aktivt måste vi framstå som inaktiva. När vi är nära måste vi få fienden att tro att 

vi är långt borta. När vi är långt borta måste vi få honom att tro att vi är nära.” 39  

 

Jämfört med Clausewitz och Sun Tzu kan man i de doktrinära inslag författaren haft i sitt 

arbete finna klara och tydliga definitioner av överraskning. Den sovjetryska encyklopedin är 

klar i sitt budskap när man läser ”Definition: Krigskonstens viktigaste princip, som består i 

för motståndaren oväntat handlingssätt; vilket bidrar till framgång i strid, operationer och 

krig såväl genom val av tidpunkt, form och metod för stridshandlingar; och som medger att 

strid genomförs när motståndaren är som minst förberedd på försvar, och därmed 

                                                
39 Sun Tzu, Krigskonsten, s. 16 
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paralyserar hans vilja till fortsatt organiserat motstånd…”40 Det som är vitalt för författaren i 

denna definition är att man klart och tydligt synliggör överraskning som krigskonstens 

viktigaste princip. En liknande tanke har författaren kunnat utläsa i Clausewitz tankar kring 

begreppet där han, som jag nämnt ovan, påstår att alla företag bygger på överraskning. 

Samma vikt kan författaren inte finna i den svenska doktrinen för markoperationer där man 

istället nämner principen ”att sätta upp ett mål och hålla fast vid det” som en av de viktigaste 

principerna. Andra principer (överraskning inkluderat) har olika stor betydelse vid olika 

tillfällen. En slutsats är således att den svenska synen på överraskningens betydelse som 

princip i krigföring är situationsberoende. Detta skiljer sig som nämnt från den sovjetryska 

sidan där man anser att överraskningens konst är vital.  

 

Vidare kan man efter analys av den sovjetryska definitionen se att man vill uppnå en 

psykologisk effekt där viljan till organiserat motstånd skall påverkas genom för fienden 

oväntat handlingssätt kopplat mot tidpunkt, form och metod. Även på denna punkt finner 

författaren en liknande tanke hos Clausewitz där han motiverar påståendet om att 

överraskning bör ses som en enskild princip med just den psykologiska effekt som 

överraskningen har på motståndaren. Inte bara Clausewitz och den sovjetryska doktrinen 

lägger vikt vid överraskningens psykologiska aspekt. Även Sun Tzu vill spela på den mentala 

eller psykologiska aspekten när han menar på att man vid möte med en kolerisk eller lätt 

uppbrusande motståndare bör leka med lockbeten för att sedan överraska i fienden med en 

anfallsrörelse. Han tar även upp idén om att spela på krigets kaos och att försöka överraska 

genom att vara organiserad i ett av fienden upplevt kaotiskt läge. Samma vikt vid psykologisk 

effekt eller verkan återfinns inte i den svenska doktrinen där man istället talar om att snabbt 

utnyttja uppkomna överraskningssituationer för att på så sätt nå stor effekt. Dock tar man upp 

vilseledning som en viktig del av överraskningen vilket författaren även funnit som en viktig 

del i det sovjetryska tänkandet. Där det svenska synsättet bygger på vilseledning som metod 

för att uppnå överraskning inrymmer istället den sovjetryska doktrinen överraskning och 

vilseledning under samma begrepp, nämligen maskirovka som författaren berört tidigare i 

arbetet. Många av de åtgärder som Sun Tzu påpekar som viktiga för en general att vidta för att 

uppnå överraskning ser författaren som rent vilseledande åtgärder varvid denne anser att även 

Sun Tzu lägger stor vikt vid vilseledning som komponent i överraskningen. Clausewitz 

                                                
40 Ulfving, Överraskning och vilseledning, s. 95 Hämtat i sin tur ur Sovjetskaja voejennaja entsiklopedija (tysk 
översättning, Berlin 1964). 
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däremot nämner inte mycket om vilseledning utan anser, enligt författarens uppfattning, 

istället att överraskning är ett mer naturligt fenomen som uppstår omedvetet. 

 

Nästa punkt författaren koncentrerat sig på när denne analyserat sitt insamlade material är 

skillnader i nivå på begreppet överraskning. Som författaren nämnt tidigare tar Clausewitz 

tidigt upp ett resonemang kring nivå kopplat mot överraskning i vilket han tydligt anser att 

överraskning är något som är mer betydelsefullt på den taktiska nivån då det är svårt att på 

högre nivå lyckas överraska sin motståndare. Som exempel tar han upp uppsamling och 

uppmarschplatser för arméer där anfallsriktning lätt kan förutses vilket är betydligt svårare på 

taktisk nivå där man kan inta överraskande ställningar i terrängen från en dag till en annan. 

Varken Sun Tzu eller någon av doktrinerna tar upp samma problematik. Den sovjetryska 

doktrinen fokuserar snarare på ett antal punkter på respektive nivå som kan leda till en 

överraskande effekt för motståndaren. Detta saknas hos den svenska doktrinen där man istället 

nämner att en liten insats med överraskande effekt kan få stora konsekvenser utan att nämna 

nivå över huvudtaget. Här skiljer det sig således rätt kraftfullt mellan doktrinerna där man lagt 

betydligt mer vikt på nivåindelning av överraskning på sovjetrysk sidan kontra ingenting på 

den svenska sidan. Clausewitz nämner som sagt problematiken med överraskning på hög nivå 

medan Sun Tzu alltjämnt befinner sig på hög operativ nivå då han ständigt refererar till 

generalen och dennes åtgärder.  

 

De grundläggande punkter där det skiljer sig mellan österländsk respektive västerländsk syn 

på begreppet överraskning är efter min analys av det insamlade material jag förfogat över 

följande: 

 Betydelse gentemot andra klassiska principer inom militärteorin och krigföringen. 

 Tillämpbarhet på strategisk, operativ och taktisk nivå. 

 Till viss del metoder för att uppnå överraskning. 

3.2 Diskussion av resultatet 

En av de mer intressanta punkter författaren fastnat vid under arbetet är tanken av hur 

gällande många påståenden och idéer från historien fortfarande är. Det har slagit författaren 

när han läst främst Sun Tzus verk samt till viss del Clausewitz att de tankar som de 

formulerade på sin tid fortfarande är tillämpbara i denna moderna och tekniskt avancerade 

värld vi lever i nu. Man får självklart ta i beaktning att förhållandena såg annorlunda ut under 
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deras respektive tid i livet men om man bortser från tankar kring dåtidens transportmedel och 

vapenteknik kan man finna tankar och idéer som är intressanta än idag.  

 

En annan intressant del resultatet är hur olik synen är på överraskningens betydelse. De 

teoretiker och doktriner författaren studerat har haft olika åsikter men det är mellan 

doktrinerna författaren upplevt störst skillnad under arbetets gång. Det sovjetryska 

perspektivet, där man lägger stor vikt vid överraskning, genomsyrar hela verksamheten, från 

högsta politiska och säkerhetspolitiska nivå ner till den taktiska nivån. Författarens upplevelse 

är att den svenska doktrinen tar upp ämnet överraskning men ger det inte samma 

uppmärksamhet och betydelse. Man fokuserar snarare mer på andra militärteoretiska principer 

i krigföringskonsten där ”sätta upp ett mål och hålla fast vid det” samt ”lokal överlägsenhet” 

får mer spelrum. En personlig tanke från författaren är att dåvarande Sovjet och nuvarande 

Ryssland har haft tillfälle under historiens lopp, kanske främst under 1900-talet, att praktisera 

militärteori och taktik och således dragit flertalet slutsatser kopplat mot detta. Sverige har inte 

i samma utsträckning kunnat strida med större förband och testa sina idéer praktiskt. För 

svensk del har det mer handlat om att öva på hemmaplan. Väl medveten om författarens 

begränsade kunskap inom detta område tror författaren att det kan vara en förklaring till 

varför det skiljer sig i synsätt mellan dåvarande Sovjet nuvarande Ryssland och Sverige.  

 

Under arbetet med denna studie och främst nu i slutet, har författaren konstaterat två 

begränsningar med den metod och den referenslitteratur denne valde för detta arbete. Den 

första begränsningen är att författaren flera gånger övervägt att inkludera någon form av 

begränsad fallstudie. Detta hade på ett bra sätt kunnat åskådliggöra skillnader eller likheter i 

synsätt på överraskning. Författarens uppfattning är att ett sådant moment skulle stärka dennes 

studie och som nämnt ovan underlätta för läsaren. Författaren har under rubriken vidare 

forskning vidare beskrivit detta och föreslår att en annan studie tar upp överraskning eller 

vilseledning och genomför en fallstudie. Den andra begränsningen författaren stött på under 

arbetets gång berör referenslitteraturen där författaren konstaterat att det möjligen hade varit 

mer intressant att jämföra sovjetrysk syn med amerikansk eller NATO syn istället för svensk 

doktrin. Detta för att författaren tror att dåvarande Sovjet nuvarande Ryssland och USA eller 

NATO är mer av varandras motvikter än Sverige i sammanhanget. Som författaren nämnt 

tidigare var det längesedan Sverige deltog i några stridigheter av större omfattning och därför 
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skulle USA eller NATO syn på överraskning vara mer intressant och aktuell för författarens 

komparation.  

3.3 Förslag till vidare forskning 

Författaren har under arbetet med denna begreppsstudie till viss del behandlat vilseledning 

inom ramen för överraskning. Detta har varit för författaren oundvikligt då de båda begreppen 

är nära sammansvurna. Författaren övervägde initialt att genomföra någon form av fallstudie 

där tyngdpunkten legat på att identifiera överraskningen eller vilseledningens inblandning och 

effekt. Författarens senare val att istället fokusera på en begreppsförklaring och en jämförande 

analys av öst och väst har inneburit att denna idé fått stå tillbaka. För författaren är denna idé 

fortfarande intressant och om man kan finna någon lämplig problemformulering ser 

författaren ett ämne värt att studera i ett arbete av liknande karaktär.  

 

Ett annat ämne som hade varit intressant att studera är hur framtidens syn kommer vara på 

överraskning. Kommer samma vik läggas vid överraskning som princip eller kommer andra 

principer att ta över och spela viktigare roller under framtidens militära tänkande? 

 

En studie likt denna kan även fokuseras på någon av de andra klassiska principerna inom 

militärteorin. Ett exempel skulle kunna vara att jämföra olika aktörers syn på kraftsamling 

eller stridsekonomi.  

 

Författaren vill även nämna en annan idé som funnits tidigt i tankeverksamheten kring detta 

enskilda arbete. Tanken bygger på en jämförande studie mellan en reguljär militär makt och 

en mindre irreguljär aktör där fokus hade kunnat lega på synen på taktik eller stridssätt. 

Problemet som författaren såg var att kunna inhämta tillräckligt med referensmaterial för att 

kunna bygga en uppsats med bra grund.  
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4. Sammanfattning 

Överraskning som princip – skillnader mellan öst och väst 

Detta arbete syftar till att studera och fördjupa sig i begreppet överraskning och samtidigt 

försöka klara ut om det är några större skillnader mellan det österländska och det 

västerländska synsättet på begreppet.  

 

Det metodiska grepp som författaren nyttjat under arbetet med denna uppsats är grundat ur ett 

hermeneutiskt synsätt med fokus på kvalitativ granskning av tidigare skriva verk av erkända 

militärteoretiker samt doktriner. Viktigt för denna studie är att det är författarens tolkning av 

inhämtat material som står i fokus samt att det är djupare förståelse som är en drivande faktor 

i arbetet.  

Inledningsvis beskrivs begreppet utifrån det utvalda referensmaterialet där man bland annat 

kan finna Carl von Clausewitz, Sun Tzu samt sovjetrysk doktrin tolkat av författare Lars 

Ulfving. Även svensk doktrin avhandlas där den doktrinära synen på överraskning som 

princip är i fokus. Därefter analyseras det empiriska materialet av författaren som senare kan 

dra ett antal slutsatser och komma fram till tre större punkter som skiljer västerländskt synsätt 

från österländskt synsätt på begreppet överraskning. Dessa grundläggande punkter är följande: 

 

 Betydelse gentemot andra klassiska principer inom militärteorin och krigföringen. 

 Tillämpbarhet på strategisk, operativ och taktisk nivå. 

 Till viss del metoder för att uppnå överraskning. 

 

Avslutningsvis lämnas förslag till vidare forskning där ett framtidsperspektiv vore intressant 

att studera närmare gällande utveckling av överraskning som princip i krigföring. Ytterliggare 

förslag är att jämföra en irreguljär aktör med en reguljär aktör och se om och i så all vilka 

skillnader som finns i perspektivet på överraskning.  

 

Författaren till detta arbete är kadetten Martin Klockare som läst Officersprogrammet vid 

Försvarshögskolan mellan år 2007 och 2010 med inriktning mot underrättelse och 

säkerhetsförbandstjänst. Detta arbete är ett enskilt arbete som examineras vid 

Försvarshögskolan och som vid godkänt resultat kan möjliggöra anställning vid 

Försvarsmakten i rollen som fänrik. 
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