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Sammanfattning  
 
Idag är krigföringens principer en vedertagen del av svensk doktrin. Så har det inte alltid varit. För 
ungefär ett sekel sedan tvistade militära tänkare i väst om det överhuvudtaget fanns något som kunde 
kallas för krigföringens principer. Det finns än idag de som hävdar att det inte finns några principer, 
eller att krigföring är en konst och inte en vetenskap. I Försvarsmaktens doktriner är dessa principer 
dock en väsentlig komponent. Detta arbete skildrar hur principerna gradvis tog sig in i 
Försvarsmaktens reglementen och doktriner för armén samt belyser hur de olika principerna dök upp, 
byttes ut och fick olika innebörd sedan de först implementerats i ett svenskt reglemente 1924.  
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The Principles of War in the Swedish Armed 
Forces regulations and doctrine 1915-2010 

 
Abstract 
 
The aim of this essay is to outline how the principles of war were implemented in Swedish army 
regulations and doctrines. The essay attempts to answer the following questions: What trends can 
be identified with regards to the importance of different principles? How have the principles been 
understood historically? The material used consists mainly of regulations and doctrine for the 
Swedish army from different parts of the 20th century. The method of the author is to analyze and 
compare the different regulations to come to conclusions about the importance of the principles of 
war in Swedish military history. The results of the essay indicate that surprise is the principle that 
has been a part of Swedish regulations the longest. This in turn could indicate that surprise is the 
principle that is the least susceptible to change in tactics and modernization.  
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1. Inledning 
Detta avsnitt är ämnat att ge en bakgrund till hela arbetet, att belysa vad målet med arbetet 
består i samt presentera frågeställningarna. 

1.1 Disposition 
Arbetet delas in i fyra huvudsakliga delar: Inledning, Teori och metod, Analys och 
Avslutning. I inledningen skildras en bakgrundsbild till arbetet, i syfte att ge läsaren en 
förståelse för syfte, tidigare forskning, problem och frågeställningar för arbetet. Här beskrivs 
en del grundläggande begrepp, som till exempel krigföringens principer och doktrin.  
I metoddelen lyfts metoden bakom arbetet fram, detta inkluderar även källkritik.  
I analysdelen presenteras själva forskningsresultatet, i form av en kvalitativ innehållsanalys.  
Avslutningsdelen rundar av arbetet med sammanfattning, författarens diskussion kring 
resultatet och förslag på ytterligare forskning.  

1.2 Inledning 
Sedan urminnes tider har människan använt organiserat våld i olika syften. Våld har använts 
såväl för att anfalla och erövra främmande länder som för att försvara egen hem och härd. I 
Sverige har staten våldsmonopol. Det vill säga att det är enbart staten som egentligen har rätt 
att använda våld, till exempel för att upprätthålla lagen eller för att försvara nationens 
intressen. Staten får dock inte nyttja våld under vilka premisser som helst. Det finns noggrant 
reglerat enligt svensk och internationell lag under vilka omständigheter staten får agera med 
våld. I Sverige är det Försvarsmakten som svarar för statens yttersta maktmedel, det vill säga 
våldsanvändningen. Vår regering och riksdag har bestämt att Försvarsmaktens uppgifter är 
att: 

 Försvara Sverige, värna svenska intressen och främja säkerheten genom insatser på 
vårt eget territorium, i närområdet och globalt. 

 Upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet och i enlighet med 
internationell rätt värna Sveriges suveränitet och nationella intressen i områden 
utanför detta. 

 Med befintliga förmågor och resurser vid behov bistå övriga samhället. 1 
 
Dessa uppgifter styr hur Försvarsmakten skall vara uppbyggd och vilka förmågor 
organisationen skall besitta. Hur mycket resurser som tilldelas Försvarsmakten avgörs på 
regeringsnivå från år till år. Själva tillvägagångssätten regleras dock av Försvarsmaktens egna 
styrdokument. Dessa styrdokument kallas för doktriner. De utgörs av en samling riktlinjer och 
principer för hur de militära styrkorna skall användas. Förr i tiden användes inte begreppet 
doktriner, då var det istället olika typer av reglementen som innehöll denna typ av 
information. Det fanns vid olika tidpunkter i historien en veritabel uppsjö av olika 
reglementen, dels för de olika truppslagen och dels för olika förbandsnivåer, allt ifrån enskild 
soldatnivå till bataljonsnivå. Genom historiens gång har både antalet och utbudet av dessa 
reglementen varierat. De bestämmelser som överlevt många revisioner och finns kvar 
återfinns idag införlivade i mer moderna verk.  
 
                                                
1 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/uppdrag/Forsvarsmaktens-verksamhetside/ 2010-06-02 
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I den samling av doktriner och reglementen som styr hur Försvarsmaktens förband skall 
uppträda vid insats återfinns något som benämns krigföringens principer. Krigföringens 
principer kan ses som en slags samlad kunskap, ett arv från forna tiders fältherrar och taktiker, 
som destillerats ner till riktlinjer av den utvecklade syn på operationskonsten som växte fram 
under senare hälften av 1800-talet i och med krigsteoretiker som Jomini och von Clausewitz 
med flera. Idag återfinns dessa principer i samtliga av den svenska Försvarsmaktens 
doktrinära verk, vilket även speglas i utbildningen av nya officerare. En vanlig företeelse 
inom denna typ av utbildning är att kadetterna under utbildning vänder och vrider på 
principerna, diskuterar vilken som bör vara mer prioriterad än en annan under en viss typ av 
operation och så vidare. Vad som inte ges särskilt mycket utrymme under grundläggande 
officersutbildning är diskussionen kring hur Försvarsmakten har kommit fram till att 
värdesätta ett visst urval av alla krigföringens principer, eller vilka principer som har varit 
viktiga för Sverige ur ett historiskt perspektiv. 2 
 

1.3 Tidigare forskning 
Hur det gick till när vissa stormakter tog till sig dessa principer och skrev in dem i sina 
respektive krigsmakters styrande dokument har det redan bedrivits en del forskning på. Ett 
verk på detta område är John Alger’s The Quest for Victory – The history of the Principles of 
War. Alger fokuserar sin forskning kring hur olika militärteoretiker resonerat beträffande 
krigföringens principer och hur dessa anammats av USA och de andra stormakterna. USA, till 
exempel, går sakta och gradvis mot ett institutionaliserande av krigföringens principer i sina 
reglementen från 1905 till 1921. När principerna presenteras 1905 är det inte såsom 
”krigföringens principer” utan som ”generella principer” eller ”generella överväganden” för 
order, information, säkerhet och marsch. Amerikanerna gör på denna tid åtskillnad mellan vad 
de kallar ”generella principer” och ”stridsprinciper” [författarens översättning]. 1914 skrivs 
USA´s gällande arméreglemente, Field Service Regulations, om så att tio ”stridsprinciper” 
presenteras på ett sätt som kan kännas igen från Jominis verk. Dessa kallas ännu inte för 
”krigföringens principer”. Dock bekräftar detta att det vid det här laget fanns åtminstone 
acceptans för tron att man kan bygga en doktrin på principer3. Det dröjer till 1921 innan 
krigföringens principer officiellt institutionaliseras i ”Training Regulation 10-5, Doctrines, 
Principles and Methods. 4 De principer som är aktuella i detta dokument är nästan rakt av 
hämtade från de som Storbritannien infört i sin doktrin 1920, med de mest markanta 
skillnaderna att amerikanerna har med enkelhet och en princip som de kallar ”enhetlig 
ledning”. 5 
Det faktum att det inte finns någon förteckning över hur krigföringens principer har funnit sin 
väg in i svensk doktrin gav författaren till detta arbete möjligheten att komplettera tidigare 
skrivna texter med ett svenskt perspektiv på hur krigföringens principer tagit sig uttryck i 
svenska reglementen och doktriner från mellankrigstiden till idag. Författaren har i skrivande 
stund inte kunnat hitta vare sig publicerade eller icke publicerade verk som på ett 
tillfredsställande sätt berör utvecklingen av krigföringens principer inom ramen för svenska 
armén. 

                                                
2 Detta stycke baseras på egna erfarenheter från kurser i krigsvetenskap vid OP 07-10, MHS Karlberg 
3 Alger, John I., The quest for victory – the history of the principles of war, 1982, Westport, s. 103-105 
4 Ibid, s. 138-139 
5 Ibid, s. 138-139 
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1.4 Problemställning 
Att krigföringens principer är vedertagna i Försvarsmakten råder det ingen tvekan om. De 
återfinns i såväl våra officiella doktriner, både gemensamma och särskilda för de olika 
truppslagen. De lärs ut under grundläggande officersutbildning såväl som under högre 
stabsutbildning. Frågar man vilken svensk officer som helst så kan denne antagligen 
omedelbart räkna upp ett flertal av dessa på sina fingrar. Dock är det antagligen inte lika 
välkänt när dessa principer började ta sin form i de skrifter som styr Försvarsmaktens 
verksamhet, eller hur synen på dem och användandet av dem har förändrats sedan dessa första 
gången figurerar i texter för användning av Sveriges väpnade styrkor. Det borde gå att finna 
en tidpunkt i historien då det med stor säkerhet går att fastställa att krigföringens principer för 
första gången uttrycks i ett svenskt reglemente. Att sedan ta reda på hur betydelsen av dessa 
principer förändrats till idag borde även det gå genom att följa principerna genom olika 
utgåvor av reglementen och doktriner. Detta borde även ge en insikt i hur deras inbördes 
rangordning förändrats i svenska reglementen och doktriner. 
 
Valet vid skrivandet av detta arbete stod mellan att ingående skildra principernas framväxt i 
ett vapenslag eller att ytligt skildra hur principerna tolkats i samtliga försvarsgrenarna, armén, 
flottan och flygvapnet. Författaren gjorde valet att göra en mer ingående skildring av armén, 
med hopp om att detta arbete skulle bli mer intressant än en ytligare, om än mer omfattande, 
undersökning av samtliga försvarsgrenar. Således ligger fokus på svenska arméns införande 
av principerna i reglementen och doktriner, hur principerna har tolkats sen de infördes, samt 
att kunna skönja trender bland principerna.  
 

1.5 Syfte 
Syftet med arbetet är att närmare studera krigföringens principers historia inom ramen för 
svenska arméförband. Närmare bestämt de principer som idag räknas som de viktigaste för 
markarenan. Detta för att främja förståelsen för att principerna kanske inte är eviga sanningar, 
utan föremål för fortlöpande revidering och beroende av den militära utvecklingen i övrigt.  
 

1.6 Frågeställningar 
a. Vilka trender kan man identifiera för betydelsen av de olika principerna fram till idag? 
 
b. Hur har principerna tolkats historiskt? 
 

1.7 Avgränsningar 
Avgränsningar som görs för att denna uppsats skall vara genomförbar: 
 
Fokus är på armén i den svenska Försvarsmakten, mer än en försvarsgren kommer ej att 
beröras då detta skulle riskera att kraftsplittra författarens ansträngningar under den relativt 
begränsade tid som avdelats för detta arbete. Författaren har gjort det medvetna valet att hellre 
göra en något mer ingående undersökning av principernas tolkning inom en försvarsgren än 
att göra en ytligare undersökning som spänner över samtliga försvarsgrenar. Vid 
övervägningen av vilken av försvarsgrenarna som skulle avhandlas tog författaren i beaktande 
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att Alger, som får stå för den mest omfattande tidigare forskningen inom samma 
ämnesområde, enbart sett till armédoktriner när han genomfört sin forskning om införandet av 
krigföringens principer hos stormakterna. För att kunna komplettera tidigare forskning med 
relevanta bidrag avser författaren av detta arbete att anamma samma avgränsning som Alger 
gör vad gäller försvarsgrenar och enbart se till arméns dokument.  
 
Den tidsperiod som är relevant är från den första förekomsten av en eller flera av 
krigföringens principer i en svensk doktrin, reglemente eller liknande styrdokument för den 
svenska armén, till dagens gällande doktrin för den svenska armén, Doktrin för 
Markoperationer. För att definiera vad som räknas som en princip har studien sitt avstamp i 
de sju principer som tas upp i Doktrin för Markoperationer.6 Eftersom målet med arbetet är 
att skildra trender i och tolkningar av krigföringens principer finns inget egenvärde i att göra 
nedslag i varje enskild utgåva av berörda publikationer. Det som mest av allt gagnar arbetets 
syfte är att lyfta fram skillnaderna mellan olika texter när sådana finns. På grund av detta 
likväl som på grund av den bristande tillgången till relevanta och välbevarade källor i form av 
gamla reglementen och doktriner som råder på biblioteken7 kommer inte varje utgåva att 
beröras av undersökningen. Författaren är medveten om att det antagligen skulle kunna finnas 
ytterligare källmateriel som skulle kunnat bidra till denna undersökning, särskilt om dessa är 
äldre än de som författaren förfogat över för skrivandet av detta arbete.  
 

  
 

                                                
6 Doktrin för Markoperationer, s. 37 
7 Författaren har under arbetets gång sökt litteratur på bland annat Kungliga biblioteket, Krigsarkivet, Anna 
Lindh biblioteket, Karlbergs slottsbibliotek och Stadsbiblioteket i Falun.  
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2. Metod  
Detta avsnitt är avdelat för att beskriva hur studien genomförts, vilka kriterier som författaren 
använt sig av avseende källmaterial samt för att åskådliggöra några av de val som författaren 
ställts inför under lösandet av uppgiften.  

2.1 Metod, material och källkritik 
Detta arbete kommer att bedrivas i formen av en kvalitativ innehållsanalys av såväl moderna 
som gamla doktriner och reglementen för armén.  
Det bästa hade varit om det hade gått att hitta krigföringens principer och följa dem hela 
vägen tillbaka till första gången de dyker upp i ett svenskt dokument enbart genom att 
använda sig av Doktrin för Markoperationer från olika års upplagor. Detta är tyvärr en 
omöjlighet då de dyker upp i olika publikationer med olika namn vid olika tidpunkter i 
historien. För att följa utvecklingen av svensk taktik på högre nivå, i form av dessa 
krigföringens principer, räcker det inte att hålla sig till en typ av dokument. Krigföringens 
principer dyker först upp i ett exercisreglemente, sen i ett infanterireglemente och ännu senare 
i ett arméreglemente. Den som försöker följa principernas väg genom svensk militärhistoria 
måste vara beredd på att den inte är alldeles spikrak. Det tycks finnas ett diffust släktskap 
mellan det första verk som tar upp hur krigföringens principer skall nyttjas i arméförband och 
det verk som idag innehåller motsvarande information.  
För att ha någon slags kriterier på vilken typ av material som kunnat användas har författaren 
utgått från de sju av krigföringens principer som finns med i Doktrin för Markoperationer. 
8Med utgångspunkt i detta dokument kommer jämförelser att göras med jämna mellanrum i de 
gamla dokument som tar upp krigföringens principer. Detta i syfte att följa krigföringens 
principers uppdykande och utvecklingen av hur de tolkats fram till dagens gällande Doktrin 
för Markoperationer.  
 
För att denna studie skall vara genomförbar har författaren satt upp ramar för vilket 
källmaterial som kunnat nyttjas. Dessa ramar har skapats dels för vilken typ av litteratur som 
kunnat användas för studien, dels för vilket innehåll som skall komma att användas i en 
analys. Som kriterier för vad som skall räknas som en vedertagen krigföringens princip har 
författaren av denna studie utgått från följande punkter: 

 Principen skall finnas med i Doktrin för Markoperationer, i listan av de sju viktiga för 
markarenan.  

 Principen skall finnas i en text som behandlar taktik på lägst kompaninivå. 
 Principen skall vara uppställd som ett taktiskt begrepp som förklaras för läsaren, må 

det så ske under rubriker som ”Allmänna riktlinjer”, ”Grunder för striden”, 
”Krigföringens principer” eller liknande.  

 Viktigt är att det framgår att det är ett taktiskt koncept som förklaras för läsaren utifrån 
lägst kompaninivå, må det sen vara i tonen av en handfast instruktion eller i mer 
generella ordalag.  

 
Med dessa kriterier i åtanke har författaren sökt för att finna spåret av krigföringens principer 
både brett och djupt genom de doktriner och reglementen som utgivits för användande inom 
Försvarsmakten och dess föregångare, Krigsmakten. Då författaren utgått från den moderna 

                                                
8 Doktrin för Markoperationer, s. 37 
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Doktrin för Markoperationer och steg för steg sökt sig längre bakåt i tiden har vissa val 
tvingats fram när kedjan av böcker som avlöser varandra plötsligt brutits. Författaren har fått 
lov att leta bland tillgängligt material för att finna och avgöra i vilket verk det går att spåra 
krigföringens principer ytterligare längre bak i tiden. Ibland har det varit på grund av att det 
reglemente som sökts inte funnits kvar i något bevarat exemplar, ibland har det varit på grund 
av att det inte finns något reglemente med samma namn och principerna dyker upp i ett helt 
annat reglemente, som det till exempel blir vid skiftet Infanterireglemente 1954 till 
Arméreglemente Del II 1963.  
Några exempel som belyser denna problematik: År 1938 fanns det inget som hette Doktrin för 
Markoperationer. Det dokument som beskriver hur en befälhavare skall nyttja överraskning 
heter istället Infanterireglemente Regemente II Strid, skydd, stabstjänst. År 1963 återfinns 
samma princip, överraskning, beskriven enligt liknande ordalag i boken Arméreglemente Del 
II Taktik. År 1980 finns samma princip förklarad i något som heter Taktiska riktlinjer för 
arméförbandens uppträdande i 1980-talets stridsmlijö. Således finns det en spårbarhet bland 
dessa reglementen, även om den ibland kan vara lite oklar. Dock har den bristfälliga 
katalogiseringen av dessa gamla reglementen på biblioteken försvårat arbetet med att 
klarlägga vilka verk som avlöser varandra. Detta i och med att det saknas många utgåvor av 
de olika publikationerna samt att dessa böcker är så gamla att de oftast inte finns med i något 
register. De står bara på hyllor i ett magasin och det är upp till den som söker att finna dem 
bäst hon/han kan. Således har det varit upp till författaren att återfinna och plocka upp tråden 
mellan olika utgåvor eller när publikationerna ett flertal gånger bytt namn. För att hitta det 
verk som plockar upp facklan efter ett annat har författaren av detta arbete använt ett antal 
kriterier.  
För att ett verk skall vara relevant för arbetet har följande kriterier använts:  
 

 Verket skall vara utgivet för bruk av Försvarsmakten, dess föregångare eller 
underorganisationer därav. 

 Verket skall handla om krigföring och taktik för markförband. 
 Krigföringens principer skall finnas nämnda i ordalag som påminner om de principer 

som finns med i Doktrin för Markoperationer i antingen rubricering eller i textens 
innehåll.  

 Vad gäller nivå skall samtliga verk i huvudsak avse taktik på regements- eller lägst 
kompaninivå.  

 
Som huvudsakliga källor kommer dokument utgivna av Försvarsmakten eller dess 
föregångare att nyttjas. Så länge detta kan upprätthållas minimeras risken för att tvivelaktigt 
källmaterial för in felaktiga uppgifter i arbetet.  
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3. Teoretisk bakgrund  
I detta avsnitt redogörs för Försvarsmaktens nuvarande tolkning av krigföringens principer 
vilken utgör bakgrunden till analysen.  

3.1 Krigföringens principer  
Krigföringens principer kallas de uttryck som skall tjäna till att vägleda och planera militära 
operationer. I Försvarsmakten idag förstås de dock inte som vore de principer i ordets rätta 
bemärkelse, utan mer som ett slags riktlinjer att beakta vid planering och genomförande av 
militära operationer, främst på den operativa nivån, men även på taktisk såväl som strategisk 
nivå.9 Principerna kan även ses som olika perspektiv genom vilka militära operationer kan 
betraktas för att lyfta fram olika faktorer i olika skeenden. De kan vara en hjälp vid analys av 
tidigare operationer likväl som ett redskap att använda i framtagandet av doktriner. 
Tolkningen och betydelsen av själva principerna har förändrats under historiens gång.  
 
Principerna är fler än det fåtal som finns listade här nedan. Hela konceptet med principer för 
att lyfta fram essensen ur människans sammanvägda mångtusenåriga historia av krigföring är 
att ett fåtal viktiga förhållningsregler skulle kunna överspridas från den erfarne fältherren till 
hans efterföljare, från lärare till elev och från olika militära tänkare till varandra. Detta för att 
inte hela tiden behöva uppfinna hjulet på nytt. Dock har det genom historien alltid rått delade 
meningar om krigföringens principer och deras användbarhet. En fråga som vållat stor debatt 
bland västvärldens militärteoretiker är huruvida krig skall ses som en konst eller en vetenskap. 
Vissa militärteoretiker har argumenterat emot användandet av principer eller förnekat deras 
existens överhuvudtaget. Bland de som accepterat krigföringens principer råder delade 
meningar om huruvida dessa skall uppfattas som regler, riktlinjer eller som variabler för att 
utvärdera olika krigs resultat. Föreställningen att krigföringens principer är att betrakta som 
riktlinjer tycks vara den mest utbredda. Denna tolkning kan tillåta och ibland till och med 
uppmuntra avsteg från principerna. Förutom denna meningsskiljaktighet råder även debatt om 
på vilken av krigföringens nivåer principerna bör tillämpas och om samma principer gäller för 
samtliga nivåer. En annan punkt där uppfattningarna går isär mellan militärteoretikerna är om 
samma uppställning principer gäller för alla typer av krig, eller om det bör vara så att olika 
principer lämpar sig olika väl till olika sorters krig.10  
 
De elva viktigaste principerna för Försvarsmakten 
I och med Doktrin för gemensamma operationer (2005) konstateras att de av krigföringens 
principer som är viktigast för svenskt vidkommande är följande elva: 11 
 

 Enkelhet 
 Handlingsfrihet 
 Initiativ 
 Kraftsamling 
 Offensivt agerande 
 Samordning 

                                                
9 Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma operationer, 2005, Stockholm,  s. 62 
10 Widén, Jerker och Ångström, Jan, Militärteorins Grunder, 2005, Stockholm, s. 120-124 
11 Doktrin för gemensamma operationer s. 62-63 
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 Stridsekonomi 
 Stridsmoral 
 Säkerhet 
 Sätt upp ett mål och håll fast vid det 
 Överraskning 

 
Viktigt att poängtera är att dessa inte är inbördes rankade på något vis, då omständigheterna 
vid något givet tillfälle styr vilken princip som är viktigast. Olika principer kan alltså ha olika 
stor betydelse vid olika typer av operationer, eller vid olika skeden av olika operationer. 
Innebörden av principerna kan också skilja åt mellan de olika nivåerna. Innebörden av 
principerna skulle också kunna skilja åt vid en jämförelse mellan olika länders försvarsmakter 
eller vid en jämförelse mellan två nedslag i historien inom en försvarsmakt. Detta då tekniken 
i många avseenden styr taktiken, och allt eftersom tekniken utvecklas så måste taktiken också 
göra det. Utan denna taktikanpassning uppstår situationer där tekniken ställer taktiken på 
ända, som vid västfronten under Första Världskriget där både tyskarna och de allierade 
använde sig av massiva stormanfall med infanteri för att knäcka varandras försvarslinjer. 
Detta trots att båda parterna besatt kulsprutor och visste hur effektiva dessa var mot 
infanteriet.  
 
De sju viktigaste principerna för armén 
Eftersom avgränsningarna styr uppsatsen att handla om krigföringens principer inom ramen 
för den svenska armén kommer dock inte samtliga av de ovan uppräknade att spela lika stor 
roll inom ramen för denna uppsats, då inte alla av ovanstående elva principer tas upp i Doktrin 
för Markoperationer. Där återfinns endast följande sju, där den översta anses viktigast, övriga 
är orankade:12 
 

 Sätt upp ett mål och håll fast vid det 
 Lokal överlägsenhet 
 Kraftsamling 
 Överraskning 
 Vilseledning 
 Handlingsfrihet 
 Stridsekonomi 

 
 

                                                
12  Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer, 2005, Stockholm, s. 37 
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3.2 Så tolkas principerna idag 13 
Här redovisas hur principerna tolkas idag i den gällande Doktrin för Markoperationer. Det 
som skrivs här utgör bakgrunden för studien och syftar till att ge läsaren ”facit” i handen, i 
form av hur Försvarsmakten idag ser på krigföringens principer, innan författaren fortsätter 
med att lägga fram de gamla reglementena i kronologisk ordning.  
 
Sätt upp ett mål och håll fast vid det 
Denna princip räknas som en av de viktigaste inom markarenan.14 Detta på grund av att den är 
en förutsättning för Försvarsmaktens ledningsfilosofi, uppdragstaktik. Att chefen fastställer 
vad som skall uppnås möjliggör att dennes direkt underställda chefer (DUC) kan sätta sina 
mål i linje med det överställda målet. Det innebär även att DUC kan ta egna initiativ när 
tillfälle uppstår och agera i chefens anda för att kunna uppfylla det gemensamma målet.  
 
Lokal överlägsenhet 
Lokal överlägsenhet eftersträvas när ett avgörande söks. Genom överlägsen effekt inom ett 
begränsat område kan goda förutsättningar för detta avgörande skapas.  
Lokal överlägsenhet kan skapas genom flera olika tillvägagångssätt, till exempel genom 
kraftsamling av elden i tid och rum, genom överraskning eller genom att välja stridsterräng 
som är mer fördelaktig för våra styrkor än för motståndarens. Lokal överlägsenhet skulle 
kunna sägas vara en summa av flera av de andra principerna. I Försvarsmaktens Doktrin för 
markoperationer står det att:  
 

För att uppnå lokal överlägsenhet ska förhållandet mellan 
kraftsamling, överraskning och handlingsfrihet tillsammans med 
stridsekonomi övervägas vid planering och genomförande av strid. 
15 

 
Således kan det sägas att tillgodoseendet av en eller flera av de tidigare uppräknade 
principerna kan leda till uppnåendet av lokal överlägsenhet.  
 
Kraftsamling 
Kraftsamling innebär att resurser samlas till tid, rum eller mot en viss typ av mål i syfte att nå 
eftersträvad effekt. Genom kraftsamling kan lokal överlägsenhet uppnås. Kraftsamling sker 
enbart under så lång tid som det krävs för att uppnå den eftersträvade effekten, det finns inget 
egensyfte med att bibehålla den över längre tid än nödvändigt, detta är snarare det största 
hotet med att kraftsamla. Kraftsamlingen innebär att chefen måste ha handlingsfrihet med 
enheter först för att sedan kunna samla dessa och som en direkt följd av detta riskera att bli 
svagare på andra håll.  
 
Överraskning 
Överraskning kan uppnås genom: 

 Högt stridstempo 
 Vilseledning av motståndaren 

                                                
13  Doktrin för markoperationer,  s. 37-40 
14  Ibid  s. 37 
15  Ibid, s. 37 
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 Oväntat uppträdande i tid, rum eller tillvägagångssätt  
 
Överraskning ökar möjligheterna till framgång, genom denna princip kan även lokal 
överlägsenhet uppnås.  
Situationer kan uppstå där motståndaren blir överraskad av våra åtgärder, vare sig det var 
avsiktligt eller ej. Sådana situationer kan tillvaratas genom ett snabbt utnyttjande av egna 
reserver. Vid korrekt nyttjande av överraskningseffekten på motståndaren kan stor effekt 
uppnås även med ringa medel. 16 
 
 
Vilseledning 
Vilseledning innebär att lura motståndarens ledning och sensorer genom planerad och aktiv 
verksamhet. Genom vilseledning kan motståndaren bringas att på ofullständiga eller felaktiga 
underrättelser om egen sidas verksamhet och förhållanden fatta felaktiga beslut. Vilseledning 
handlar om att få motståndaren att agera på det sätt som gynnar den egna sidan bäst. För att 
detta till fullo skall kunna utnyttjas måste det gå att verifiera att vilseledningen lyckats. Därför 
planeras och samordnas dessa med den egna underrättelseinhämtningen. Svårigheterna att 
verifiera effekten får inte påverka strävan att genomföra vilseledningsåtgärder. Vilseledning 
får inte ha negativ inverkan på överordnat förband. Ett effektivt sätt till vilseledning är att 
förstärka det motståndaren förväntar sig. Detta förutsätter att vad motståndaren förväntar sig 
från den egna sidan är relativt känt. 
 
Handlingsfrihet 
Handlingsfrihet är ett krav för att chefen skall kunna gripa initiativ och möta oförutsedda 
situationer, för att utnyttja eller följa upp en inledande framgång.  
Chef skapar handlingsfrihet genom att: 

 Tillämpa manövertänkande och vara flexibel i tanken 
 Fatta beslut i tid 
 Ge förberedande order 
 Välja sätt att föra striden 
 Avdela och efter hand skapa/återskapa reserver 
 Bevara gott stridsvärde 

 
Stridsekonomi 
I manöverkrigföringen ingår tanken att endast de strider som leder mot målet skall utkämpas, 
övriga strider som medför risk för förluster utan att leda mot målet bör undvikas. I Doktrin för 
Markoperationer står det: ”När få resurser är tillgängliga är det viktigt att finnas kvar som 
aktör under hela stridsförloppet.” 17 Opåverkade förband utgör hot mot motståndaren vilket 
tvingar denne att planera, agera och avdela resurser därefter. Resurser avdelas så att onödiga 
egna förluster undviks. Detta kan göras till exempel genom nyttjande av tekniska hjälpmedel 
eller genom att uppnå lokal överlägsenhet där styrkeförhållandet är så överlägset att striden 
snabbt kan avgöras med ringa egna förluster.  
 

                                                
16  Doktrin för markoperationer, s. 38 
17 Ibid, s. 40 
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4 Empiri och analys 
I detta avsnitt presenteras själva kärnan i arbetet. Här redovisas fakta och förhållanden mellan 
de olika reglementena och doktrinerna som sedan analyseras för att kunna besvara 
frågeställningarna.  
 

4.1 Krigföringens principer i svenska reglementen 1915-2010 
Författaren har i denna studien utgått från dagens gällande Doktrin för Markoperationer och 
sedan spårat krigföringens principer bakåt i tiden genom de reglementen som agerat 
föregångare åt senare års utgåva. Detta har följts endast med vissa undantag. Om till exempel 
just den del som behandlar krigföringens principer inte skrivits om i ett visst års upplaga av 
ett reglemente så har författaren medvetet uteslutit detta verk ur studien. Anledningen att 
författaren dristar sig att skriva 1915 i rubriken ovan är inte att densamme funnit ett historiskt 
omnämnande av krigföringens principer i ett reglemente från den tiden. Förhållandet är 
snarast det rakt motsatta – första omnämnandet av en av författaren erkänd krigföringens 
princip återfinns i Förslag till Exercisreglemente för infanteriet 1924. Dock kan författaren 
dra tillbaka tidslinjalen på denna studie ytterligare nio år i och med att relevant källmaterial 
har funnits, i form av Exercisreglementen från 1915 fram till 1923, och inte någonstans kan 
krigföringens principer återfinnas i dessa.  
 

4.1.1 Förslag till Exercisreglemente för Infanteriet Del II 1924 (ERI II 1924) 
Bland det samlade antal reglementen för bruk inom armén som finns från början av 1900-talet 
finns endast ett fåtal bevarade. Dock finns från 1915-1927 ett antal Exercisreglementen. 
Dessa behandlar ett relativt brett spann av bestämmelser. Allt från hur tömmar skall hållas vid 
framförandet av draghäst till hur en brigad skall gruppera och strida. ERI II 1924 sticker dock 
ut lite från de övriga. I detta dokument återfinns för allra första gången en av de vedertagna 
krigföringens principer som känns igen från Doktrin för Markoperationer, nämligen 
överraskning. Detta är väldigt intressant. I reglementet nämns även samverkan och nyttjande 
av terrängen, som ju känns igen som principer men inte återfinns i Försvarsmaktens gällande 
doktrin. Angående överraskning skrivs i reglementet: ”Överraskning är ett av de 
verksammaste medlen för att vinna framgång i strid.”18 Detta påstående känns igen rakt 
igenom hela den långa raden av reglementen och doktriner, ända fram till dagens Doktrin för 
Markoperationer. Detta gör överraskning till den enda av de sju principer som finns i 
representerad i varje reglemente eller doktrin som denna studie gjort nedslag i fram till dagens 
gällande doktrin. Detta kan tolkas som en indikation på att överraskning skulle kunna vara 
den mest beständiga av alla principer.  
ERI II 1924 visar att krigföringens principer ännu inte gjort sig helt hemmastadda i svenska 
reglementen, eftersom det endast går att finna ett par av dessa i hela dokumentet samt att de 
inte ännu intagit en så pass stor roll i denna typ av skrifter att de förtjänar en egen rubrik. 
Detta tyder på att krigföringens principer säkerligen har diskuterats och funnits med på 
ritbordet inför skrivandet av 1924 års Excercisreglemente, men att endast ett litet fåtal av alla 
principer som diskuterats av samtida militärteoretiker tagits med. Varför författarna inte valt 
att ta med fler av principerna kan det blott spekuleras i.  

                                                
18Krigsmakten,  Förslag till Exercisreglemente för Infanteriet Del II 1924, Stockholm, 1924, s. 25 
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4.1.2 Infanterireglemente 1938 (Inf R 1938) 
Vid en närmare granskning av berörda delar av Inf R 1938 och jämförelse med dagens 
Doktrin för Markoperationer uppenbarar sig två fakta väldigt tydligt:  
För det första: Antalet principer, som vi känner igen dem från Doktrin för Markoperationer, 
är inte fler än tre: Kraftsamling, överraskning och handlingsfrihet. Det är svårt att vid en 
genomläsning av texten idag avgöra om den eller de som författade texten kallade rubrikerna 
för just ”principer”, och i så fall om de avsåg att även samverkan och gas och rök, som berörs 
i samma avsnitt i boken, var principer i samma utsträckning som t.ex. kraftsamling och 
överraskning.  
För det andra: Överraskning är den av principerna som anses viktigast i sammanhanget. Detta 
kan utläsas dels av hur mycket som skrivs om just överraskning jämfört med de övriga 
principerna, men också då det uttrycks så: ”Överraskning är det verksammaste medlet för 
framgång”.19  
 
Vikten av överraskning betonas olika i InfR 1938 och i Doktrin för Markoperationer. I den 
förra understryks det att överraskning är det verksammaste medlet för framgång, medan det i 
det senare verket står att ”Överraskning ökar förutsättningarna för framgång.” 20 Vid en snabb 
tillbakablick till ERI 1924 kan man se ett samband mellan dessa två reglementen: Principen 
överraskning är väldigt centrerad i båda dokumenten. Jämför man med dagens Doktrin för 
Markoperationer så finns där fler principer uppräknade än i något av 1924 eller 1938 års 
dokument.  
Hur skiljer sig tolkningen av principerna i InfR 1938 från Doktrin för Markoperationer? De 
tre tunga punkterna från Doktrin för Markoperationer angående överraskning; att hålla ett 
högt stridstempo, att vilseleda motståndaren och att uppträda oväntat, återfinns i Inf R 1938 i 
formen av snabbhet i handling, vilseledande åtgärder och list och förslagenhet. Värt att notera 
är att vilseledning tillåts uppta en ganska stor del av beskrivningen av överraskning, men 
finns inte med som en egen rubrik. Detta pekar på att vilseledning inte uppfattas som en egen 
princip, utan utgör en del av överraskningen.  
Den stora skillnaden mellan texterna ligger i utvikningarna på relativt låg taktisk nivå som 
finns i Inf R 1938. Här tas upp t.ex. enskilda förbandstypers betydelse för snabbhet som en del 
av överraskningsmomentet, att ljud- och ljusdisciplin bör beaktas vid förflyttningar och 
ordergivning samt hur enstaka patruller eller soldater kan nyttjas för att nå ett gynnsamt läge 
gentemot motståndaren. ”Befäl, staber och trupp skola därför under mörker iakttaga tystnad, 
handha materiel försiktigt och icke använda ljus”.21 Vad gäller kraftsamling kan sägas att 
bägge texterna är överens om att kraftsamling av eld mot vissa mål kan nyttjas för att bli 
överlägsen på en begränsad plats. 
Vid en jämförelse av principen handlingsfrihet blir det intressant. I Doktrin för 
Markoperationer står det: ”Handlingsfrihet krävs vidare för att en chef ska kunna ta initiativ 
och utnyttja eller fullfölja en inledande framgång.”22 I Inf R 1938 står det att ”Handlingsfrihet 
utgör villkor för strids planenliga (författarens understrykning) genomförande.” 23 Detta är en 
intressant skillnad i sättet att tolka principen som understryker vikten av flexibilitet hos 
truppförande chefer i dagens arméorganisation. 

                                                
19 Krigsmakten, InfR 1938, Stockholm, 1938, s 41 
20 Doktrin för Markoperationer, s. 38  
21 Inf R 1938, s 41 
22 Ibid s. 39 
23 Ibid, s. 42 
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Vidare anses det idag att chefen skapar sig handlingsfrihet genom att:  
 Tillämpa manövertänkande och vara flexibel i tanken 
 Fatta beslut i tid 
 Ge förberedande order 
 Välja sätt att föra striden 
 Avdela och efter hand skapa/återskapa reserver 
 Bevara gott stridsvärde24 

 
Detta står i kontrast mot Inf R 1938 där handlingsfrihet skall säkras genom åtgärder för skydd 
och underrättelsetjänst, att handlingsfriheten främjas genom förbandens djupgruppering och 
åtgärder för snabb förflyttning, att handlingsfriheten bevaras genom att nyttja terrängen för att 
öka egen och minska fiendens eldverkan samt att handlingsfriheten främst säkras genom att 
fienden berövas initiativet och att hans vilja bryts. Gemensamt har de att båda texterna 
understryker vikten av snabba beslut.  
 

4.1.3 Infanterireglemente 1954 (Inf R 1954) 
Här åskådliggörs en ny uppställning av principer. För det första är strukturen i skriften 
annorlunda, för det andra är de inordnade under en ny rubrik, ”Förutsättningar för 
framgångsrik verksamhet”, och där samgrupperade med andra korta riktlinjer som dock inte 
liknar någon av principerna som känns igen från modern doktrin.  
För det andra så skiljer sig antalet principer från Inf R 1938 i och med att samverkan och 
handlingsfrihet inte finns med, och anda och disciplin har klivit in istället.  
För det tredje skiljer sig beskrivningen av principen överraskning från tidigare upplagor av Inf 
R i det att det ges en kortare förklaring av själva principen. Dessutom håller texten en mer 
abstrakt nivå, i motsats till den handfasta beskrivning av principens betydelse för lägre 
förband, enheter och enskilda soldater som finns i Inf R 1938. Kraftsamling beskrivs här i 
ordalag liknande Inf R 1938, med de intressanta skillnaderna att man här pratar i termer av 
lokal överlägsenhet samt att kraftsamlingen syftar till att nå ett avgörande.  
De stora skillnaderna, jämfört med tidigare verk, är att Inf R 1954 är mycket kortfattad i 
beskrivningen av principerna. I språket ligger det närmare dagens doktrin än 1938 års 
publikation med vilken den delar sitt namn. Här börjar en del begrepp och formuleringar dyka 
upp som återfinns i, om inte samma, liknande form i moderna publikationer. Ett exempel på 
detta är följande stycke:  
”Kraftsamling skall åstadkommas, där avgörande sökes eller väntas.”25 
Jämför detta med vad som står i AR II 1963:  
”Kraftsamling skall åstadkommas…där avgörande söks eller väntas.” 26 
Jämför även med vad som står om kraftsamling i Doktrin för Markoperationer: 
”Kraftsamling… eftersträvas där ett avgörande söks.” 27 
Således börjar en del av principerna från och med 1954 tolkas på i stort sett samma sätt som 
de tolkas idag.  
 

                                                
24  Doktrin för Markoperationer, s. 39 
25 Krigsmakten,  InfR 1954, Stockholm, 1954,  s. 2:3 
26 Ibid, 1963,  s. 1:27 
27  Doktrin för Markoperationer, s. 38 
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4.1.4 Arméreglemente Del II 1963 (AR 2 1963) 
Arméreglemente Del II är en titel som de flesta militärer är väl bekanta med. Den lever än 
idag i formen av en utgåva från 1995 och används i Försvarsmakten på flera olika nivåer.  
I AR II 1963 kan man under rubriken ”Grunder för arméförbandens strid” finna följande av de 
från Doktrin för Markoperationer igenkända principerna:  

 Lokal överlägsenhet 
 Kraftsamling 
 Överraskning 
 Handlingsfrihet 

 
Detta är första gången som principen lokal överlägsenhet dyker upp tillsammans med de 
andra, som känns igen sen InfR 1938. Vid granskning av vad som står om lokal överlägsenhet 
kan det ses att den skall uppnås genom kraftsamling och överraskning samt genom att terräng 
och väderlek utnyttjas. Detta känns till del igen från Doktrin för Markoperationer.  
En markant skillnad mellan de båda texterna är att i AR II 1963 konstateras följande: ”Under 
längre tid kan den [lokala överlägsenheten] vidmakthållas endast genom kraftsamling.”28 
Detta konstaterande återfinns inte i den moderna tolkningen av lokal överlägsenhet. Där 
återfinns ej heller någonting som säger att det är viktigt att just bibehålla lokal överlägsenhet.  
Vad gäller kraftsamling är det verkligen inte särskilt mycket som skiljer AR II 1963 från 
Doktrin för Markoperationer. Dock finns här en intressant detalj, som på sätt och vis berättar 
för läsaren att detta dokument skrevs under det kalla kriget. I delen om kraftsamling står: 
 

Ofta krävs, för att kraftsamlingen skall bli effektiv, att förband 
samlas inom ett relativt begränsat område. Före strid bör de dock 
vara samlade under kortast möjliga tid för att fienden icke skall 
kunna sätta in kärnvapen mot dem. Vid bataljon bör denna tid 
icke överstiga en timme.29  

 
Även om det är så att denna formulering inte är anmärkningsvärd på något sätt vad gäller att 
hålla kraftsamlingen kort så verkar det ändå väldigt typiskt att i en kalla krigets doktrin 
relatera till det överhängande kärnvapenhotet från fienden.  
 
Synen på överraskning skiljer en del i AR II 1963 jämfört med Doktrin för Markoperationer. I 
den förra anses man uppnå överraskning genom att: 

 Variera taktik och stridsteknik 
 Tillvarata de fördelar som terräng, väder och sikt erbjuder  
 Genomföra vilseledande och döljande åtgärder  

 
Jämför detta med Doktrin för Markoperationer, som säger att överraskning kan uppnås 
genom: 

 Högt stridstempo 
 Vilseledning av motståndaren  
 Oväntat uppträdande.  

 

                                                
28  AR II 1963, s. 1:26 
29  Ibid, s. 1:29 
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Dock måste det framhållas att även AR II 1963 understryker att snabbhet i beslut, stabsarbete 
och förflyttningar är viktig för att uppnå överraskning.  
Syftet med att ha god handlingsfrihet uttrycks olika i de olika texterna. I Doktrin för 
Markoperationer står det att: ”Handlingsfrihet krävs för att kunna möta oförutsedda 
situationer.” 30 
 
I AR II 1963 står följande: 
 

För att en chef skall kunna ta upp strid under fördelaktiga 
omständigheter och genomföra den framgångsrikt, bör han ha 
handlingsfrihet. 31 

 
Således två olika tolkningar av ordet handlingsfrihet. 1963 innebar det en förutsättning för att 
kunna genomföra planerad verksamhet. Medan det idag tolkas som en buffert för att kunna 
hantera oförutsedda händelser. Medan AR II 1963 trycker på att chefen skall vara förutseende 
för att gynna handlingsfriheten anser Doktrin för Markoperationer att chefen skall tillämpa 
manövertänkande och vara flexibel i tanken. Detta är ganska talande för den moderna 
Försvarsmakten. Det är tveksamt om man tänkte i termer av uppdragstaktik och 
manöverkrigföring i Försvarsmakten 1963.  
 

4.1.5 Taktiskt Reglemente 80 (TR 1980) 
Efter att ha skiftat skepnad ytterligare en gång återfinns principerna i boken Taktiska riktlinjer 
för arméförbandens uppträdande i 1980-talets stridsmiljö TR 80, en publikation som direkt 
ersatte AR II 1963. Som i många av de tidigare verken som granskats för syftet av detta arbete 
står principerna att finna under rubriken Stridens grunder.  
 
De som omedelbart känns igen som principer är: 

 Kraftsamling 
 Överraskning 
 Handlingsfrihet 
 Lokal överlägsenhet 

 
Den stora skillnaden när man jämför vad som står om kraftsamling i TR 80 med vad som står i 
AR II 1963 är att i den förra skall armén nu plötsligen undvika att samla förband inom 
begränsade områden. I AR II 1963 var detta precis vad som skulle göra för att uppnå 
kraftsamling. Ett rimligt antagande är att detta är en medveten taktikanpassning gentemot den 
tänkta motståndaren, Sovjetunionen, vars samtida doktrin förespråkade ett intensivt 
användande av taktiska kärnvapen. Vad gäller överraskning nämns inget som är nytt eller står 
i kontrast mot vad som sagts i tidigare eller senare publikationer. Denna känns igen både om 
man jämför med tidigare såväl som med senare. 
 
Presentationen av principen handlingsfrihet blandar gamla sanningar med nya. Här dyker den 
från Doktrin för Markoperationer bekanta tanken upp att handlingsfrihet krävs för att kunna 
möta oförutsedda situationer. Detta är således en markant skillnad mot AR 1963. I övrigt 
                                                
30  Doktrin för Markoperationer, s. 39 
31  AR II 1963, s. 1:29 
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trycks det på att chefen skall vara förutseende och fatta snabba beslut, bibehålla truppens 
stridsvärde och avdela reserver. Ingenting nämns om varken ”välja sätt att föra striden” 32, 
eller manövertänkande. Lokal överlägsenhet presenteras såsom varandes en produkt av 
överraskning och kraftsamling. Dock poängteras att inledningsvis kan lokal överlägsenhet 
uppnås även om endast en av dessa två faktorer föreligger. Det är intressant att lokal 
överlägsenhet här ses som en produkt av överraskning och kraftsamling, alltså endast två av 
de tre komponenter som beskrivs facilitera lokal överlägsenhet i både AR II 1995 och Doktrin 
för Markoperationer. Lokal överlägsenhet beskrivs i detta reglemente inte såsom en 
överordnad princip. Snarare talar de två meningar som står om principen mer om att den har 
blivit inslängd här, möjligtvis utan att författaren bottnat i den bakomliggande tankarna för 
principen.  
 
Överlag så är TR80s summariska beskrivning av krigföringens principer väldigt kortfattad. 
Det är svårt att uttyda alltför mycket ur det som står om principerna mer än det som skrivits 
ovan. En sista intressant punkt är dock att i detta reglemente tas principen rörlighet upp utöver 
de som räknats upp här ovan. I anslutning till beskrivningen av principen rörlighet betonas 
vikten av att hålla ett centrumavstånd på minst 2 km mellan kompanier, förutom i fiendens 
omedelbara närhet eller när förbanden har tillgång till befästningar. Detta är högst troligt en 
taktikanpassning gentemot den tänkta fiendens eventuella nyttjande av taktiska kärnvapen, en 
intressant underton som genomsyrar reglementena från kalla kriget-tiden. 
 

4.1.6 Arméreglemente Del II 1995 (AR II 1995) 
Detta reglemente, liksom många före det, är en handbok för chefer över markstridsförband på 
alla nivåer. Här återfinns fem av de krigföringens principer som står i Doktrin för 
Markoperationer. Dessa är lokal överlägsenhet, kraftsamling, överraskning, vilseledning och 
handlingsfrihet. Lokal överlägsenhet tolkas i AR II 1995 som varande mer eller mindre 
synonymt med eldöverlägsenhet.33 Liksom i Doktrin för Markoperationer anses även lokal 
överlägsenhet vara en summa av rätt nyttjande av kraftsamling, överraskning och 
handlingsfrihet. För principen kraftsamling sägs inget som sticker ut mot varken tidigare eller 
senare dokument, dock betonas här att för att kunna kraftsamla måste vi ha eller efter hand 
skapa handlingsfrihet med våra egna förband. ”Ofta är överraskning en förutsättning för att nå 
framgång.” 34 Så skrivs det om överraskning i AR II 1995. Detta är ju ett ganska långt steg 
från att vara ”det verksammaste medlet för att nå framgång” som uttryckts i ett tidigare 
reglemente. Här ses överraskning som en faktor som kan leda till lokal överlägsenhet, och 
värderas därefter. Vilseledning är en underordnad princip. Den är ”nice to have” inte ”need to 
have”. Detta märks tydligt i hur principen beskrivs i förhållande till de andra principerna som 
alla syftar till att uppnå lokal överlägsenhet, vilket är en överordnad princip i detta 
reglemente. Handlingsfrihet är en princip som det står mycket lite om i detta reglemente. 
Dock märks det att det är en princip som värderas som viktig, särskilt i samband med 
överraskning.Det som står skrivet om krigföringens principer i AR II 1995 är inte alls särskilt 
mycket. Det som står är heller inte särskilt märkvärdigt, utan stämmer ganska väl överens 
både med Doktrin för Markoperationer och också med TR80. På det stora hela så säger inte 
AR II 1995 särskilt mycket som har någon större effekt på denna studie. Om det är något som 

                                                
32 Doktrin för Markoperationer, s. 39 
33 Försvarsmakten, AR II 1995,  1995, Stockholm, s. 44 
34 Ibid, s. 45 
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är intressant med detta verk så är det i så fall de två principer som det inte tar upp, men som 
senare återfinns i Doktrin för Markoperationer. Dessa två principer är sätt upp ett mål och 
håll fast vid det och stridekonomi. Efter att ha läst om dessa principer i Doktrin för 
Markoperationer kan det konstateras att de båda två har med manöverkrigföring att göra. Ett 
koncept som säkerligen inte var helt integrerat inom armén 1995. Detta markerar alltså att AR 
II 1995, som fortfarande gäller och används i dagligt bruk, har ett antal år på nacken och 
börjar bli föråldrad.  
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5 Avslutning 
Detta avsnitt syftar till att knyta ihop säcken. Här kommer författaren att runda av arbetet med 
att först göra en återkoppling till syftet och frågeställningarna för att därefter understryka de 
viktigaste resultaten av studien och lämna förslag på ytterligare forskning inom ämnet. 

5.1 Slutsatser och diskussion 
Vad författaren i denna uppsats försökt göra är att skildra hur krigföringens principer tagit sig 
in i svenska arméreglementen och doktriner genom att belysa skillnaderna och likheterna 
mellan olika reglementen från olika tidpunkter i svensk militärhistoria samt genom att 
identifiera trender och tendenser genom raden av dokument. Vad som följer nu är en kort 
resumé och utläggning över de viktigaste resultaten som författaren kommit fram till i 
genomförandet av studien. Först en återkoppling till syfte och frågeställningar.  
 
Syftet med arbetet är att närmare studera krigföringens principers historia inom ramen för 
svenska arméförband. Detta för att främja förståelsen för att principerna kanske inte är eviga 
sanningar, utan föremål för fortlöpande revidering och beroende av den militära utvecklingen 
i övrigt.  
 
a. Vilka trender kan man identifiera för betydelsen av de olika principerna fram till idag? 
 
b. Hur har principerna tolkats historiskt? 
 
I arbetets analysdel har författaren försökt att löpande presentera svar på frågeställningarna. 
Här följer en sammanställning av dessa och andra slutsatser som kunnat dras utifrån den 
genomförda studien. 
 
Den kanske viktigaste trenden som står att skönja vid jämförelse mellan alla dessa 
reglementen och doktriner är att tyngdpunkten skiftar mellan de olika principerna under årens 
lopp. Det går att läsa sig till att vid olika tidpunkter i historien har olika principer skattats 
olika mycket. De som skrev ERI II 1924 resonerade troligtvis att överraskning är ett 
fördelaktigt sätt för en liten nation som Sverige att kunna påverka större och militärt starkare 
motståndare, som de huvudsakliga stridande parterna i Första Världskriget. Således skattas 
överraskning högt vid denna tidpunkt. I InfR 1938 står det till och med ordagrant att 
överraskning är det verksammaste medlet för framgång. Denna värdering finns fortfarande 
kvar i viss utsträckning i dagens Doktrin för Markoperationer, men har kompletterats med 
ytterligare principer och värderas idag lika högt som merparten av dessa.  
I TR 80 märks det att lokal överlägsenhet har börjat bli mer framträdande och intar en mer 
utpräglad roll bland principerna. Här verkar reglementets författare börjat acceptera 
perspektivet att lokal överlägsenhet kan komma som ett resultat av en eller flera av de andra 
principerna. Dessa blir då medel och lokal överlägsenhet blir målet.  
I Doktrin för markoperationer beskrivs ”sätt upp ett mål och håll fast vid det” som den 
viktigaste av alla principerna. Detta kan bero på att denna princip ligger till grund för den 
ledningsfilosofi som för närvarande praktiseras inom Försvarsmakten, uppdragstaktiken. 
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Överraskning är den enda av krigföringens principer som finns med från första reglementet, 
ERI II 1924, till dagens gällande Doktrin för Markoperationer. Detta är ett faktum som är lika 
intressant som det är märkligt. Författaren skulle vilja attribuera detta till en eller en 
kombination av följande spekulationer: 

1. Måhända kan detta bero på andra länders dragna erfarenheter från Första Världskriget. 
Det kan kanske vara en konsekvens av att de stridande parterna under Första 
Världskriget insåg vikten av att inte hamna i ett ställningskrig, så de gav principen 
överraskning högre prioritering i syfte att förekomma sin motståndare. 1924 är ju sex 
år efter att Första Världskriget avslutats, så Sverige har i så fall haft tid nog att 
analysera och dra slutsatser av det skedda och anpassa vår taktik därefter, alternativt 
låta de stridande parterna själva analysera utgången av striderna och bara härma dem 
när de lät revidera sina doktriner.  

2. Överraskning är en princip som är tillämpbar på i stort sett vilken tidsepok som helst i 
människans historia. Att som romersk centurion med sin trupp lyckas uppnå 
överraskning mot en motståndare i en av romarrikets kampanjer på 300-talet f Kr 
borde ha varit lika åtråvärt som att göra det som kompanichef under Rommel i Afrika 
under Andra Världskriget. Detta skulle kunna indikera att överraskning är en evig 
princip i krigföringen. 

3. För Sverige, sedan flera hundra år tillbaka i tiden förpassat från stormakt till småstat, 
borde det varit särskilt angeläget att i en situation där vårt lands väpnade styrkor sätts 
mot en annan parts dito försöka uppnå överraskning. Detta då vår troligaste 
motståndare under en stor del av förra århundradet var en av världens två supermakter, 
Sovjetunionen. Från mänsklighetens samlade militärhistoria finns många exempel på 
små styrkor som lyckats överraska och vinna över en annars numerärt eller materiellt 
överlägsen motståndare. Det kan vara så att de som skrev våra reglementen för länge 
sedan insåg att om vi någonsin skulle ha någon chans mot en superstat som ville ge sig 
på att invadera Sverige så måste vi ha alla fördelar vi kan få, särskilt överraskning.  

 
Tekniken styr taktiken. Detta går att läsa mellan raderna i AR II 1963 såväl som i TR 80. 
Anpassningar görs i de taktiska reglementena utifrån den taktik som nyttjas av den förväntade 
motståndaren.  Istället för att bibehålla kraftsamling en längre tid för att kunna nå ett 
avgörande tvingas man istället till anpassning för att undvika massiv bekämpning av 
motståndarens taktiska kärnvapen. Detta är inte på något sätt en oväntad anpassning av 
Sveriges taktik för att vara gjord under den tid då vi levde med ett kännbart hot om nukleärt 
angrepp från Sovjetunionen om det kalla kriget skulle ha hettat till.  
 
En intressant, om inte helt linjär, trend som kan skönjas från det tidigaste infanterireglementet 
till dagens gällande doktrin är att sättet reglementena är skrivna på går från att styra hur 
truppen skall agera, nästan ända ned på enskild soldatnivå, till att styra mer genom att 
bestämma vissa riktvärden och riktlinjer för högre chefer att rätta sig efter. Jämför InfR 1938, 
om överraskning, där väldigt elementära instruktioner uttrycks i detta reglemente som i allt 
övrigt avses rikta sig mot regementsnivå. ”Befäl, staber och trupp skola därför under mörker 
iakttaga tystnad, handha materiel försiktigt och icke använda ljus.”35 Denna handfasta 
instruktion känns på något sätt märklig att finna i en text som reglerar infanteriförbandens 
strid och uppträdande på regementsnivå. Det är författarens åsikt att detta är ett uttryck för 
denna tidens saklighet och detaljstyrning.  

                                                
35 InfR 1938, s. 41 
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Ytterligare en trend som går att se, särskilt mellan de senare verken, är att den av principerna 
som idag skattas högst, att sätta upp ett mål och hålla fast vid det, inte återfinns alls i tidigare 
utgåvor. Det tycks märkligt att den bara dyker upp från ingenstans och höjs över alla de andra 
principerna. I Doktrin för Markoperationer står det att alla andra principer skattas lika högt, 
se ovan, förutom just denna princip som är överordnad de andra. Detta borde rimligtvis inte 
bero på att någon svensk doktrinutvecklare har suttit på kammaren och kläckt en ny princip 
inför framtagandet av en ny markdoktrin. Faktum är att ”the objective” känns igen från 
kontinentala militärteoretikers resonemang sedan början av 1900-talet. Frågan kvarstår dock, 
varför dyker denna princip upp helt oanmäld i Doktrin för markoperationer? 
 
Metoden en författare använder sig av i ett vetenskapligt arbete är ofta en intressant punkt att 
diskutera. Metoden avgör ju i hög grad vad resultatet skall bli. Vad hade hänt om författaren i 
detta arbete använt en annorlunda metod? Hade det då kommit fram att första gången 
krigföringens principer figurerar i ett svensk arméreglemente är år 1924? Hade det även då 
kommit fram att överraskning löper som en röd tråd genom svensk taktik från 1924 till 2010? 
Svårt att säga. Ett sätt som metoden hade kunnat se annorlunda ut på är om studien hade 
börjats i andra änden. Det vill säga börjat år 1924 med de principer som fanns då och följt 
dessa framåt i tiden. Det hade gett ett annat perspektiv på arbetet. Dock valde författaren 
medvetet bort det alternativet utifrån perspektivet att det var mer rationellt att utgå ifrån de 
principer som anses viktiga idag, och se hur dessa har kommit att institutionaliseras i våra 
doktriner. En annan alternativ metod skulle ha kunnat vara att välja att använda källmaterial 
som ligger utanför Försvarsmaktens egen produktion. Om författaren hade använt andra 
källor, kanske till och med tagit in gammal korrespondens mellan författarna som var med och 
skrev dessa reglementen, så är det troligt att arbetet hade sett annorlunda ut. Dock lämnar 
författaren denna uppgift med glädje till den som eventuellt läser detta arbete och beslutar sig 
för att forska vidare inom ämnet.  
 

5.2 Förslag på vidare forskning 
Förslag på ny forskning skulle kunna vara ta in litteratur som inte publicerats av 
Försvarsmakten, till exempel brevkorrespondens mellan författarna till olika reglementen eller 
militärteoretiker och befattningshavare inom försvaret. Ett alternativ skulle kunna vara att 
genomföra en undersökning liknande den som gjorts i detta arbete syftande till att undersöka 
motsvarande doktrinära utveckling hos flottan eller flygvapnet. 
 
Ytterligare förslag på ny forskning skulle kunna vara att kika närmare på principen 
överraskning och dess betydelse för svensk krigföring genom historien. Eftersom det är den 
enda av krigföringens principer som har funnits med i varje reglemente eller doktrin genom 
hela studien borde det kunna vara ett incitament till att genomföra en närmare undersökning 
av varför just denna princip har ansetts så viktig. Författaren av detta arbete har tidigare lagt 
fram sina tankar kring varför just denna princip har funnits med ifrån 1924-2010. Kanske kan 
dessa teser ge bakgrund till ytterligare studier kring varför just principen överraskning ansetts 
så viktig att den funnits representerad i vårt lands taktiska tänkande i nästan 100 år? 
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