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1. Inledning  
Före strid, eller före annan kraftmätning, har de stridande parterna behov av att göra en 
bedömning av den egna krigföringsförmågan i förhållande till motståndarens för att försöka 
avgöra om det är värt att söka strid eller om det är bättre att försöka undvika strid. Mellan 
ytterligheterna, att söka och att undvika strid, finns naturligtvis många alternativ såsom att kalla 
på hjälp eller att välja annan metod än den direkta kraftmätningen. Inför tvekampen kan man 
förledas att tro att det bara är en bedömning motståndarens fysiska styrka som vägs mot den egna 
fysiska styrkan men troligen är även vetskapen, eller antaganden, om motståndarens skicklighet 
och hans vilja av betydelse. 

I militära sammanhang återfinner vi styrkejämförelsen exempelvis i bedömandemallen i 
Arméreglemente del 2 (AR2).1 Där är jämförelsen formaliserad. I AR2 utgår styrkejämförelsen 
från vårt läge och stridsvärde och fiendens bedömda läge och stridsvärde. Utifrån dessa försöker 
man fastställa omslagspunkter när uppgifter måste vara lösta eller när dessa måste påbörjas. 
Enligt AR2 är det viktigt att konstatera var lokal överlägsenhet kan uppnås. Med stridsvärde 
avses i AR2: ”…ett mått på förbandets förmåga att genomföra sina uppgifter.” Chefen har ett 
direkt ansvar för att upprätthålla och, när tillfälle ges, höja stridsvärdet vid sitt förband. 
Stridsvärdet är beroende av förtroende för direkt underlydande chefer (DUC); en god 
förbandsanda; ett gott ledarskap; samt kännedom och omvårdnad om personal. Men dessutom av 
att förbandet får lämpliga uppgifter, är rätt indelade, utrustade och utbildade samt att underhålls-, 
personal- och sjukvårdstjänsten fungerar. Utöver detta att man besitter förmågan att 
taktikanpassa och att fortsätta utbilda; att förbandet har en lämplig skyddsnivå; och att 
personalens fysiska och psykiska prestationsförmåga är tillräcklig.2  

Vad är det egentligen som AR2 försöker säga oss?3 Jo, att krigföringsförmåga inte endast är 
beroende av (eller består av) specifik materiel i vissa antal och av en bestämd personell numerär, 
utan också av mer svårberäknade variabler såsom ledarskap, förtroende, sjukvårdstjänst, 
taktikanpassning och psykisk prestationsförmåga. 

Teorin om (den sammantagna) krigföringsförmågan utgår från att den är sammansatt av fysiska 
faktorer, konceptuella faktorer och moraliska faktorer, fortsättningsvis kallad pelarmodellen efter 
den bild som finns i Militärstrategisk doktrin och som skall beskriva dess principiella 
uppbyggnad. Krigföringsförmågan är därför beroende av alla tre pelarna.4 De fysiska faktorerna 
utgörs av stridskrafterna (personal, materiel) och övriga resurser. De konceptuella faktorerna 
utgörs av doktrin och policy eller om man så vill kunskap, idébild och metoder för krigföring. 
Att den tredje pelaren fått namnet Moraliska faktorer och inte Moralfaktorer är ett språkligt 
misstag enligt Forskningsingenjör Markus Andersson, som ingick i arbetsgruppen vid 

                                                 
1 Arméreglemente del 2 (Stockholm: Försvarsmakten, 1995). 
2 Arméreglemente del 2 s 42. 
3 Ett observandum avseende de i AR2 förekommande begreppen är dock på sin plats här för att underlätta 
för läsaren. I AR2 beskrivs att stridens grunder består av eld; rörelse; skydd; ledning; och 
underrättelsetjänst. Taktikens grunder å andra sidan består, enligt AR2, av lokal överlägsenhet; 
kraftsamling; överraskning; och handlingsfrihet (samt i Doktrin för markoperationer [DMarkO] även 
vilseledning och stridsekonomi [vilseledning fans även med i AR2 men då som en underrubrik till 
överraskning]). Det förra beskrivs på ett liknande sätt i Militärstrategisk doktrin under rubriken ”De 
militära basfunktionerna” samt även i den nyligen fastställda DMarkO under rubriken ”Doktrin för 
Markoperationer – definition och syfte”.  
Doktrin för markoperationer (Stockholm: Försvarsmakten, 2005). 
4 Även i DMarkO är krigföringsförmåga beskriven som vilande på de tre pelarna. 
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framtagandet av Militärstrategisk Doktrin.5 Rimligen kan faktorer inte vara moraliska (eller 
omoraliska) i sig själva, varför jag fortsättningsvis kommer att kalla dem för moralfaktorer. 

Moralfaktorerna utgörs av vilja, ledarskap och värdegrund. Utan vilja och ledarskap får man 
ingen effekt, varken av de fysiska eller av de konceptuella faktorerna.6 

Jag upplever att det inom Försvarsmakten finns en muntlig tradition som säger att för att kunna 
anfalla med rimliga möjligheter till framgång skall man sträva efter att uppnå ett (lokalt) 
styrkeförhållande av minst 3:1. Jag uppfattar att detta avser de fysiska faktorerna, utan hänsyn till 
andra inflytelser. Den Sovjetiske officeren och militärteoretikern V.K. Triandafillov (1884-1931) 
har försökt att ange hur mycket trupp och hur många artilleripjäser etc. som krävs per 
frontkilometer under olika förutsättningar.7 Triandafillov, med stridserfarenheter från den ryska 
tsarens armé under första världskriget och från revolutions- och inbördeskrigen under de 
efterföljande åren, förespråkade bland annat även operationer på djupet av motståndarens 
gruppering och mekanisering av stridskrafterna. Hans tankar har utgjort en viktig del i 
uppbyggandet av den sovjetiska krigsmakten och en hörnsten i den sovjetiska synen på 
operationskonst.8 Det är värt att diskutera vilken relevans Triandafillovs beräkningar har utan 
hänsyn till det konceptuella och till moralfaktorerna. För vad är egentligen konceptuell och moral 
över- eller underlägsenhet? Det förefaller svårt att mäta, åtminstone i absoluta tal, och dessutom 
kvarstår frågan hur de tre delarna skall vägas samman?Problemformulering 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilket stöd pelarmodellen har i Sun Zis, Carl von 
Clausewitz, Antoine Henri de Jominis och Mao Tse-tungs teorier om krigföring och 
krigföringsförmåga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: Pelarmodellen. 

Källa: Militärstrategisk doktrin s 75. 

 

                                                 
5 Andersson, Markus (HKV), telefonintervju 2005-05-03. Andersson är forskningsingenjör och ingick i 
arbetsgruppen vid framtagandet av Militärstrategisk Doktrin. 
6 Militärstrategisk doktrin (Stockholm: Försvarsmakten, 2002) s 75. 
7 Triandafillov, V.K., The Nature of the Operations of Modern Armies (Ilford, Essex: Frank Cass, 1994). 
8 Kipp, Jacob W, “Foreword” i Triandafillov. 
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Syftet har brutits ner i följande tre frågeställningar. 

A. Vad är krigföringsförmåga enligt pelarmodellen? 

B. Förekommer de tre pelarnas innehåll i de valda militärteoretikers beskrivningar av vad 
krigföringsförmåga är? 

C. Hur förhåller sig de valda militärteoretikerna till, dels begreppet krigföringsförmåga som 
det förstås i pelarmodellen i Militärstrategisk doktrin, dels till frågan om man kan ”mäta” 
konceptuella faktorer och moral? 

1.2 Metod, avgränsningar, material och disposition 
För att besvara mina frågeställningar kommer jag i huvudsak att utgå från Militärstrategisk 
doktrin och från några olika militärteoretiska verk. Min metod kommer vara att genom analys av 
valda militärteoretikers texter utforska eventuella likheter mellan dem och pelarmodellen.  

Trots sin enkelhet har metoden vissa risker. Det är inte rimligt att inom ramen för denna uppsats 
på ett mer djupgående sätt återge den kontext inom vilken respektive militärteoretiker verkade. 
En annan risk är att jag inte lyckas tränga in i författarnas kärnbudskap i de fall som 
källmaterialet är omfattande. Även om de tre pelarnas innehåll kan återfinnas i de valda 
militärteoretikernas verk så innebär inte det att dessa tänkt på ett motsvarande sätt. Förhållandet 
mellan olika faktorer kan vara annorlunda och det kan även uppkomma faktorer som inte låter 
sig placeras i bara en av pelarna likväl som det kan visa sig finnas faktorer som inte hör hemma i 
någon av pelarna. Slutligen kan pelarmodellen förstås tolkas på olika sätt och det är inte säkert 
att den tolkning som görs i det följande är identisk med doktrinförfattarnas, men det är 
nödvändigt att göra en tolkning att utgå ifrån.  

Sammanfattningsvis handlar det om tre risker. För det första att min avgränsning av 
källmaterialet blir för snäv. För det andra att min tolkning av källmaterialet divergerar från 
författares avsedda budskap och för det tredje att pelarmodellen misstolkats. 

Att välja några få av många intressanta och relevanta militärteoretiker är i sig en utmaning. 
Kritik i formen av frågor som ”Varför har du valt bort militärteoretikern N.N. vars tankar är 
ytters relevanta i sammanhanget”? kan bli svåra att besvara. Min utgångspunkt har varit att välja 
snarare än att välja bort. Men även då kan samma fråga, något omformulerad ställas.  

Av utrymmesskäl är jag tvingad att begränsa mitt urval. Mitt val av Carl von Clausewitz och 
Antoine Henri de Jomini utgår från att dessa två får anses grundläggande för västerländskt 
militärteoretiskt tänkande. Många av de efterföljande militärteoretikernas tankar kan som Alf W. 
Johansson dessutom påpekar ses som variationer på teman i de två förstnämndas verk.9 Mellan 
Clausewitz och Jomini föreligger vissa skillnader och Jomini kritiserar öppet Clausewitz bland 
annat för att dennes syn på manöverns betydelse.10  

Sun Zi och Mao Tse-tung får representera det österländska. Det österländska som vi i 
västvärlden ofta har svårare att förstå. Sun Zi är en av de äldsta militärteoretikerna och Sun Zis 
krigsfilosofiska mästerverk har sedan länge en central plats i den teoretiska diskussionen.11 Sun 
Zis skrift har intresserat många under tidernas lopp, allt från kejsare till revolutionära ledare som 

                                                 
9 Johansson, Alf W, Europas krig (Stockholm: Tidens Förlag, 1988) s 9. 
10 de Jomini, Antoine Henri, The Art of War (London: Greenhill Books, 1996) s 178. 
11 Neretnieks, Karlis, ”Förord till andra upplagan” i Sun Zi, Sun Zis krigskonst (Stockholm: 
Försvarshögskolan, 1999).  
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Mao Tse-tung.  Även under de senaste decennierna har Sun Zi ägnats stor uppmärksamhet.12 
Mao Tse-tung är sannolikt en av de främsta tänkarna och inspirationskällorna för både 
revolutionär krigföring och gerillakrigföring i största allmänhet. Enligt Amanda Peralta är Mao 
Tse-tung den mest framstående av de utomeuropeiska teoretiker som försökte förklara, påverka 
och bringa till seger de revolutionära krig som redan höll på att utkämpas.13 För termen 
revolutionärt krig utgår jag från Amanda Peraltas definition. Med revolutionär krigföring avses 
därför i detta arbete krig som medel för att uppnå en grundlig förändring genom att kullkasta den 
existerande ordningen. Således är det revolutionära kriget ett medel för att uppnå politiska och 
sociala målet.14 Termen gerillakrigföring kommer av spanskans guerrailia som betyder litet krig 
och vanligen förstått som krig fört av irreguljära trupper.15  

Militärstrategisk doktrin från 2002 är Försvarsmaktens första publikation i sitt slag. Doktrinen är 
ett direkt resultat av det kalla krigets slut och de därmed förändrade militärgeografiska 
förhållandena i vårt (Sveriges) närområde och de stora förändringar som detta medföre för 
Försvarsmakten. Doktrinen syftar till att förmedla ett gemensamt förhållningssätt och gemensam 
nomenklatur för användandet av militär makt. Doktrinen riktar sig till bland annat 
Försvarsmaktens högsta ledning, dess skolor och övriga totalförsvarsmyndigheter. Därmed utgör 
den grunden för Försvarsmaktens dialog med Regeringskansliet. I och med fastställandet av 
doktrinen tar Försvarsmakten tydligare utgångspunkt i militärvetenskapen än tidigare. Dåvarande 
överbefälhavarens (Johan Hederstedts) övertygelse är att Militärstrategisk doktrin kommer vara 
ett stöd för kommande doktrinutveckling och försvarsplanering.16 

En faktor som kan komma att påverka arbetet är att pelarmodellen, som den framställs i 
Militärstrategisk doktrin, synnerligen summariskt beskriver vad krigföringsförmågan består av. 
Jag är således tvungen att göra tolkningar av vad som avses med de ca 20 raderna text och den 
bild (vilken även återfinns ovan) som skall förklara teorin. 

Doktrin för markoperationer (DMarkO) fastställdes under våren 2005. Under huvuddelen av 
arbetet har jag därför varit hänvisad till det tryckunderlag för DMarkO som Övlt Bengt Tiberg 
vid Armétaktiska kommandot (ATK) haft vänligheten att låta mig ta del av. Valet att använda 
mig av DMarkO, var att den är en del i den doktrinserie som i övrigt utgörs av Militärstrategisk 
doktrin, Doktrin för gemensamma operationer, Doktrin för marina operationer och Doktrin för 
luftoperationer.17  Att jag trots detta valt att hänvisa till det numera utgångna Arméreglemente 
del 2 (AR2) från 1995 är att detta reglemente sannolikt fortfarande i viss mån utgör grunden för 
vår begreppsuppfattning då det tar lång tid att implementera en ny doktrin. 

När det kommer till litteraturval av Clausewitz och Jomini så har jag valt att fokusera på dessa 
militärteoretikers mest kända verk, Vom Kriege respektive Précis de l´Art de Guerre. Att bara 
välja ett av Jominis många och omfattande verk kan synas magert. Man bör då betänka att Précis 
de l´Art de Guerre i mångt och mycket är en slutlig konsolidiering av doktriner och teorier i 
författarens kvartssekelklånga författarskap.18 

                                                 
12 Lodén, Torbjörn, ”Förord” i Sun Zi (1999). 
13 Peralta, Amanda, … med andra medel. Från Clausewitz till Guevara – krig, revolution och politik i en marxistisk 
idétradition (Göteborg: Daidalos, 1990) s 98-100. 
14 Peralta s 35-36. 
15 Stora Focus (Stockholm: Esselte, 1988) band 5 s 253. 
16 Hederstedt, Johan, ”Förord” i Militärstrategisk doktrin.  
17 Doktrin för markoperationer s 3. 
18 Hittle, J.D, “Intruduction” i de Jomini, Antoine Henri, Jomini and his Summary of the Art of War – A Condensed 
Version redigerad av J.D. Hittle (Harrisburg, PA: Stackpole Books, 1947). 
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Sun Zi är lätt att hantera då valet av text är enkelt (Sun Zis krigskonst) medan valet av Mao Tse-
tungs skrifter kräver en avgränsning. Jag har, med anledning av ämnets natur utgått från 
samlingsvolymen Selected Military Writings of Mao Tse-tung och från svenska översättningar 
utgående därifrån. 

Då mina tyskakunskaper är begränsade och mina kunskaper i franska likaså, samt att jag helt 
saknar kunskap i kinesiska språk, har jag varit tvungen att utgå från svenska och engelska 
översättningar av dessa verk istället för orginalverken. I de fall som jag använder mig av engelsla 
översättningar för direkta citat har jag valt att behålla den engelska texten. Detta i syfte att inte 
själv göra översättningar av översättningar och därmed riskera att av okunskap eller oförsiktighet 
ytterligare förändra nyanserna från vad författarna ursprungligen menade.  

För att besvara frågeställningarna kommer jag först försöka definiera dagens svenska uppfattning 
om begreppet krigföringsförmåga genom att klargöra var dess gränser går. Därefter kommer jag 
att granska vad valda militärteoretiker (utifrån fysiska faktorer, konceptuella faktorer och 
moralfaktorer) anser att krigföringsförmågan består av. Avslutningsvis kommer jag att diskutera 
valda militärteoretikers förhållande till begreppet krigföringsförmåga som det förstås i 
pelarmodellen i Militärstrategisk doktrin. 
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2 Krigföringsförmåga – vad är det och vad är det inte? 
Om man bryter isär ordet krigföringsförmåga får man dels krigföring (eller krig) och dels 
förmåga. Det senare är lättast att förstå och en lämplig synonym är duglighet.19 Krig som 
begrepp är mera svårbegripligt. I själva verket är just frågan vad krig är en av de centrala 
frågorna inom militärteorin, vilken i sig kan beskrivas som läran om krigets väsen hävdar Nils 
Marius Rekkedal, professor i militärteori vid Försvarshögskolan. Om man istället för att utgå 
från orden krig och krigföring utgår från det sammansatta ordet krigskonst finner man betydelsen 
”planering och genomförande av militära operationer på alla nivåer”.20 Det innebär att en 
fredsbevarande operation, vilken genomförs med ett militärt förband, ryms inom ramen för vad 
som är krigskonst. Men då vi vanligen inte klassificerar fredsbevarande operationer som 
krigföring så krävs en något annorlunda definition av vad krig är. Den definition som jag har valt 
att använda i fortsättningen är utövande av militärt, eller militärliknande, våld i syfte att uppnå 
mål. Förtydligandet militärliknande syftar till att inte avgränsa begreppet till tydliga 
(statsfinansierade) militära aktörer utan att även inrymma andra mer eller mindre välorganiserade 
beväpnade grupper vilka använder våld eller hot om våld för att nå sina mål. 

Krigföringsförmåga kommer därmed fortsättningsvis i detta arbete ha betydelsen: en parts 
förmåga att utöva organiserat våld samt förmåga att motstå annan parts organiserade våld för 
att uppnå mål. Om nu krigföringsförmåga ”mäts” i dess möjlighet att uppnå mål då är det snarare 
den faktiska, eller befarade, förmågan till att utöva våld (respektive förmåga att motstå våld) för 
att uppnå ett mål som är av intresse - inte våldsutövningen i sig själv. Därav följer att 
våldsutövandet inte är målet utan blott ett medel för att uppnå ett mål. 

Värt att notera är att Försvarsmakten i Militärstrategisk doktrin från 2002 förutom pelarmodellen 
även använder ”de militära basfunktionerna” för att beskriva vad krigföringsförmåga är.21 Den 
modellen tolkar jag snarast som en nedbrytning av de olika delar som de fysiska och 
konceptuella pelarna i pelarmodellen består utav. 

Pelarmodellen i Militärstrategisk doktrin har stora likheter med den modell som återfinns i 
”Design for Military Operations - The British Military Doctrine” från 1996. Krigföringsförmåga 
(Fighting Power – The ability to fight) består, i den brittiska modellen liksom hos oss i Sverige, 
av fysiska faktorer (Physical component – The Means to fight); konceptuella faktorer 
(Conceptual component – The thought process); och moralfaktorer (Moral component – The 
Ability to get people to fight). Till den fysiska komponenten hör enligt den brittiska doktrinen 
numerär, utrustning, logistik samt utbildning och beredskap. Den konceptuella består av 
principer för krigföring, doktrin och utveckling, medan moralkomponenten är uppbyggd av 
motivation och ledarskap.22 

Övlt Patrik Ahlgren, sakansvarig för Militärstrategisk doktrin, menar att likheterna med den 
brittiska doktrinen beror på att man i stort utgått från samma källor. I arbetet med 
Militärstrategisk doktrin gjordes en gedigen genomgång av en stor mängd militärteoretiskt 
underlag, allt ifrån Sun Zi och fram till nutid. Pelarmodellens bildliga metafor, med 

                                                 
19 Svenska akademiens ordlista över svenska språket. (Svenska Akademien, 1998) s 246. 
20 Rekkedal, Nils Marius, Modern krigskonst – Militärmakt i förändring (Stockholm: Försvarshögskolan, 
2003) s 21-22. 
21 Militärstrategisk doktrin s 76. 
22 http://www.army.mod.uk/doctrine/branches/doc.htm 2005-03-08 kl.2035. 
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krigföringsförmåga som taket på ett antikt tempel, syftar till att beskriva hur man genom att rikta 
sina insatser mot en av pelarna kan få templets tak (krigföringsförmågan) att kollapsa.23  

Det tål att påpekas att det som Martin van Creveld kallar ”fighting power” inte är direkt 
översättbart med ”Krigföringsförmåga” enligt Militärstrategisk doktrin. Van Creveld menar att 
”fighting power” är summan av den totala mentala kvaliteten vilken får arméer att strida. För att 
beskriva en armés totala förmåga skall man enligt van Creveld multiplicera, inte addera, dess 
materiella kvalitet och kvantitet med dess fighting power.24 Beräkningen är svår, om ens möjlig, 
att göra i verkligheten men åskådliggör betydelsen av en armés fighting power. Genom att 
använda sig av metaforen multiplikation, istället för addition, understryker van Creveld att det 
materiella bara kommer till sin rätt om finns rätt mental kvalité att multiplicera med. 
2.1 Pelarmodellens fysiska faktorer Enligt Militärstrategisk doktrin består den fysiska pelaren av stridskrafter, personal, och övriga 
resurser. Stridskrafterna, som är en samlingsbenämning på militära förband, indelas i mark-, sjö- 
och flygstridskrafter. Ibland används benämningen ”krigsförband”. Krigsförband är förband 
bestående av personal, förnödenheter och anläggningar.25 Personal är en intressant faktor. Om 
man bara ser personalen som ”tomma” människor hör de otvetydigt och uteslutande hemma i den 
fysiska pelaren men om man genomfört utbildning och träning av personalen utifrån valda 
doktriner var hör de hemma då?  Om personalen är bärare av såväl konceptuella idéer som viljan, 
kan man i så fall placera dem i bara en pelare? Låt oss för enkelhetens skull se personalen som 
en ändlig fysisk resurs och behålla den i den fysiska pelaren. På samma sätt som personalen är 
bärare av vissa konceptuella idéer är även materielens design i viss mån påverkad av 
konceptuella faktorer och tvärtom. En sjömina till exempel är utformad på ett visst sätt för att 
passa in i sjökrigföringen och den tekniska möjligheten att se i mörker föder nya konceptuella 
lösningar för krigföring. 

Den fornnordiske kämpens muskelstyrka plus hans beväpning och skyddsutrustning, med sin 
specifika design, får exemplifiera det vi i förstone ser som en enkel fysisk faktor men som är 
sammansatta av olika fysiska delar med specifik, konceptuellt influerad, design. 

Dessutom ingår det övriga resurser i den fysiska pelaren. Redan har vi nämnt en rad fysiska 
resurser som är direkt kopplade till striden under de två föregående rubrikerna stridskrafter och 
personal. Men dessutom bör det finnas andra ändliga resurser. Tid bör vara en sådan resurs som 
förvisso inte är fysisk men som är ändlig och sätter gränser för vad som är möjligt att uppnå. 
Men när man betraktar tid då bör man skilja mellan absolut tid och relativ tid. Den absoluta tiden 
är den som utgår från jordens rotation runt egen axel och rörelse runt solen. Den relativa tiden 
däremot är i förhållande till fienden. Det är då inte tiden som mäts utan vad som parterna lyckas 
åstadkomma under samma tidsrymd. Terräng är en annan faktor som är avgörande för vilka 
konceptuella lösningar man har valfrihet att välja men även vilken typ av materiel som är möjlig 
att nyttja. Det betyder att olika faktorer i den fysiska pelaren både sätter gränser för varandra och, 
formar varandra. 

Men utöver dessa resurser bör alla de ting som krävs för att uppsätta (och vidmakthålla) ett 
krigsförband från ax till limpa nämnas. Det är resurser som inte direkt kommer att användas i 
själva striden men som är ”investerade” i krigföringsförmågan. Utbildning, träning, underhåll, 
övningsterräng, verkstäder, förråd och allt annat som vi traditionellt associerar med den fredstida 

                                                 
23 Ahlgren, Patrik (tidigare vid HKV/STRA, nu vid Ligvardet), telefonintervju 2005-05-03. Ahlgren är 
överstelöjtnant och sakansvarig för Militärstrategisk Doktrin. 
24 van Creveld, Martin, Fighting Power. (Westport, Connecticut: Greenwood Press, 1982) s 3. 
25 Nomen FM Remissupplaga. (Stockholm: Försvarsmakten, 1999). 
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militära verksamheten hör hit. Förutom att viljan att använda delar av statens26 samlade resurser 
för krigsförberedelser kan variera, så sätter statens samlade resurser i någon mån en gräns för 
vilken krigföringsförmåga en stat kan utveckla. Således är en befolkning av tillräcklig storlek, 
med en tillräcklig bärkraft, av intresse men därutöver även politiska och finansiella system för att 
kanalisera resurserna. 

2.2 Pelarmodellens konceptuella faktorer 
Den konceptuella pelaren består bland annat av doktrin och policy.27 Ordet doktrin betyder 
teoretisk eller ensidig lära eller norm medan policy betyder på principer grundat handlande 
eller tillvägagångssätt .28 Det som avses med den konceptuella pelaren är att för att kunna föra 
krig måste de krigförande ha en kunskap om och föreställning av hur man så effektivt som 
möjligt utnyttjar militära maktmedel för att nå sina mål. En enkel konceptuell lösning är 
bärsärkagången då den fornnordiska bärsärken, den ursinnige kämpen, slog vilt omkring sig. 
Hans muskelstyrka och vapen representerar den fysiska pelaren medan metoden att slå vilt 
omkring var konceptet.  

Senare tiders koncept, eller doktriner om man så vill, innehåller stora variationer. Från att med 
våld förgöra fiendens huvudstridskrafter till att med fysiska manövrar angripa eller hota honom 
där han är som svagast och genom psykologiska manövrar få honom att tro att han är besegrad 
eller att allt motstånd är lönlöst och detta utan att utöva våld överhuvudtaget. Båda 
ytterligheterna är koncept för krigföring även om man lätt kan förledas att tro att den senare är 
finare än den förra. Båda kräver med största säkerhet sina specifika kunskaper och förmågor, och 
någon värdering dem emellan ligger bortom denna uppsats syfte. I förra avsnittet behandlade jag 
begreppen absolut och relativ tid. Att relativt motståndaren förbruka mindre tid för samma 
åtgärder (eller att per given tidsrymd hinna uträtta mer) är ett konceptuellt tillvägagångssätt för 
att maximera en fysisk faktor. 

För svenskt vidkommande så är Militärstrategisk doktrin grunden för hur vi skall utnyttja de 
fysiska resurserna. Doktrinen i sig ger inte fler flygplan, ubåtar eller soldater men doktrinen ger 
vägledning för hur stridskrafterna skall användas så att maximal effekt kan uppbringas ur 
befintliga förband och dess materiel, alltså ur den fysiska pelaren. 

Den konceptuella pelaren genomgår en kontinuerlig förändring. Det återspeglas i nya 
reglementen och doktriner men även i förändrad utbildning och träning samt ny eller modifierad 
materiel. Samtidigt påverkas de konceptuella kraven även av förändrad materiel och av 
förändrad utbildning och träning. Det är inte säkert att de förändrade konceptuella kraven är 
uppenbara för alla inblandade.   

2.3 Pelarmodellens moralfaktorer 
Fysiska förutsättningar och utvecklat koncept är inte tillräckligt i sig. Till detta krävs vilja att 
använda resurserna. Vilja, mod, ledarskap och värdegrund (eller livsåskådning om man så vill) 
utgör den tredje pelaren.29 

För att kunna fatta beslut att använda resurser i enlighet med valt koncept (för att uppnå önskade 
mål) krävs ett övervägande där vinster vägs mot risker. Utfallet i övervägandet beror på 
beslutsfattarens situationsuppfattning. Situationsuppfattningen i sig är sannolikt beroende av 
flera faktorer såsom egna erfarenheter, självbild, livsåskådning, kultur, förtroende för egen 
materiel och eget koncept samt den enskildes fysiska och mentala status. 

                                                 
26 Det som sägs om staten i detta avsnitt är även tillämpbart på andra aktörer. 
27 Militärstrategisk doktrin s 75. 
28 Svenska akademiens ordlista över svenska språket s 144, 660. 
29 Militärstrategisk doktrin s 75. 
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Låt oss återvända till vår fornnordiske kämpe, bärsärken. Med bara muskelstyrka, vapen och 
stridsteknik (koncept) kommer han inte långt. Därutöver krävs vilja och mod. Bärsärken var 
troligen fullt medveten om riskerna men hans mod och vilja var starkare. Troligen såg han 
vinsterna större än riskerna. En övertygelse (eller indoktrinering) att man slåss för den goda 
saken eller att det finns ett liv efter detta ökar troligen riskvilligheten eller till och med viljan att 
använda sitt liv som vapen.30  

Mod omnämns inte specifikt som en beståndsdel bland de moralfaktorerna men bör rimligen 
ingå som underliggande faktor för såväl vilja som för värdegrund och på sätt och vis även för 
ledarskapet.  

Mod är ett abstrakt begrepp och betydelsen varierar mellan olika språk enligt den israeliske 
psykologen Ben Shalit. Men kan tala om (minst) tre typer: den djärve, enligt svenska och 
israeliska lexikon, som bygger på självsäkerhet och självtillit; den tappre, enligt engelska 
lexikon, som dessutom är medveten om farorna och som förmår göra en bedömning av riskerna; 
samt slutligen den modige, enligt amerikanska lexikon, som utöver den tappres egenskaper 
handlar utifrån övertygelse. 31 

Om vi utgår från den svenska (och israeliska) förståelsen av begreppet mod enligt Ben Shalit då 
finner vi en individ som är full av tillförsikt, som är övertygad om att den egna förmågan är 
tillräcklig, för att gå segrande ur striden. De aspekter som därmed saknas i vår (svenska) 
uppfattning av begreppet mod, riskbedömning och övertygelse, ingår ändock i den totala 
förståelsen genom beståndsdelarna värdegrund och ledarskap. 

I de två föregående avsnitten har jag beskrivit de fysiska och de konceptuella pelarna. De 
påverkar varandra sannolikt i växelverkan. Moralfaktorn blir som tändstiftets tändande gnista i 
en cylinder där bensin- och luftblandningen (de fysiska faktorerna) har komprimerats genom 
kolvens rörelse (konceptuella faktorn). Uteblir gnistan då förbränns inte bränsleluftblandningen 
och till slut surnar motorn. På samma sätt är moralkomponenterna, enligt min tolkning av 
pelarmodellen, en förutsättning för att effekt skall kunna utvinnas ur stridskrafterna. 

                                                 
30 Reuter, Christoph, Med livet som vapen. (Lund: Historiska media, 2003) s 68. 
31 Shalit, Ben, Konfliktens och stridens psykologi (Stockholm: Liber Förlag, 1983) s 96. 
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2.4 Sammanfattning och slutsatser 
Utifrån exemplet med den fornnordiske bärsärken kan man naturligtvis fråga sig vad som 
överhuvudtaget är nytt. Är det så att faktorerna som sådana är tidlösa, och att det nydanade är att 
paketera dem i en snygg förpackning? Själv drar jag mig till minnes hur jag av en entusiastisk 
lärare under min grundläggande officersutbildning fick följande taktiska/stridstekniska exempel 
beskrivet. 

En stridsvagnspluton (eller annat förband av valfri storlek) är under framryckning. 
Chefen får information om att ett numerärt överlägset fientligt förband är på väg mot 
honom. Med klocka, linjal och kartstudier förväntas vår chef beräkna var sammanstöt 
kan komma att ske. Nu gäller det för honom att ta sådan terräng som han kan försvara 
sig ifrån innan fienden kan påverka honom. Han måste nyttja tiden, terräng, 
vapensystemen och personalen på optimalt sätt genom att stridstekniskt/taktiskt 
kompensera sitt numerära underläge. Den konceptuella lösningen är att stå stilla i 
gynnsam terräng, att stillastående invänta en annalkande fienden och att öppna eld 
överraskande. Den absolut mest gynnsamma terrängen ligger så långt bort att fienden 
sannolikt kommer behärska den innan vår plutonchef hinner dit med sin numerärt 
underlägsna styrka. Han måste därför välja terräng som han kan ta och förbereda sig i 
innan den framryckande fienden kan påverka honom. Inte heller detta är riskfritt, lika 
lite som den kommande striden från de stridsställningar som han kommer att förbereda 
sig i. Därför kommer det krävas ledarskap för att förmå personalen att ta de risker som 
krävs liksom att det kommer att behövas personligt mod och personlig övertygelse hos 
chefen. 

I exemplet, även om det liksom exemplet med bärsärken är på stridsteknisk nivå, har vår chef 
använt alla tre pelarna för att bygga sin maximala krigföringsförmåga i en given situation.  

När man närmare betraktar bilden i Militärstrategisk doktrin som skall beskriva begreppet 
krigföringsförmåga enligt pelarmodellen kan man konstatera att den ger intryck av att de tre 
pelarna är lika grova, att de därmed bär upp krigföringsförmågan med en tredjedel var. Som 
svensk officer, med rötterna i kalla kriget, tolkar jag nästan reflexmässigt teorin som att: Även 
om motståndaren är materiellt överlägsen så kan vi segra då våra metoder är bättre och vår 
vilja är starkare.  

Om vi för ett ögonblick återvänder till AR2 så går det att där uttyda en insikt om att val av metod 
kan kompensera brister i fysisk styrka även om den lokala överlägsenheten är att föredra. Men 
samtidigt är det värt att notera att såväl styrkeförhållande som lokal överlägsenhet huvudsakligen 
här betecknar fysiska förhållanden. 

Genom anfall kan vi försätta fienden ur stridbart skick. För detta krävs normalt 
lokal överlägsenhet. […] Även anfall med ogynnsamma styrkeförhållanden kan 
ge framgång om överraskning uppnås.32 

Vad gäller termen ”styrkeförhållande” i AR2 så får man utifrån det ovan återgivna citatet 
konstatera att det sannolikt bara är det fysiska styrkeförhållandet som avses.  

Om man vill bryta motståndet hos sin motståndare så bör man, utifrån ”pelarmodellen”, kunna 
göra det genom att avsevärt minska bärkraft hos en av pelarna. Men det gäller bara under 
förutsättning att motståndaren inte kan omforma och anpassa pelarna, samt att de är helt åtskilda 
från varandra. Om vårt angrepp exempelvis inriktar sig på motståndarens metoder genom att vi 
förändrar våra metoder. Då blockeras hans konceptuella pelare, åtminstone tillfälligt. Men om 
viljan till fortsatt motstånd finns kvar och om han dessutom har förband och övriga resurser kvar 

                                                 
32 Arméreglemente del 2 s 48. 
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då kan han förändra sina metoder. På samma sätt om hans förband slåss i spillror. Då kan han, 
om viljan finns, fortsätta motståndet med andra medel och metoder. Men då viljan till motstånd 
är bruten då är motståndet brutet även om förbanden är intakta. Detta skulle ge viljan en 
överordnad roll. 

Men så enkelt är det sannolikt ändå inte. För troligtvis påverkas viljan av hur vi upplever 
framgång och motgång, vilket förtroende vi har för materiel och för personal, samt även av vår 
tilltro till valda metoder.   
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3 Krigföringsförmåga enligt Sun Zi 
Sun Zi, om han (vilket är omtvistat) har existerat som person, levde för ca 2500 år sedan i Kina 
och deltog bland annat i slaget vid Ying år 505 f Kr. Han var troligtvis inflytelserik strateg under 
500-talet fKr men hans tankar påverkar alltjämt militärt tänkande.33 Jag utgår från den svenska 
översättningen från 1999 som är baserad på den klassiska kinesiska originaltexten. Att läsa 
igenom den svenska översättningen tar bara någon timme men översättarna uppmanar till djupare 
funderingar kring  vad Sun Zi menar.  

Min fokus är att i Sun Zis texter söka stöd för, eller emot, pelarmodellen (som den är beskriven i 
Militärstrategisk doktrin från 2002) som beskrivning av vad krigföringsförmåga är. Men att 
uteslutande utgå från pelarmodellen kan i sig vara problematiskt. Det är inte givet att 
pelarmodellen som sådan hjälper mig att förstå Sun Zi då hans texter är skrivna i en annan tid 
och i en annan kultur. Mycket av texten kan liknas vid ordspråk och bygger ofta på negationer. 
Vad Sun Zi exempelvis menar med följande citat, vilket är fyllt av negationer, kan således kräva 
en stunds eftertanke. 

Den skicklige krigaren råder därför över sin oövervinnelighet, aldrig över 
oundvikligheten av fiendens övervinnelighet.34 

Sun Zis Krigskonst är indelad i tretton kapitel: I planering; II strid; III anfallsstrategier; IV 
manifestationer; V kraftutnyttjande; VI bräcklighet och soliditet; VII manövrer; IIX de nio 
omständigheterna; IX marscher; X terräng; XI de nio territorierna; XII eldattacker; och XIII 
spioneri. Att i korta sammanfattningar, utifrån pelarmodellens tre huvuddelar, återge vad Sun Zi 
betraktade som avgörande för krigföringsförmågan är som nämnts ovan en utmaning. Därför 
erinras läsaren om att det nedan redovisade på intet sätt ens skall ses som ett försök till en 
fullständig genomlysning av budskapen i Sun Zis Krigskonst. 

3.1 Fysiska faktorer  
I första kapitlet fastlägger Sun Zi fem faktorer som man måste ta hänsyn till vid planering: 
övertygelsen; vädret; terrängen; befälhavaren; och organisationen.35 Av dessa är åtminstone tre 
av fysisk karaktär nämligen vädret, terrängen och organisationen. De fem faktorerna för han 
vidare till sju frågor vilka skall ge kunskap om seger och nederlag. De av de sju frågorna som har 
relevans under rubriken fysiska faktorer är: vem gynnas av naturförhållandena; vilken armé är 
bäst utrustad; vilket manskap är bäst tränat; och i någon mån vem genomför organisation och 
disciplin.36 Frågorna liknar en grov styrkejämförelse mellan stater, inte olik de diskussioner som 
fördes i medierna före såväl inledning av Kuwaitkrigets 1990 som Irakkriget 2003. En passage 
om att krigföring är list ingår även i kapitlet. Där uppmanar Sun Zi oss att vilseleda fienden, att 
undvika hans styrka och att utnyttja hans svagheter.37 Det konceptuella får således en direkt 
koppling till det fysiska. Det första kapitlet avslutas med en uppmaning om att vara noggrann i 
förberedelser och varnar läsaren för att kasta sig ut i krig på lösa boliner. 

Noggrannhet segrar, vårdslöshet segrar inte. Ännu värre går det för den som inte 
räknar alls.38 

                                                 
33 Pettersson Bengt & Ooi Kee Beng, ”Inledning” i Sun Zi.  
34 Sun Zi s 35. 
35 Sun Zi s 3. 
36 Sun Zi s 7. 
37 Sun Zi s 9. 
38 Sun Zi s 11. 
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I de följande kapitlen utvecklar Sun Zi vad som utgör de fysiska faktorerna och hur de påverkar 
krigföringen och staten. Det framgår med önskvärd tydlighet att krig är dyrt och att krig kan 
urholka statens tillgångar.39 Logistiken är viktig för Sun Zi. Det är bättre att äta av fiendens 
förråd än att behöva transportera med sig allt själv och beslagtagen krigsmateriel skall införlivas 
i de egna styrkorna för att bli fysiskt ännu starkare genom att bli det på fiendens bekostnad.40 
Även här är således en direkt koppling mellan det fysiska och det konceptuella. Underhållet i sig 
är det fysiska medan metoden att nyttja fiendens underhåll är det konceptuella. 

Sun Zi ger riktlinjer för agerande vid olika styrkeförhållanden. Han menar att vid 10:1 skall man 
omringa fienden; vid 5:1 anfalla honom; vid 2:1 skall man dela fienden; vid 1:1 skall man gå i 
strid; om man är färre skall man undvika fienden; och om man är underlägsen skall man fly 
honom.41 Åtminstone ner till styrkeförhållande 2:1, då vi uppmanas att dela fienden, kan man 
tolka Sun Zis rekommendation som en strävan att bli lokal överlägsen. Men Sun Zi går 
ytterligare ett steg för att beskriva de fysiska styrkeförhållandena och vad som kan påverka dem.  

När vi i anfallets stund är enade och fienden är splittrad i tio enheter är det som 
när tio anfaller en eftersom vi är samlade och han utspridd. När vi, samlade, kan 
slå mot de utspridda är motparten i knipa.42 

Rörlighet är å ena sidan en konceptuell ide men å andra sidan beroende av fysiska 
förutsättningar. Långa manövrer kommer enligt Sun Zi kosta i stridsvärde dels genom att 
utrustning måste lämnas kvar och dels genom att all inte kommer fram.43 I princip, säger Sun Zi, 
är en arme förlorad som varken har utrustning, provision eller förråd med sig.44 Min tolkning av 
detta är att enligt Sun Zi är en krigsmakts förmåga att föra krig beroende av dess krigsmateriel, 
krigskassa och underhåll.  

Dess motsats blir därmed att efter korta marscher i god ordning, utvilad och mätt invänta en från 
fjärran annalkande fiende som anländer trött och hungrig.45 Detta är enligt Sun Zi att hushålla 
med styrkorna. Vidare så varnar Sun Zi för att angripa en fiende som uppträder i perfekta 
formationer. Istället skall man invänta förändringar.46 

Terräng liksom väder menar Sun Zi kan stödja eller vara begränsande, både för mig och för 
fienden.47 Bland annat i sjunde, nionde tionde och elfte kapitlen beskrivs hur marscher, strid och 
förläggningstjänst skall anpassas i bergsterräng, vid flodövergångar, vid vattensamlingar, i 
träskmarker, i dungar med kraftig undervegetation och på plan mark.48  

Allt detta sammantaget tyder på att fysisk överlägsenhet är av central betydelse för Sun Zi, 
åtminstone vad gäller själva drabbningen. Men även att fysiska styrkeförhållanden är beroende 
av andra faktorer än bara ren numerär. Främst har jag funnit logistik, terräng, utbildningsnivå 
som viktiga faktorer för att uppbygga den fysiska styrkan men det återfinns även direkta 
kopplingar till de två resterande pelarna vilket jag återkommer till lite längre fram. 

                                                 
39 Sun Zi s 15-19, 167. 
40 Sun Zi s 21. 
41 Sun Zi s 29. 
42 Sun Zi s 61. 
43 Sun Zi s 75. 
44 Sun Zi s 77. 
45 Sun Zi s 57, 83. 
46 Sun Zi s 85. 
47 Sun Zi s 123, 127. 
48 Sun Zi Kapitel 7, 9, 10, 11. 
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3.2 Konceptuella faktorer  
Några av de konceptuella faktorerna har redan indirekt redovisats i förra avsnittet. Terrängen, 
som per definition är en fysisk faktor, blir genom ett medvetet nyttjande som en del av den 
konceptuella pelaren. Just vad gäller terrängen så finns det ett flertal råd för hur den skall 
utnyttjas i de tidigare omnämnda kapitlen sju, nio, tio och elva.49 

Utgående från, som jag uppfattar det, en strävan att vara lokalt överlägsen emanerar en rad 
konceptuella lösningar av vilka flera bygger på att dölja de egna förehavandena. Det är, enligt 
Sun Zi, lätt att förutse var arméerna kommer att mötas men seger vinns däremot efter 
oförutsägbara manövrar.50 Att vara oförutsägbar blir således ett medel för att segra då den 
skicklige anfallarens fiende inte vet var han skall försvara och den skicklige försvararens fiende 
inte vet var han skall anfalla.51 Möjligheterna att vara oförutsägbar är oändliga enligt Sun Zi.52  
Vilseledning, som i sig kan leda till att jag är oförutsägbar, exemplifieras bland annat på följande 
sätt: 

Finns förmågan, ge sken av att den inte finns. Finns resurserna, ge sken av att de 
inte finns. Är du nära, visa avlägsenhet. Är du avlägsenhet, visa närhet.53 

Att överraska, som rimligen är nära förknippat med att vara oförutsägbar, ger enligt Sun Zi 
möjligheter ”[…] obegränsade som himmel och jord och outsinliga som floderna”.54 

För att kunna manövrera, och därmed kunna utnyttja massorna, krävs ledning och för att kunna 
utöva ledning krävs underrättelser eller vetskap som det benämns i den svenska översättningen 
av Sun Zis Krigskonst.55 Ledningen syftar till att fokusera massorna så att varken den modige 
eller den fege faller utanför ramarna. Därmed finns det ett samband mellan ledning och 
förbandens stridsmoral. För en effektiv ledning krävs dessutom behärskning. Behärskning så att 
man inte anfaller en välordnad fiende; så att man inte låta lura sig av provocerande manövrar; att 
man inte pressar en desperat fiende; och att man utvilad invänta en fjärran fiende.56 

Men Sun Zi syftar inte bara på drabbningen i sig utan menar att bättre än att segra i strid är att 
segra utan strid.57 Här sträcker han sig över hela skalan från strategisk till taktisk, till och med 
stridsteknisk, nivå. Han inleder på strategisk nivå genom att hävda att bäst är att sabotera 
fiendens planer, näst bäst att motverka allianser och sedan att segra i strid. Allra sämst är att 
angripa städer med ringmurar.58 Här är Sun Zi nere på taktisk, eller till och med på stridsteknisk, 
nivå och understryker det vanskliga och kraftödande med att angripa befästa städer. Det är, enligt 
Sun Zi, befälhavarens ansvar att behärska sig och inte förspilla sina resurser på anfall som inte 
leder till framgång.  

Den skickliges strategi är därför att segra på slagfält utan strid, intaga städer utan 
angrepp och förinta länder utan långdragen kamp.59 

                                                 
49 Sun Zi Kapitel 7, 9, 10, 11. 
50 Sun Zi s 45. 
51 Sun Zi s 59. 
52 Sun Zi s 47-49. 
53 Sun Zi s 9. 
54 Sun Zi s 47. 
55 Sun Zi s 77. 
56 Sun Zi s 85. 
57 Sun Zi s 25- 27. 
58 Sun Zi s 25. 
59 Sun Zi s 27. 
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I det ovan beskrivna framskymtar något som liknar en indirekt metod. Att istället för att angripa 
fiendens styrkor så angrips hans sårbarheter. För att uppnå lokal överlägsenhet skall vi, enligt 
Sun Zi, kraftsamlat anfalla där fienden genom sin kraftsamling inte är stark, alltså där han inte 
kraftsamlar. Detta skall uppnås genom att platsen för vårt angrepp hålls okänd. Om platsen för 
vårt angrepp hålls okänd då säger Sun Zi att fienden måste förbereda sig överallt. Detta leder 
fram till ett tydligt samband mellan kraftsamling, utspridning och operationssäkerhet, samt 
indirekt därmed även underrättelsetjänst som Sun Zi uttrycker på följande sätt: 

Om fienden tvingas formera sig och vi förblir formlösa är vi samlade och fienden 
splittrad. [---] Den utspridde är den som tvingas förbereda sig. Den samlade är den 
som tvingar den andre att förbereda sig.60 

I den indirekta metod som framskymtar ingår även att locka, lura eller tvinga fienden att slåss på 
våra villkor. En fiende som ligger skyddad bakom höga vallar skall inte angripas direkt utan 
tvinas ut för att komma till undsättning när något annat angrips. En samlad, och därmed enligt 
tidigare resonemang stark, fiende kan enligt Sun Zi förmås att inte strida. För sakens skull skall 
vår formation framstå som formlös, så formlös att varken infiltratörer eller kännare begriper 
den.61 

3.3 Moralfaktorer  
De moralfaktorer som berörs i Sun Zis Krigskonst är bland annat förhållandet mellan hög och låg 
samt mod, vilja och övertygelse. 

Kraften i en krigsmakt är enligt Sun Zi bland annat beroende på förhållandet mellan soldaterna 
och deras befälhavare. För att försäkra sig om seger skall man därför sträva efter att få viljan hos 
hög och låg att sammanfalla.62 Man skall när man fostrar soldaterna göra det med hårdhet men 
man skall behandla dem med humanitet.63 En befälhavare skall se sina soldater som sina älskade 
söner, då kommer de följa honom i döden. Men, varnar Sun Zi: 

Är du däremot så tillmötesgående att du inte längre kan påverka och så älskande 
att du inte längre kan ge order, uppstår kaos som inte kan tyglas. Detta kan liknas 
vid bortskämda barns oduglighet.64 

Sun Zi ger även tolkningshjälp av olika symptom som kan tyda på att exempelvis moralen är låg 
eller att krafterna är uttömda.  

När klagan ljuder om natten råder oro. Är armén odisciplinerad saknar generalens 
ord tyngd. Flyttas flaggorna och baneren runt råder oordning. Är befälen 
lättretliga är armén krigstrött. [---] Mummel och viskningars i leden tyder på att 
armén är i upplösning. 65 

När fienden kommer med eftergifter önskar han hämta andan.66 

Även andra faktorer framhålls av Sun Zi. Förutom att övertygelsen är det som skall förena hög 
och låg så beskrivs att befälhavarens duglighet bestäms av hans vishet, trofasthet, 

                                                 
60 Sun Zi s 61-63 
61 Sun Zi s 61-67. 
62 Sun Zi s 31. 
63 Sun Zi s 113. 
64 Sun Zi s 125. 
65 Sun Zi s 109. 
66 Sun Zi s 111. 
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medmänsklighet, mod och allvar.67 Idag kanske vi skulle kalla det ledarskap byggt på en 
värdegrund. 

Det som får män att döda fienden enligt Sun Zi är vreden.68 Men för att frambringa mod, eller 
snarare att begränsa rädslan, skall ledarskapet uppvisa fasthet. De egna svaga stärks enligt Sun Zi 
ytterligare genom att de tydligt får uppleva att de är del i ett större sammanhang.69 Sun Zi verkar 
på detta sätt försöka begränsa krigets påfrestningar på den enskilde individen. Eftersom verket är 
skrivet för 2500 år sedan är det inte så konstigt att den innehåller passager som förespråkar 
plundring för att tillgodose soldaternas behov. Men om vi bortser från just plundringen som 
metod så är Sun Zis budskap att vi genom att sörja för soldaternas materiella väl och ve alstrar 
moral och styrka. Moral och styrka är enligt Sun Zi en förutsättning för att arméns förflyttningar 
inte skall kunna förutsägas. Sun Zi hävdar vidare, fritt återgivet, att ju mer kritiskt läget är för 
armén desto lojalare blir manskapet.70 Om detta blott är en iakttagelse eller om det är en 
rekommenderad metod framgår dock inte. Vad som däremot framgår tydligt är att strävan är att 
hela armén skall uppträda som en man.71  

3.4 Sammanfattning – Sun Zi och pelarmodellen 
Jag tycker mig se att det finns genomgående teman i Sun Zis Krigskonst – Undvik väpnad strid – 
försök segra utan strid, utkämpa bara krig som du kan vinna och se då till att vara oövervinnelig. 
Detta att sträva efter oövervinnelighet stämmer ganska väl överens med den neutrala småstatens 
försvarsansträngningar även om det i Sveriges fall var inom ramen för marginaldoktrinen. Om 
betydelsen av att vara oövervinnelig är att ens krigföringsförmåga är så stark att man inte kan 
besegras vad består då oövervinneligheten av enligt Sun Zi?  

När man i texten söker efter rena numerära jämförelsetal att utgå från så återfinns det egentligen 
bara i tredje kapitlet - Anfallsstrategier. Där föreskrivs hur man skall agera när man är allt från 
stort överlägsen till underlägsen.  

Man kan experimentera med tanken att Sun Zi ser krigföringsförmåga som en trappa eller som 
en pyramid där delarna staplas ovanpå varandra. Men vad skall man i så fall placera i botten och 
vad skall vara i toppen? Det är lockande att placera styrkenumerären i botten men kanske borde 
logistiken placeras där utifrån hur Sun Zi framhåller dess vikt i andra kapitlet. Hur skall 
vissheten, som återkommer i flera kapitel, liksom vilseledning, list och att agera i det fördolda 
inplaceras? Genast finner jag mig fången i en ”Hönan eller ägget” diskussion.  

Istället för att stapla funktionerna ovanpå varandra i hierarkier kan man utgå från ett hjulets 
runda form. Hjulets ytterkant representerar då (den sammantagna) krigföringsförmågan som bärs 
upp av ekrarna vilka representerar de olika funktionerna. Alla ekrar behövs för att hjulet skall få 
maximal styrka. Bildmässigt så kan inte krigföringsförmågan projiceras längre från hjulets mitt 
än vad ekrarna räcker. Navet skulle i så fall kunna representera ledning.  

Ett står ändock klart för mig: För Sun Zi hade de faktorer som vi återfinner i pelarmodellen 
betydelse. Dessutom menar Sun Zi att de olika faktorerna inte kan betraktas som isolerade 
objekt. Det fysiska har direkt inverkan på moralen och det konceptuella påverkar det fysiska, 
likväl som det fysiska påverkar det konceptuella. 

                                                 
67 Sun Zi s 5. 
68 Sun Zi s 21. 
69 Sun Zi s 51. 
70 Sun Zi s 139. 
71 Sun Zi s 143, 151. 
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4 Krigföringsförmåga enligt Carl von Clausewitz 
Preussaren Carl von Clausewitz (1780-1831) kom från en lägre ämbetsmannafamilj och inträdde 
i den preussiska armén redan vid 12 års ålder.72 Han deltog i flera fälttåg i både preussiska och 
ryska arméerna, det första som fänrik och fanbärare vid det preussiska fälttåget mot Frankrike år 
1793 vid blott 13-års ålder.73 Hans ambition var att skriva en bok som inte skulle falla i glömska 
utan som den intresserade skulle återvända till mer än en gång. Boken Om kriget (Vom Kriege) 
får idag anses vara en klassiker i ämnet krigsteori. Mycket i Clausewitz verk är av tidlös karaktär 
medan annat är tydligt tidsbundet. Om kriget är ett pragmatiskt arbete som ämnar lyfta fram de 
strategiska, operativa och taktiska problem som en befälhavare kan ställas inför.74 För 
Clausewitz var kriget aldrig en isolerad akt utan politiken finns alltid med och påverkar kriget, ja 
kriget är enligt Clausewitz alltid politikens redskap.75 Sannolikt var tänkaren Clausewitz 
influerad av sin tids stora filosofer och då främst Immanuel Kant (1724-1804) och Georg 
Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831).  

Immanuel Kant är viktig för det som kallas filosofisk kunskapsteori. Han förenade, i Kritik der 
reien Vernunft76 (1781), två på sin tid till synes oförenliga uppfattningar nämligen den 
rationalistiska (att den egentliga kunskapen kan härledas från förnuftet) och den empiristiska (att 
all kunskap vinns ur erfarenheter).77 Georg Wilhelm Friedrich Hegel är en av de främsta 
inspiratörerna till det som idag kallas historiefilosofi. Kärnan i hans budskap vara att både våra 
tankar och historien utvecklas dialektiskt enligt modellen tes – antites – syntes. Det som är 
(tesen) ställs mot sin motsats (antitesen). Av de båda bildas en syntes. Syntesen utgör därefter en 
ny tes som ställs mot en antites vilka formar en ny syntes.78  

Att i en c-uppsats försöka tolka hela Carl von Clausewitz 650 sidor text, vilka är nedtecknade 
efter flera decennier av tankar och reflektion, är att sticka ut hakan längre än tillrådligt. Min 
blygsamma avsikt är blott att spåra teorin om den sammansatta krigföringsförmågan som den är 
beskriven i pelarmodellen i Militärstrategisk doktrin från 2002 i von Clausewitz livsverk Om 
kriget. Att bara finna de olika faktorerna är sannolikt inte tillfyllest utan min strävan är även att 
finna spår av hur Clausewitz menade att dessa förhöll sig till varandra. 

4.1 Fysiska faktorer  
Kriget, vars mål är att göra fienden värnlös, grundas på tre faktorer enligt Carl von Clausewitz: 
stridskrafterna, landet och viljan. Stridskrafterna, hävdar Clausewitz inledningsvis, måste 
förintas. Förinta innebär i detta sammanhang bara att de skall försättas i ett sådant läge att de inte 
längre kan fortsätta striden. Dessutom måste landet erövras eftersom landet utgör grunden för att 
sätta upp nya stridskrafter. Förintandet av stridskrafterna, vars uppgift är att försvara landet, och 
erövring av landet går oftast stegvis. Förlust av territorium försvagar vanligen stridskrafterna och 
förlust av stridskrafter minskar möjligheterna att försvara landet. Men denna ordning är inte 
allom given enligt Clausewitz. Stridskrafterna kan dra sig undan även utan att vara förintade. 
Många krig avslutas också utan att någon av parterna blivit värnlös eftersom de står under 

                                                 
72 Johansson (1988) s 25. 
73 Mårtensson, Hjalmar, von Clausewitz Om kriget – Kommentarer, definitioner och register (Stockholm: 
Probus förlag, 1995) s 10-11. 
74 Johansson, Alf W, ”Förord” i von Clausewitz, Carl, Om kriget. (Stockholm: Bonniers, 1991) s 12. 
75 Mårtensson s 16 – 18. 
76 Ungefär ”Kritik av rena förnuftet” (Min förklarande översättning) 
77 Stora focus, Band 7 s 200. 
78 Stora focus, Band 6 s 136. 
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politisk styrning. Den politiska beslutet bygger på en enkel kostnads-, intäkts- och riskanalys. 
Vad kostar kriget? Vad kan vinsten bli samt hur stor är chansen till vinst eller hur stor är risken 
för förlust?79 

I Om kriget behandlar Clausewitz även frågan om numerära styrkeförhållanden. Överlägsenhet i 
antal är en grundläggande princip för Clausewitz.80 Hur stor numerär överlägsenhet som 
erfordras beror på övriga faktorer såsom exempelvis kvalitet på stridskrafterna. Eftersom 
europeiska stridskrafter ofta är väldigt lika varandra så är de fall där en antalsmässigt 
underlägsen styrka slagit en antalsmässigt överlägsen styrka resultat av arméernas varierande 
stridsmoral och fältherrarnas varierande talang81.  

Det handlar således om relativ överlägsenhet. Den relativa överlägsenheten (på den avgörande 
punkten) är enligt Clausewitz både beroende av arméns totala styrka och hur väl den används. 
Clausewitz understryker att överlägsenhet i antal ändå inte är en allomfattande förutsättning för 
seger. Det skulle vara att fullständigt misstolka hans framställan hävdar han.82 Men Clausewitz 
säger oss dessutom att de fysiska resurserna av betydelse inte uteslutande består av 
stridskrafterna utan även av den krigförande statens territorium med alla sina (natur) tillgångar.83  

4.2 Konceptuella faktorer  
Till de konceptuella faktorerna bör räknas förintandet av fiendens stridskrafter och besättandet 
av fiendens territorium även om såväl stridskrafter som territorium i sig är av fysisk karaktär. 
Men, säger Clausewitz, det finns andra sätt att öka sannolikheten för framgång utan att 
nedkämpa fiendens stridskrafter. Det han syftar på är åtgärder som har en omedelbar politisk 
inverkan. Genom att splittra eller neutralisera en motståndares allierade; skaffa egna nya 
bundsförvanter; eller förmå andra till politiska ställningstaganden till vår fördel menar 
Clausewitz att betydande framgångar kan nås betydligt snabbare än genom att nedkämpa hans 
stridskrafter.84  

En frågeställning för Clausewitz är hur vi skall göra kriget dyrare för fienden. Utöver de 
kostnader som förintade förband eller förlorat territorium innebär för motståndaren så 
förespråkar Clausewitz tre andra metoder att fördyra för fienden. För det första att besätta 
terräng, inte för att behålla den utan bara för att i största allmänhet skada motståndaren; för det 
andra att inrikta våra insatser mot sådana objekt som ökar skadorna hos motståndaren; och för 
det tredje att genom krigets varaktighet utmatta hans moral och hans fysiska motståndskraft. 
Denna den sista metoden kan även vara en strid utan positiva mål (alltså bara försvarsstrid). 
Genom att minimera den egna insatsen kan uthålligheten maximeras. Det att trötta ut 
motståndaren är, enligt Clausewitz, lämpligt när den svage vill bjuda motstånd mot den starke.85 

Men oavsett vilka metoder som används så är medlet alltid samma enligt Clausewitz. Det medel 
som alltid är förbundet med begreppet krig är striden. Allt som sker i kriget sker genom 
stridskrafterna menar Clausewitz. Men för att stridskrafterna skall strida krävs vilja att strida. 
                                                 
79 von Clausewitz s 45-47. 
80 von Clausewitz s 166-167. 
81 Som svensk officer kan det vara av kuriositetiskt intresse att Carl von Clausewitz inte vill använda 
Karl XII seger vid Narva år 1700 som exempel eftersom ryssarna, enligt Clausewitz, vid aktuell tidpunkt 
knappast kunde räknas som européer men dessutom för att omständigheterna i övrigt vid slaget är alltför 
okända. von Clausewitz, s 164. 
82 von Clausewitz s 164-167. 
83 von Clausewitz s 45. 
84 von Clausewitz s 48. 
85 von Clausewitz s 48-49. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2005-06-03 19 100: 2051 
Gustaf Dufberg  Sidan 21 av 41 
ChP 03-05 C-uppsats 
 
Han gör här ett förtydligande, som i förstone kan förefalla självklart, vad stridskrafterna är - 
stridskrafterna är beväpnade människor.86 Detta är intressant av två skäl. Dels att han betonar att 
det är människor (då viljan, liksom oviljan, förutsätter mänsklig medverkan), dels att han indirekt 
säger att det inte nödvändigtvis behöver vara soldater eller i militära förband organiserade 
människor hos vilka viljan att strida uteslutande förväntas finnas.  

Det leder tanken till sjätte bokens tjugosjätte kapitel som handlar om folkbeväpning och folkkrig. 
Här konstaterar Clausewitz att ett beväpnat folks motstånd kommer verka över ytan och att det 
på intet sätt är lämpat för koncentrerade insatser. Alltså raka motsatsen mot att kraftsamla för att 
vara lokalt överlägsen.87 

Låt mig nu, när vi konstaterat att striden är det viktigaste medlet, övergå till just viljans och 
övriga moralfaktorers betydelse för krigföringsförmågan. 

4.3 Moralfaktorer  
Även om fiendens stridskrafter är förintade och hans land erövrat så betyder det, enligt 
Clausewitz, inte automatiskt att fiendens vilja är bruten så länge hans regering eller 
bundsförvanter är inte villiga att ingå fredsavtal eller att hans folk är berett till underkastelse. 
Dock är det, enligt Clausewitz, rimligt att anta att med ett fredsslut är folkets vilja till fortsatt 
motstånd betydligt svagare än innan.88 Men viljan har betydelse långt innan detta slutliga läge. 
Moralfaktorerna, säger Clausewitz, hör till krigets viktigaste inslag. Moralen är andan som 
tillsammans med viljan sätter krafterna i rörelse i krig, men moralen är inte mätbar i siffror. Men 
Clausewitz är synnerligen tydlig på att moralkrafterna måste medräknas även om de inte kan 
kalkyleras exakt. 89 Dock är det så att moralfaktorerna inte kan betraktas enskilt utan de är intimt 
förbundna med de fysiska. Eller med Clausewitz egna ord: 

Ty verkningarna av de fysiska och moraliska krafterna smälter samman helt och 
kan inte åtskiljas som en metallisk legering genom en kemisk process.90 

Vilka effekterna blir, av exempelvis en seger eller ett nederlag är svårt, om överhuvudtaget 
möjligt, att förutse. Men de är bland annat beroende av arméns, fältherrens och regeringens anda 
och moral i övrigt samt folkstämningen där kriget förs.91 Clausewitz använder en liknelse för att 
beskriva hur tätt sammanlänkade det fysiska är med det moraliska: 

… de fysiska krafterna utgör bara handtaget av trä, under det att de moraliska är 
den ädla metallen, det egentliga blankt slipade vapnet.92 

4.4 Sammanfattning – Carl von Clausewitz och pelarmodellen 
Som inledningsvis angivits var min avsikt att i von Clausewitz oavslutade livsverk Om kriget 
spåra teorin om den sammansatta krigföringsförmågan, utifrån hur den är beskriven i 
pelarmodellen i Militärstrategisk doktrin från 2002. Men även hur Clausewitz menade att dess 
olika delar förhöll sig till varandra. 

I förstone kan man förledas att tro att Clausewitz allenast beaktar de fysiska faktorerna och 
fokuserar på att förinta fiendens stridskrafter. Det menar jag är en allt för trångsynt tolkning av 

                                                 
86 von Clausewitz s 50. 
87 von Clausewitz s 478-483. 
88 von Clausewitz s 45-46. 
89 von Clausewitz s 151. 
90 von Clausewitz s 152. 
91 von Clausewitz s 151. 
92 von Clausewitz s 152. 
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Clausewitz.  Detta att förinta fiendens stridskrafter är ett sätt att påtvinga fienden vår vilja. Men 
förintandet i sig är inte alltid nödvändigt utan fiendens blotta fruktan att få sina stridskrafter 
förintade av oss kan leda till seger.93 Min tolkning är att Clausewitz strävar efter att verka via 
motståndarens perception. Att förmå motståndaren att acceptera eftergifter för att på så sätt 
undvika förlust eller rent av ett, som han uppfattar det, förödande nederlag. Vägarna att uppnå 
påverkan i fiendens perception kan även vara sådana som rör sig utanför det rent militära. 
Genom poliska manövrer, där fiendens allierade splittras eller där vi vinner nya egna 
bundsförvanter, kan striden undvikas enligt Clausewitz. 

I Clausewitz värld kan man således säga att det fysiska är viktigt för att förinta fienden eller för 
att hota med att förinta honom. Därmed finns en tydlig länk mellan det fysiska och moralen 
(viljan). Det konceptuella understödjer moralen likväl som det fysiska. Men slutligen är det 
moralen (viljan till strid) som är avgörande för seger eller nederlag. 

                                                 
93 von Clausewitz s 47. 
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5 Krigföringsförmåga enligt Antoine Henri de Jomini 
Antoine Henri de Jomini (1779-1869), schweizisk militärteoretiker som är mest känd för sitt verk 
Sammandrag av krigskonsten (Précis de l´Art de Guerre).  
Hans första egentliga verk avhandlade (preussaren) Fredrik den Store. Marskalk Ney hjälpte 
honom att publicera de första verken. Napoleon blev så imponerad av Jominis verk att han 
befordrade honom till överste 1806. Hade det inte varit för, den ömsesidiga, antagonismen med 
Napoleons stabschef Berthier så hade kanske Jomini nått betydligt högre i franska armén än vad 
han gjorde. Att Berthier blockerade den av Ney föreslagna befordran av Jomini, från 
brigadgeneral till divisionsgeneral, ledde till att Jomini accepterade den sedan länge av den ryska 
tsaren Alexander erbjudna officersfullmakten med (generals grad) i ryska armén.94  

Jominis främsta militärteoretiska verk är, som tidigare nämnts, Précis de l´Art de Guerre 
(Sammandrag av krigskonsten) i vilken han framstår som en ledande representant för den 
riktning inom militärteorin som söker fasta regler och lagar för krigskonsten. Han sökte med 
andra ord att finna lagbundna förklaringar på kriget. Jomini framställde kriget som något 
begränsat, något som var hanterbart och som gick att kontrollera.95 Clausewitz däremot trodde 
inte att några fasta regler kunde underlätta förståelsen av kriget. Han strävade istället efter en 
djupare förståelse för kriget.96 Med dagens terminologi skulle Jominis kunna betraktas som en 
representant för den positivistiska skolan i motsats till Clausewitz som bättre kan beskrivas som 
tillhörande den hermeneutiska.97  

För Jomini bestod krigskonsten i sex olika delar, eller rent av sex olika nivåer: statsmannakonst; 
strategi (eller konsten att dirigera massorna antingen för försvar eller för anfall); stortaktik; 
logistik (konsten att förflytta arméer); ingenjörskonst (och konsten att angripa och försvara 
fortifikationen); mindre taktik.98  

Jomini beskrev 12 essentiella omständigheter för att skapa den perfekta armén. Dessa var enligt 
honom: ett bra rekryteringssystem, en bra organisation och ett välorganiserat system med 
nationella reserver. Dessutom behövdes bra reglementen för strid, stabstjänst och 
administrationen; en strikt, men inte förödmjukande disciplin med en anda av att snarare frivilligt 
än under tvång underordna sig och att sträva efter punktlighet; samt ett väletablerat system av 
belöningar syftande till att skapa (positiv) konkurrens. Jomini går vidare och hävdar att särskilda 
artilleri- och ingenjörförband; överlägsna vapen i jämförelse med fiendens; och en duglig 
generalstab även behövs. Slutligen behövs en bra organisation för intendentur, sjukhus och 
allmän administration; en bra organisation för tilldelning av befäl och för inriktning av 
krigsoperationer; samt stimulans att vidmakthålla den militära andan i folket. Inga av dessa tolv 
förutsättningar kunde enligt Jomini negligeras utan allvarliga olägenheter som följd.99 

Det är naturligtvis nödvändigt att närma sig Jominis Sammandrag av krigskonsten med samma 
ödmjukhet som man närmar sig Clausewitz verk Om kriget. Sammandrag av krigskonsten är, i 
likhet med Om kriget, ett komplext verk som är resultatet av många års egna funderingar och inte 
minst krigserfarenheter. Av det skälet kan en c-uppsats aldrig göra verket rättvisa utan bara lyfta 
fram några få tendenser kopplat till uppsatsen.  

                                                 
94 de Jomini (1947) s 3-6. 
95 Johansson (1988) s 54. 
96 Johansson (1988) s 26-27. 
97 Johansson (1988) s 40-51. 
98 de Jomini (1996) s 13. 
99 de Jomini (1947) s 56. 
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5.1 Fysiska faktorer  
Några av Jominis 12 essentiella omständigheter är av främst fysisk karaktär medan andra är mer 
av konceptuell eller moralisk karaktär. Överlägsna vapen samt särskilda artilleri- och 
ingenjörförband är relativt fysiska till sin karaktär även om det i dessa finns investerat ett visst 
mått av konceptuell design. Belöningar, som i förstone kan uppfattas som rent fysiska är både 
konceptuella till sin metod och har moralstärkande effekt som sitt syfte. På samma sätt förhåller 
det sig med rekryteringssystemet, organisationen mm. 

Utöver det som redovisats ovan kan konstateras att för Jomini var de numerära 
styrkeförhållanden av stor betydelse. Strävan var att genom att kraftsamla uppnå lokal 
överlägsenhet. Hur detta skulle uppnås, vilket är att hänföra till konceptuella faktorer, 
återkommer jag till i nästa avsnitt.  Terrängen är på samma sätt av i intresse för Jomini. 
Exempelvis kan floder och berg förstärka defensiven särskilt när dess svaga punkter förstärks 
med byggda hinder och fort.100 

5.2 Konceptuella faktorer  
Jomini beskriver att för krigföring finns det en framträdande princip. Denna princip går igen på 
olika sätt i följande fyra regler. Kraftsamla genom strategiska förflyttningar101 massan av armén 
mot den avgörande punkten och mot fiendens kommunikationslinjer men gör det utan att 
äventyra de egna (kommunikationslinjerna); manövrera för att möta delar av fiendens styrkor 
med huvuddelen av dina egna; på slagfältet skall du kraftsamla massan av dina stridskrafter mot 
den avgörande punkten eller mot den del av fiendens linje som det är av störst vikt att nedkämpa; 
samt slutligen operera så att massan av dina stridskrafter inte bara angriper den avgörande 
punkten utan även att det sker vid rätt tidpunkt och med kraft. Jomini är fullt medveten om att så 
allmänt hållna handlingsregler lätt kan kritiseras. Det är lätt, säger han, att rekommendera 
kraftsamling mot de avgörande punkterna men att finna dem (de avgörande punkterna) är desto 
svårare. Jomini hänvisar därför till senare avsnitt i boken där olika typer av punkter både 
beskrivs och diskuteras.102  

Mycket av Jominis konceptuella resonemang utgår från zoner och linjer. Operationszoner är 
delområden av hela krigsområdet vilka arméerna kommer att genomkorsa när de skall uppnå sina 
mål. I en operationszon förekommer det en men vanligen flera operationslinjer. Antalet 
operationslinjer är beroende dels på operationsplanen och dels på antalet (stora) förbindelser i 
operationszonen. De viktigaste operationslinjerna och de som en armé följer för att nå sina mål, 
kallas strategiska linjer. De förbinder de avgörande punkterna, antingen med varandra eller med 
fronten. Kommunikationslinjer däremot är de rutter som förbinder olika delar av armén i en 
operationszon. Operationslinjerna kan sedan enligt Jomini, uppdelas i en mängd olika typer 
varav de viktigaste är: enkla operationslinjer, när en armé marscherar längs en rutt utan att vara 
uppdelad i större självständiga delar; dubbla operationslinjer, när två större självständiga delar 
från samma front, eller två likvärdiga arméer under befäl av samma general, framrycker 
geografiskt skilda från varandra under avsevärd tid; inre operationslinjer, är den kortare 
(snabbare) väg som kan användas för att möta en fiende som därmed inte har möjlighet att bli 
lokalt överlägsen; yttre operationslinjer är de som uppstår för en armé som opererar samtidigt på 

                                                 
100 de Jomini (1996) s 96. 
101 Jag uppfattar att med dagens terminologi skulle det istället ha benämnts operativa förflyttningar. 
102 de Jomini (1996) s 70-71. 
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ömse sidor om en fiende. Därutöver beskriver Jomini koncentriska och divergenta 
operationslinjer, djupa, sekundära, oavsiktliga, provisoriska och definitiva operationslinjer.103  

Genom att studera en mängd genomförda operationer kom Jomini fram till att de som opererat 
utifrån enkla och inre operationslinjer vanligen haft bättre förutsättningar än fienden att 
kraftsamla på den avgörande punkten. De analyserade operationerna ledde Jomini mot ett antal 
regler som han såg att man bör följa. Reglerna har, i vart fall för mig, stora likheter med våra 
egna taktiska reglementen. Här följer några av de viktigare reglerna:  

- Kraftsamla på den avgörande punkten  
- Vid val av operationslinjer styr fiendens styrkedisposition mer än terrängen och bara om man 

är vida överlägsen skall man försöka sig på dubbel omfattning.  
- Även om fiendens flank är besegrad kan de vara vanskligt att anfalla hans bakre delar då vi 

kan förlora våra kommunikationslinjer, att säkerställa dessa är generalens viktigaste uppgift.  
- Två självständiga arméer bör inte operera på samma front utan överordnat befäl.  
- Enkla operationslinjer är mer fördelaktiga än dubbla.  
- Dubbla operationslinjer kan ändock vara nödvändiga beroende på topografi eller för att möta 

en fiende som opererar utifrån dubbla linjer. Detta ger att inre linjer i så fall är bättre än yttre 
dito då dessa gör det möjligt att kraftsamla mot fienden.  

- Den som är kraftfullt överlägsen kan operera från dubbla operationslinjer för han är ändock 
lokalt överlägsen.  

- Vid nyttjande av de inre linjerna får inte manöverfriheten går förlorad eller att avståndet 
mellan två operationslinjer blir för stort.  

- Två konvergerande linjer är bättre än två divergerande.  
- Divergerande linjer kan med fördel nyttjas när en fiendes center kollapsat och vi vill hålla 

honom delad.  
- Att (beroende på händelseutvecklingen tvingas) ändra sina operationslinjer är ett viktigt 

beslut vilket kan leda till stora framgångar.  
- Terrängen påverkar valet av riktning för en operationslinje.  
- Den stora konsten är att rikta sina operationslinjer mot fiendens kommunikationslinjer utan 

att riskera sina egna.  
- Vid flodövergång måste platsen väljas utifrån terräng och fiende, övergången måste sedan 

skyddas tills att seger är vunnen. 
- En armés uthållighet på främmande territorium är beroende av lokala tillgångar och 

eventuellt folkligt motstånd.  
- Slutligen, regeln att en operationslinje skall skyddas av ett lika stort område i sida som den är 

djup tillbakavisas av Jomini. Det skulle omöjliggöra alla militära operationer menar han. 

Dessutom hävdar Jomini att terrängens betydelse, armens moral, folkets anda, förmågan och 
energin hos befälhavarna inte kan bedömas i diagram på papper.104 Detta leder oss vidare till 
moralfaktorerna nedan. 

5.3 Moralfaktorer  
En krigsmakts moral är beroende av att regeringen tar sitt ansvar och odlar en militär anda i sina 
medborgare enligt Jomini. Motsatsen är när det inte längre är både en ära och en plikt att tjäna 
sitt land i de väpnade styrkorna. Det var det som enligt Jomini fick det Romerska riket att gå 
under.  
                                                 
103 de Jomini (1996) s 100-102. 
104 de Jomini (1996) s 114-123. 
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Misfortune will certainly fall upon the land where the wealth of the tax gatherer or 
the greedy gambler in stocks stands, in public estimation, above the uniform of the 
brave man who sacrifices his life, health, or fortune to the defense of his 
country.105 

Detta skulle enligt Jomini undvikas dels genom att landet belönade och ärade det militära 
styrkorna och dels genom att ge företräde för officerare som tjänat landet vid tillsättande av 
tjänster i den statliga förvaltningen. Men Jomini var villig att sträcka sig lite längre ändå. Han 
förslog att för vissa befattningar i den statliga förvaltningen skulle det till och med krävas en viss 
längd av tjänstgöring i det militära som en ren kvalifikation. Förvisso, konstaterar Jomini, så 
krävs det ofta andra kvalifikationer än de rent militära för dessa befattningar. Detta skulle, 
framförallt i fredstid, inte utgöra några problem då officerarna därmed skulle studera istället för 
att söka rekreation på teatrar och offentliga klubbar. Denna fusion mellan militärt och civilt 
menar Jomini är främst lämplig där militärtjänstgöring är en temporär plikt för folket och inte där 
kontraktssystem råder som i England eller Ryssland. Särskilt säger Jomini, och förfasar sig över 
sin tids bristande patriotism och pliktkänsla, när den dominerande strävan är att uppnå materiel 
komfort och välstånd.  

…particularly in this age, when  the attainment of material comfort and prosperity 
appers to be the dominant passion of the people.106 

Lösningen, för Jomini, är inte att skapa en militär anda endast i samhället då det inte är 
tillräckligt, utan denna måste även skapas i armén för att uppnå önskade resultat. Han skiljer på 
arméns entusiasm och dess militära anda. Det förstnämnda är utslag av passion av mer eller 
mindre tillfällig karaktär (religion, politik, patriotism) medan det senare är beroende av faktisk 
militär förmåga. Mod, fortsätter Jomini, skall belönas och äras, grader respekteras och 
disciplinen upprätthållas genom inre styrka snarare än som en yttre form. Särskilt gäller detta 
officerare. Mod krävs för att storma en fientlig ställning, men heroism för det långt mer 
komplicerade som det innebär att retirera framför en anfallande segerrik fiende, ständigt 
uppvisande en enad stark front för honom.107 Men Jomini hävdar som tidigare nämnt att 
terrängens betydelse, armens moral, folkets anda, förmågan och energin hos befälhavarna inte 
kan bedömas i diagram på papper.108 

Genom att i fredstid härda truppen med hårt arbete och genom att inskärpa deras överlägsenhet 
över fienden (utan att för den skull nedvärdera fiendens förmåga i allt för hög grad) och att 
inspirera till bragder, hylla mod, bestraffa svaghet och fördöma feghet menar Jomini att en god 
militär anda kan utvecklas och bibehållas.109Disciplin är vidare den bästa försäkringen mot att 
drabbas av panik.110 

5.4 Sammanfattning – Antoine Henri de Jomini och pelarmodellen 
Jomini beskylls ibland för att vara allt för kategorisk och allt för handboksmässig i sina tankar 
och texter. Titeln på hans mest kända verk, Précis de l´Art de Guerre, som jag i det föregående 
har utgått ifrån blir på svenska Sammandrag av krigskonsten. Men samtidit kan det franska ordet 
précis även ha betydelsen precis, noggrann, bestämd, översikt, resumé eller, till och med, 
handbok. Oavsett om Jomini är allt för kategorisk eller ej så kan man i Jominis Précis de l´Art de 

                                                 
105 de Jomini (1996) s 61. 
106 de Jomini (1996) s 62. 
107 de Jomini (1996) s 61-63. 
108 de Jomini (1996) s 122. 
109 de Jomini (1996) s 63. 
110 de Jomini (1996) s 64. 
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Guerre spåra samma tanke som i Militärstrategisk doktrin, att framgång i krig är beroende av 
fysiska faktorer, konceptuella faktorer och moralfaktorer. Redan det tolv punkterna med 
essentiella förutsättningar för att bygga en perfekt armé som jag refererade till i inledningen visar 
detta.  

Kraftsamling och därigenom uppnådd styrkeöverlägsenhet är ett genomgående tema hos Jomini. 
Hela hans resonemang om punkter och linjer, och hur dessa skall hanteras, syftar till att inför 
drabbningen skall man med huvuddelen av de egna styrkorna ha manövrerat till ett sådant läge 
att man möter en underlägsen fiende. En fiende som då är underlägsen därför att han förnekas 
möjligheten att kraftsamla eller därför att vi angriper utvalda delar av hans förband.  

Entusiasm, militär anda och inre disciplin framhålls vidare av Jomini som en förutsättning för att 
en armé, likväl som ett land, skall vara framgångsrikt. Han för detta i bevis genom att referera till 
det romerska rikets undergång. Det var enligt Jomini beroende på att dess militärmakt inte 
placerades i första rummet.  

Det ger att (den fysiska) överlägsenheten på den avgörande punkten är beroende av konceptet att 
manövrera och kraftsamla samtidigt som manövern och kraftsamlingen kräver fysiska 
förutsättningar såsom rörliga förband, överlägsna vapen, logistik och gynsam terräng. Men, 
fysisk och konceptuell överlägsenhet kräver dessutom entusism, militär anda och inre disciplin 
för att man skall nå effekt. Jag tolkar Jominis beskrivning av olika belöningssystem som att han 
menar att de tre senare  faktorerna  kan stärkas genom aktiva insatser av fysisk och konceptuell 
karaktär. 
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6 Krigföringsförmåga enligt Mao Tse-tung 
Mao Tse-tung (ibland stavat Zedong eller Zedung) levde mellan 1893 och 1976.  Han var en 
viktig kinesisk politisk och militär ledare under en stor del av 1900-talet fram till sin död 
1976.111 Mao Tse-tung kombinerade, enligt Robert E. Harkavy och Stephanie G. Neuman, 
element från Clausewitz, Lening och Lawrence (of Arabia) till en framgångsrik strategi vilken 
ledde till seger i den kinesiska revolutionen i slutet av 1940-talet. 

Clausewitz och Lenin torde i någon mån vara kända av läsaren men några förklarande ord om 
Lawrence of Arabia kan måhända underlätta förståelsen. Thomas Edward Lawrence (1888-1935) 
var brittisk rådgivare för de arabiska styrkorna i kriget mot turkarna under första världskriget. 
Lawrence kan ha varit den förste gerillakrigföringsteoretikern. Det hävdar i vart fall 
Harkavy/Neuman som menar att Lawrence vidareutvecklade de militära aspekterna av 
Clausewitz tankar om upprorskriget under det att dess politiska sida hade vidareutvecklats av 
Lenin.  

Mao utformade sin krigföringsteori utifrån att det skulle vara ett (tidsmässigt) utdraget krig med 
en agrar bas som utkämpades i de militära, psykologiska, politiska och ekonomiska 
dimensionerna. Det revolutionära kriget skulle ha tre faser enligt Mao Tse-tung: strategiskt 
försvar, strategiskt dödläge och strategisk motoffensiv. För detta underströk han fyra basala 
element: för det första partiet för det andra massornas stöd och en enad front för det tredje en 
lojal professionell armé och för det fjärde slutligen skyddade baser.112  

Samma teman om hur kriget måste föras och vilka dess villkor är återfinns oavsett om Mao 
behandlar kriget mot de imperialistiska japanerna som i ”Om långvarigt krig”113 från maj 1938 
eller som i ”Strategiska problem i Kinas revolutionära krig”114 från december 1936 om det Andra 
revolutionära inbördeskriget. 

Maos militära skrifter är vittnesskildringar skrivna under ett pågående krig. De innehåller råd, 
handlingslinjer och till och med skäll på samarbetsparters och underordnade. Maos tankar om 
krigföring går bara, enligt Peralta, att förstå utifrån det revolutionära krig som han var inblandad 
i. I vissa stycken tvingades han även att ”uppfinna” det krig som skulle utkämpas, och detta inte 
helt utan motstånd inom det kinesiska kommunistpartiet. Mao behärskade inte andra språk än 
kinesiska och det är oklart hur mycket marxistisk litteratur han läste före 1940-talet. Vad vi 
däremot vet är att han bland annat läste Vladimir Lenins Staten och Revolutionen, Karl Marx och 
Friedrich Engels Kommunistiska manifestet och Engels Vägen från utopisk till vetenskaplig 
socialism. Den förstnämnda läste han under 1919 och de två senare under 1920. Mao influerades 
naturligen även av det rent kinesiska och han var en flitig läsare av kinesisk litteratur och 
hänvisade gärna till denna och till olika krigshändelser i Kinas tusenåriga historia i sina skrifter. 
Sun Zi tillhör självfallet detta kinesiska kulturarv och många av de liknelser som Mao använder 
sig av är direkt överförda från Sun Zis Krigskonst. Några säkra belägg för att Mao själv skulle ha 
läst Clausewitz föreligger inte, men likheterna finns där ändock och då främst i tesen att Krig är 
politikens fortsättning med andra medel. Sannolikt, hävdar Amanda Peralta, så har Clausewitz 

                                                 
111 Peralta s 98-99. 
112 Harkavy, Robert E & Neuman, Stephanie G, Warfare and the Third World (New York, NY: Pilgrave 
™, 2001) s 193-194. 
113 Mao Tse-tung, ”Om långvarigt krig” [1938] i Militärpolitiska skrifter II (Peking: Foreign Language 
Press/Bo Cavefors Bokförlag, 1969) s 39-54. 
114 Mao Tse-tung, ”Strategiska problem i Kinas revolutionära krig” [1936] i Militärpolitiska skrifter I 
(Peking: Foreign Language Press/Bo Cavefors Bokförlag, 1969) s 130-173. 
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tankar överförts via Engels och Lenin. Den senare hänvisar vid flera tillfällen till Clausewitz i de 
skrifter som Mao Tse-tung bevisligen har läst.115 

6.1 Fysiska faktorer  
Mao Tse-tung summerar (1936) sina erfarenheter av det andra revolutionära inbördeskriget i 
”Strategiska Problem i Kinas revolutionära krig” i syfte att systematisera de strategiska 
problemen i Kinas revolutionära krig. Mao framhåller fyra speciella kännetecken på Kinas 
revolutionära krig. För det första att kriget förs i ett väldigt halvkolonialt land.116 Detta att de är 
halvkolonialt har betydelsen hävdar Mao då de imperialistiska makterna skapar oenighet bland 
de styrande grupperna i Kina till skillnad från i en koloni som behärskas av ett ända land.117 
Detta faktum att det råder oenighet mellan olika styrande vita118 grupper, konstaterade Mao i 
”Hur kommer det sig att röd politisk makt kan existera i Kina?” från 1928, var själva 
förutsättningen för att den röda makten skulle kunna fortleva trots att de röda områdena var 
omringade av den vita makten.119 För det andra att fienden är stor och väldig och stöds av 
världens främsta kontrarevolutionära stater. Fiendens armé, säger Mao, är mycket större än Röda 
armén och större än någon armé i Kinas tidigare historia. För det tredje att Röda armén är liten 
och svag och dess politiska makt existerar i spridda och isolerade bergiga och avlägsna trakter 
och inte erhåller någon hjälp utifrån. Det fjärde kännetecknet är det kommunistiska partiet och 
agrarrevolutionen. Förhållandet partiet – Röda armén – bönderna (agrarrevolutionen) 
återkommer jag till i senare avsnitt. Mao drar slutsatser av dessa fyra grundläggande faktorer. 
Första och fjärde faktorerna ger att det är möjligt för Kinas Röda armé att växa och besegra 
fienden. Andra och tredje faktorerna å andra sidan ger att det är omöjligt för Kinas Röda armé att 
växa fort varför kriget mot fienden kommer att bli långt och även kan förloras om det sköts 
illa.120  Dessutom var Röda armén beroende av tillgången till skyddade baser.121 

Mycket av detta är således att hänföra till den fysiska pelaren även om annat bättre hör hemma i 
de båda andra. Mao konstaterar att numerära styrkeförhållandet är av betydelse men han gör en 
åtskillnad mellan strategisk och taktisk numerär över- respektive underlägsenhet. Strategiskt är 
man numerärt underlägsen, och kommer så att förbli under lång tid, men taktiskt har man 
möjlighet att temporärt kunna vara numerärt överlägsen. När en stor fientlig styrkas anfall skall 
krossas av en liten röd styrka menar Mao att man i själva överrumplingsanfallet mot fiendens 
flank måste sträva efter att vara lokalt överlägsen, ja inte bara då utan även när avsevärt 
underlägsna röda gerillaförband skall utföra överrumplingsattacker skall strävan vara att vara 
lokalt överlägsen genom att blott anfalla en liten del av fiendens styrka.122 Men detta skall ses i 
ljuset av den strategiska nivån, eller som Mao Tse-tung själv utrycker det: 

Vi använder de få för att besegra de många – detta säger vi till Kinas härskare i 
allmänhet. Vi använder de många för att besegra de få – detta säger vi till varje 
enskild fientlig styrka på slagfältet. Detta är inte längre en hemlighet […]. Han 

                                                 
115 Peralta s 100. 
116 Mao”Strategiska problem…” i Militärpolitiska skrifter I (1969) s 95-96. 
117 Mao”Strategiska problem…” i Militärpolitiska skrifter I (1969) s 118. 
118 ”Vita” skall i detta sammanhang förstås som revolutionens motståndare. 
119 Mao ”Hur kommer det sig att röd politisk makt kan existera i Kina?” [1928] i Militärpolitiska skrifter 
I s 13. 
120 Mao ”Strategiska problem…” i Militärpolitiska skrifter I (1969) s 120-121. 
121 Harkavy & Neuman  s 193-194. 
122 Mao ”Strategiska problem…” i Militärpolitiska skrifter I (1969) s 172. 
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kan emellertid varken hindra vår seger eller undgå sina egna förluster därför att 
han vet inte när och var vi kommer att handla.123  

Det numerära över- eller underläget kan betraktas som fysiska faktorer men sättet att hantera 
dem är egentligen mer en konceptuell faktor varför jag kommer att återkomma till det senare. 
Men det finns andra faktorer i Maos fyra kännetecken på Kinas revolutionära krig som passar 
bättre bland de fysiska faktorerna. Mao framhåller att det faktum att Kina är ett väldigt land gör 
att man inte behöver oroa sig för brist på utrymme att manövrera i.124 Behovet av manövern är i 
sin tur en frukt av Röda arméns numerära underläge. Så länge man inte förfogar över en stor 
armé eller ammunitionsreserver, säger Mao, så är man tvingad till rörlig krigföring. Ett av Röda 
arméns främsta kännetecken är därför att den opererar utan fasta stridslinjer då fienden är stark 
och Röda arméns tekniska utrustning bristfällig fortsätter Mao. Vid sidan av numerär, 
befolkningen, tid, skyddade baser (även om de kunde variera efter hur kriget utvecklades)125 och 
manöverutrymme så har således tekniknivå och (ammunitions-) försörjning betydelse för 
krigföringen. 

6.2 Konceptuella faktorer  
När man läser Mao Tse-tungs militärpolitiska verk så handlar dessa främst om hur kriget skall 
föras. När jag i föregående avsnitt försöket precisera de fysiska faktorerna för krigföring enligt 
Mao så blev det ofrånkomligen så att framställningen i mångt och mycket även berörde de 
konceptuella faktorerna. Därför kommer kanske delar av detta avsnitt uppfattas som 
upprepningar av det föregående.  

Eftersom jag i stor utsträckning, även fortsättningsvis, kommer utgå från ”Strategiska problem i 
Kinas revolutionära krig” i Militärpolitiska skrifter I så är det på sin plats med några korta 
kompletterande ord om hur Mao beskrev det krig som han 1936 utgick ifrån. Mao menade att: 

Krig är den högsta formen av kamp för att lösa motsättningar mellan klasser, 
nationer, stater eller politiska grupper, när dessa motsättningar utvecklats till ett 
visst stadium, och det har funnits ända sedan privatäganderätten och klasserna 
uppstod.126  

De krig som utkämpades i Kina mellan 1924 och 1936 var enligt Mao revolutionära krig 
samtidigt som man 1936 stod inför ett nationellt revolutionärt krig mot Japan. Kinas 
revolutionära krigs främsta fiender var enligt Mao imperialismen och de feodala krafterna. Det 
revolutionära krigets första skede (1924-1927) misslyckades därför att storbourgeoisien blev 
förrädare och för att opportunister frivilligt gav upp ledningen av revolutionen. I det 
agrarrevolutionära kriget, som pågick från 1927 till 1936, utgjorde även storbourgeoisien, de 
stora godsägarnas förbund samt den nationella bourgeoisien (som enligt Mao blivit en svans åt 
storbourgeoisien) revolutionens fiender.127 I detta senare krig, säger Mao, betraktas Röda armén 
som ett monster av fienden. Ett monster som han försöker infånga. Fienden bedriver därför så 
kallade inringnings- och undertryckningsfälttåg vilka Röda armén möter med motfälttåg. I detta 
krig växlar offensiv och defensiv mellan parterna och mindre nederlag för Röda armén är inte 
avgörande fortsätter Mao. På sikt såg Mao att när styrkebalansen förändrats skulle Röda armén 
övergå till att inringa och undertrycka fienden som då skulle tvingas till motfälttåg.128  

                                                 
123 Mao ”Strategiska problem…” i Militärpolitiska skrifter I (1969) s 173. 
124 Mao ”Strategiska problem…” i Militärpolitiska skrifter I (1969) s 119. 
125 Mao ”Strategiska problem…” i Militärpolitiska skrifter I (1969) s 173-174. 
126 Mao ”Strategiska problem…” i Militärpolitiska skrifter I (1969) s 96. 
127 Mao ”Strategiska problem…” i Militärpolitiska skrifter I (1969) s 112-113. 
128 Mao ”Strategiska problem…” i Militärpolitiska skrifter I (1969) s 124-129. 
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Som tidigare nämnts var Maos tanke att så länge man var underlägsen skulle man strategiskt vara 
defensiv men taktiskt offensiv genom att kraftsamla där fienden var svag. Detta krävde en rörlig 
krigföring eftersom, enligt Mao, det i ett revolutionärt krig inte kunde förekomma några fasta 
stridslinjer.129 I den svenska översättningen används ordet fluiditet för att beteckna den 
eftersträvade formen av rörlig krigföring. Samma ord (fluidity) används i den engelska 
översättningen som den svenska är baserad på.130  Metoden innebar inte bara att de militära 
styrkorna skulle operera rörligt utan att även att basområdena skulle vara rörliga och kunna 
överges för att uppstå på nya platser. Det hela ger ett intryck av en strävan efter oformlighet utan 
hindrande strukturer. De dåliga erfarenheter man hade av reguljär krigföringsstrategi, vilken 
dominerade det femte fälttåget, underströk för Mao behovet av att tills att styrkeförhållandena 
var mer fördelaktiga bibehålla den gerillakaraktär som dittills varit kännetecknande för det 
revolutionära kriget.131 

Eftersom revolutionära styrkor enligt Mao växer långsamt så blir kriget av naturliga skäl långt. 
Men det som gäller för kriget i sin helhet gäller vanligen inte för fälttåg och strider. För fälttåg 
och strider gäller, oftast, att söka snabba avgöranden. Skälen var enligt Mao bland annat att Röda 
arméns underhåll var begränsat (vapen och ammunition) och att de vita var numerärt överlägsna.  

För Röda armén, menar Mao, som får nästan alla sina förnödenheter från fienden är 
förintelsekrig den grundläggande politiken. Han menar att man bara genom att förinta fiendens 
styrkor man krossa hans inringnings- och undertryckningsfälttåg. Även om man fick egna 
förluster när man tillfogade fienden förluster så stärkte man Röda armén när man skaffade sig 
påfyllning (av underhåll) vid förintandet av hans förband. Att bara driva fienden på flykten är 
inte något avgörande fortsätter Mao.132  

Att skada en människas tio fingrar är inte lika effektivs som att hugga av ett av 
dem, och att driva tio divisioner på flykten är inte lika effektivt som att förinta en 
av dem.133 

Som jag beskrev tidigare så litade Mao till del på att ta förnödenheter från fienden i samband 
med att fiendens förband förintades. Han drar detta till sin spets och säger att inte ens när man 
byggt sin egen krigsindustri får man bli beroende av den utan alltjämt skall man göra anspråk på 
fiendens produktion och dessutom låta fiendens trängkårer leverera den.134 

6.3 Moralfaktorer  
Enligt Militärstrategisk doktrin består moralpelaren av vilja, ledarskap och värdegrund. Utan att 
värdera värdegrunden som sådana kan man konstatera att Mao värderade just den revolutionära 
ideologin och dess ledarskap som en avgörande faktor till de egnas fördel och samtidigt till 
fiendens nackdel. Förhållandet mellan kommunistpartiet, Röda armén och bönderna 
(agrarrevolutionen) är särskilt framträdande. Mao utgår, som oftast, från de fyra kännetecknen 
för Kinas revolutionära krig (att Kina är ett väldigt land med ojämn politisk och ekonomisk 
utveckling som genomgått en stor revolution; att fienden är stor och väldig; att Röda armén är 
liten och svag; samt slutligen agrarrevolutionen). Som beskrivet i tidigare avsnitt leder detta Mao 
till två slutsatser. Dels att det är möjligt för Kinas Röda armé att växa sig stark och besegra 
                                                 
129 Mao ”Strategiska problem…” i Militärpolitiska skrifter I (1969) s 173. 
130 Mao Tse-tung, “Problems of strategy in China´s revolutionary war” [1936] i Selected Military 
Writings (Peking: Foreign languages press, 1963) s 136. 
131 Mao ”Strategiska problem…” i Militärpolitiska skrifter I (1969) s 174-175. 
132 Mao ”Strategiska problem…” i Militärpolitiska skrifter I (1969) s 179-184. 
133 Mao ”Strategiska problem…” i Militärpolitiska skrifter I (1969) s 184. 
134 Mao ”Strategiska problem…” i Militärpolitiska skrifter I (1969) s 184-185. 
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fienden dels att detta omöjligen kan gå fort och att kriget därför kommer att bli långt.135 Dessa 
två perspektiv, säger Mao, är grundläggande för att förstå Kinas revolutionära krig och för att 
kunna leda revolutionskriget. För Mao finns det en stark koppling mellan agrarrevolutionen och 
förutsättningarna för Röda armén att framgångsrikt föra kriget. Bondemassans stöd framhålls av 
Mao. Även om Röda arméns basområden är små så är de politiskt mäktiga tackvare böndernas 
stöd. 

Röda armén har, trots att den är liten, en stor stridsduglighet – därför att dess 
medlemmar, vägledda av kommunistiska partiet, är födda ur agrarrevolutionen 
och kämpar för sina egna intressen, och därför att dess befäl och kämpar är 
politiskt enade.136 

Mao vänder sedan resonemanget för att beskriva Kuomintangregimens problem och säger att: 
”De bekämpar agrar revolutionen och har därför inget stöd bland bönderna.” Inte heller, menar 
Mao, litar de på sina soldater eller de lägre officerarna då dessa ofta har sitt ursprung bland 
småproducenterna.137 Enligt Mao finns det helt enkelt ingen riskvillighet då målet för 
Kuomintangregimen divergerar från soldaternas och de lägre officerarnas förmodade mål. När 
befäl och manskap är politiskt splittrade nedsätts stridsdugligheten avslutar Mao. 

6.4 Sammanfattning – Mao Tse-tung och pelarmodellen 
Mao Tse-tung bygger stora delar av sitt resonemang på att de fyra basala elementen: partiet; 
massornas stöd och en enad front; en lojal professionell armé; och skyddade baser är det som 
utgör själva grunden för att kunna föra ett framgångsrikt revolutionärt krig. Dessa fyra 
grundläggande faktorer är betydelsefulla enligt Mao oavsett om det är ett revolutionärt krig mot 
den vita Kuomintang regimen eller mot det imperialistiska Japan.  

Då är naturligtvis frågan hur, eller om, Maos fyra element passar in i Militärstrategisk doktrins 
tre pelare. Partiet, massornas stöd och den enade fronten kan man betrakta som moralfaktorer, 
samtidigt som partiet i sig kan betraktas som en fysisk och konceptuell komponent. Den lojala 
professionella armén är både en fysisk komponent (soldaterna och deras utrustning) men utgör 
även en moralisk aspekt genom sin lojalitet. De skyddade baserna slutligen är även det en del av 
de fysiska faktorerna samtidigt som konceptet är att ha tillgång till skyddade baser. Hur är det då 
i övrigt med de konceptuella komponenterna? Svaret är att de konceptuella faktorerna 
framkommer ytterligare i Maos slutsatser av de fyra faktorerna. Att förutsättningarna finns för 
röda armén att växa och besegra fienden men att det omöjligen kan ske snabbt utan att det krävs 
ett långt krig. Det är dessa förutsättningar som skapar (konceptet) det revolutionära kriget enligt 
Mao. 

                                                 
135 Mao ”Strategiska problem…” i Militärpolitiska skrifter I (1969) s 121. 
136 Mao ”Strategiska problem…” i Militärpolitiska skrifter I (1969) s 120-121. 
137 Mao ”Strategiska problem…” i Militärpolitiska skrifter I (1969) s 121. 
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7 Slutdiskussion, resultat och utblick 
Beskrivningen i Militärstrategisk doktrin av vad krigföringsförmågan består av är framförallt 
lättillgänglig, lättfattlig och pedagogisk. Sannolikt är den ett kondensat av betydligt djupare 
tankar. Den har dock, just i sin enkelhet, en pedagogisk svårighet. Krigföringsförmåga, förmåga 
att (underförstått framgångsrikt) kunna föra krig, är enligt pelarmodellen beroende av fysiska 
faktorer, konceptuella faktorer och moralfaktorer. Faktorerna bär, i form av tre symboliska 
pelare, upp krigföringsförmågan likt taket på en antik tempelbyggnad.  

Så långt är Militärstrategisk doktrin tydlig men vad jag därutöver har funnit är att pelarna i stor 
utsträckning bör vara beroende av varandra.  

Exempelvis finns fysiska ”investeringar” som en viktig del i de utvecklade koncepten. De 
utvecklade koncepten påverkar utformningen av de fysiska faktorerna. Dessutom är det sannolikt 
att tilltro till materiel och krigföringskoncept påverkar moralen liksom att moralfaktorerna 
påverkar förmågan att utnyttja de fysiska och konceptuella faktorerna. Därmed är det kanske mer 
rättvisande att illustrera förhållandena med nedanstående modell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2: Faktorerna påverkar varandra likväl som de utgör grunden för den sammantagna 
krigföringsförmågan. 

 

 

 

De taktiska grundbegreppen (lokal överlägsenhet, kraftsamling, överraskning, vilseledning, 
handlingsfrihet och styrkeekonomi) är direkt svårplacerade i någon enskild pelare. Låt mig 
exemplifiera detta med kraftsamling, som utifrån ett rumsligt perspektiv syftar till att nå lokal 
överlägsenhet. Å ena sidan är det en fysisk företeelse, kraftsamlingen i sig själv. Men å andra 
sidan är det en metod, kraftsamlandet som åtgärd utgående från en idé. Resonemanget kan föras 
ytterligare ett steg om man betraktar kraftsamling som något subjektivt. För den ena sidan är det 
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upplevelsen av att vara kraftsamlad och därmed starkare som är den dominerade känslan medan 
det för motståndaren är känslan att bli underlägsen som dominerar. Liknande resonemang kan 
föras med andra begrepp såsom stridsvärde och underrättelser.  

Mitt tidigare förda resonemang om svårigheterna med att placera vissa begrepp i någon enskild 
pelare är även applicerbart på exempelvis Jominis inre linjer. Det är både ett koncept ”att 
behärska de inre linjerna” medan de inre linjerna i sig är av snarast fysisk karaktär. Ett annat, 
kanske ännu bättre, exempel är Maos agrarrevolution. Den är fysisk i sig själv och i det som han 
ville åstadkomma. För Mao var agrarrevolution samtidigt ett koncept (en metod och tanke) att 
utgå från i själva den revolutionära processen. Men utöver detta så utgjorde den dessutom den 
hårda kärnan i den gemensamma värdegrunden och var därmed en del av moral pelaren.  

Man kan således relativt säkert hävda att pelarmodellen i Militärstrategisk doktrin är en alltför 
förenklad modellvärld för att kunna förklara de mer komplexa sammanhangen mellan de delar 
som uppbär krigföringsförmågan. 

Fysiska faktorer, konceptuella faktorer och moralfaktorer kan med lätthet återfinnas hos de fyra 
militärteoretiker som jag utgått ifrån. Men detta utan att de använder begreppen, i den form som 
de förekommer i pelarmodellen, eller pelarmodellen i sig. Att förekomsten av faktorer varierar 
mellan teoretikerna är förvisso intressant men motsäger inte slutsatsen att pelarmodellen som 
metafor har en militärteoretisk grund eftersom de faktorer som används kan inordnas i den. Inga 
av de granskade militärteoretikerna hävdar på något sätt att krigföring skulle vara möjlig utan 
faktorer från samtliga pelare. Jag finner dessutom pelarmodellen vara användbar som instrument 
för att förstå såväl Sun Zis och Maos som Clausewitz och Jominis tankar.  

Fysiska faktorer som överlägsenhet i antal med överlägsna vapen och därtill hörande 
kraftsamlingsresonemang återfinns hos samtliga fyra men den som jag finner vara främsta 
förespråkare för förintelsekrigföring är Mao Tse-tung. Hos honom är förintelsekrigföringen ett 
uttalat mål medan det hos exempelvis Sun Zi handlar om att i möjligaste mån undvika strid. För 
honom är den största segern den som vinns utan strid. Clausewitz strävar efter en djupare 
förståelse för kriget och för honom cirkulerar mycket runt att påtvinga fienden vår vilja. Jomini 
är i vissa avseenden Clausewitz motsats då han betraktar kriget som något begränsat som kan 
kontrolleras. Men för båda är lokal överlägsenhet genom kraftsamling, eller i vart fall 
möjligheten att kraftsamla av avgörande betydelse.  

Mellan Sun Zi och Mao Tse-tung finns det uppenbara likheter avseende moralfaktorernas 
betydelse. Båda framhäver exempelvis förhållandet mellan soldaterna och deras befälhavare. 
Därför menar de båda att man skall sträva efter att viljan mellan hög och låg sammanfaller. 
Clausewitz beskriver bildligt hur moralfaktorerna och de fysiska krafterna måste samverka för 
framgång medan Jomini å andra sidan beskriver vilka förutsättningar som måste råda för att 
moralfaktorerna skall växa sig starka. Moralfaktorerna är, även om de framhålls på olika sätt, 
viktiga för alla de fyra valda teoretikerna. Samtidigt som de alla framhäver moralfaktorernas 
betydelse, likväl som vissa metoder för krigföring, så hävdar ingen av dem att varken 
konceptuella eller moralfaktorer skulle kunna mätas på ett motsvarande sätt som de fysiska 
faktorerna. 

7.1 Resultat 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vilket stöd pelarmodellen har i Sun Zis, Carl 
von Clausewitz, Antoine Henri de Jominis och Mao Tse-tungs teorier om krigföring och 
krigföringsförmåga. I arbetet har jag därför utgått från följande tre frågor. 

A. Vad är krigföringsförmåga enligt pelarmodellen? 
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B. Förekommer de tre pelarnas innehåll i de valda militärteoretikers beskrivningar av vad 
krigföringsförmåga är? 

C. Hur förhåller sig de valda militärteoretikerna till, dels begreppet krigföringsförmåga som 
det förstås i pelarmodellen i Militärstrategisk doktrin, dels till frågan om man kan ”mäta” 
konceptuella faktorer och moral? 

 
Sammanfattningsvis kan mina frågeställningar besvaras på följande sätt: 

A. Pelarmodellen är väl grundad på Sun Zis, Carl von Clausewitz, Antoine Henri de Jominis 
och Mao Tse-tungs tankar om vad som är essentiellt för att kunna föra krig. 
Pelarmodellen är en metafor för en abstrakt svårmätbar förmåga vilken är beroende av 
fysiska faktorer, konceptuella faktorer och moralfaktorer. Man kan även uttrycka det som 
att pelarmodellen är gamla sanningar i nytt fodral. Pelarmodellen som den framställs i 
Militärstrategisk doktrin skulle, som jag ser det, vinna på att kompletteras med lite mer 
förklarande text. Det som i det sammanhanget bättre skulle kunna framgå är: att 
moralfaktorer och konceptuella faktorer är svåra att mäta (om de överhuvudtaget är 
möjliga att mäta); att det ibland är svårt att placera en enskild faktor i bara en av pelarna; 
och att fysiska och konceptuella faktorer liksom moralfaktorer i många fall kan vara 
oskiljaktiga då de ständigt påverkar varandra.  

B. Faktorer ur pelarmodellens tre pelare förekommer alla i de valda militärteoretikernas 
verk. De tre pelarna har därmed en tydlig grund i klassisk militärteori enligt Sun Zi, Carl 
von Clausewitz, Antoine Henri de Jomini och Mao Tse-tung.  

C. De fyra militärteoretikerna: Sun Zi, Carl von Clausewitz, Antoine Henri de Jomini och 
Mao Tse-tung har ett förhållningssätt till krigföringsförmåga som i stort överensstämmer 
med Militärstrategisk doktrins pelarmodell. Det abstrakta i pelarmodellen består av 
svårigheten med att mäta såväl konceptuella faktorer som moralfaktorer. Denna 
iakttagelse överensstämmer väl med de fyra valda militärteoretikernas uppfattning.  

Pelarmodellen i Militärstrategisk doktrin har stöd i Sun Zis, Carl von Clausewitz, Antoine Henri 
de Jominis och Mao Tse-tungs teorier om krigföring och krigföringsförmåga. Pelarmodellen som 
den framställs i Militärstrategisk doktrin ger dock inte någon heltäckande bild av vad 
krigföringsförmåga är. Framförallt gäller det hur den egna skall kunna stärkas respektive hur 
fiendens skall kunna försvagas. Att ytterligare utforska förhållandet mellan de tre pelarna bör 
därför vara av intresse. Detta torde kunna ge en bättre förståelse för egna, likväl som fiendens, 
styrkor och svagheter. I nästa steg kan en fördjupad insikt i problematiken även hjälpa oss att 
göra korrekta utvärderingar av egna insatsers påverkan på fiendens krigföringsförmåga.  

7.2 Utblick och fortsatt forskning  
Jag har under arbetets gång vid upprepade tillfällen, bland annat under Chefsprogrammets 
fältövning i Ardennerna i april 2005, återkommit till frågan om de olika pelarnas inbördes 
styrkeförhållande samt dess relativa överlägsenhet (eller underlägsenhet) i jämförelse med en 
motståndares. Som jag inledningsvis nämnde så framställs pelarmodellen, i vart fall bildmässigt, 
som om att de tre pelarna är lika grova. Så är sannolikt inte fallet. Inte heller framskymtar någon 
teori huruvida styrka inom ett område kan kompensera en relativ svaghet i ett annat.  

Antingen är det möjligt att med en relativ överkapacitet i ett område kompensera en relativ 
svaghet i ett annat område. Men då återstår frågan hur mycket man kan kompensera? (Det bör 
inte vara möjligt att kompensera en total avsaknad av en pelare.) Eller så är det omöjligt att 
kompensera ett områdes relativa svaghet med ett annats relativa styrka. Utifrån den senare 
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hypotesen kan man konstruera en modell. Modellen kan bland annat beskriva varför exempelvis 
en fysiskt överlägsen besegras av en underlägsen men även varför en metodmässigt överlägsen 
kan vara chanslös mot den avsevärt fysiskt överlägsne. 

Jag har ersatt det antika templet som metafor för krigföringsförmåga med en triangel. Tre linjer 
representerar de tre pelarna. Linjernas längd beskriver faktorernas styrka relativt motståndaren. 
Den sammantagna krigföringsförmågan utgörs av den liksidiga triangel som kan skapas av 
sidorna. Överskottet, de delar som faller utanför den liksidiga triangeln, förblir outnyttjat.  

Triangelns bas får i min modell representera de konceptuella faktorerna, den vänstra sidan de 
fysiska faktorerna och slutligen representeras moralfaktorerna av den högra sidan av triangeln. 
Jag kommer nedan beskriva detta i två exempel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3: Pelarmodellens faktorer beskrivna som en triangels sidor. 
 

Ex 1: Den fysiskt svage besegrar den fysiskt starke. 
I det första exemplet låter vi en fysiskt underlägsen [A] möta en fysiskt överlägsen [B]. A har 
dock ett relativt övertag i metoder medan viljan, inledningsvis, är lika stark för båda parter. A har 
på detta sätt en större sammantagen krigföringsförmåga som han kan utnyttja medan B har stora 
mängder outnyttjade resurser. I A:s fall råder balans mellan fysiska faktorer, konceptuella 
faktorer och moralfaktorer medan det för B är stor obalans. 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4: Den fysiskt underlägsnes krigföringsförmåga är större än den fysiskt 
överlägsnes tackvare bättre metoder och starkare vilja. 
 

Efterhand som kampen mellan parterna fortsätter tappar B tilltro till sin förmåga. Hans obalans 
blir nu ännu större och han kan bara nyttja en bråkdel av sin fysiska styrka. För A däremot råder 
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alltjämt balans och han kan fortfarande få ut full effekt. Exemplet skulle kunna appliceras på 
förhållandet mellan tyska och franska förband under tyska västfälttåget i maj1940. 

 

 

 

 

 

 

Bild 5: Viljesammanbrott hos den fysiskt överlägsne.  

Ex 2: Den konceptuellt överlägsne besegras av den fysiskt starke  
I nästa exempel är den ena parten fysiskt överlägsen [C] medan hans motståndare är konceptuellt 
överlägsen [D]. Trots att D är konceptuellt överlägsen så sätter de fysiska faktorerna en gräns för 
vad han kan uppnå. Exemplet kan appliceras på förhållandet mellan västallierade och tyska 
förband i Västeuropa under 1944-1945. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bild 6: Bristen på fysisk styrka omöjliggör full effekt av konceptuella lösningar. 
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Det är sannolikt även möjligt att, i en något förändrad form, använda den bild som jag använt i 
min slutdiskussion för att beskriva förhållandet mellan två parters fysiska faktorer, konceptuella 
faktorer och moralfaktorer. I det fallet låter jag de inåtgående pilarnas längd beskriva faktorernas 
relativa styrka i förhållande till motståndaren. De trianglar som då bildas kan få flera olika 
former enligt exemplen nedan. Även i denna modell bestäms krigföringsförmågan av triangelns 
area. Enligt denna förklaringsmodell, där trianglarna inte behöver vara liksidiga, kan dock en 
svaghet kompenseras av en annan styrka. Det som tydligt i detta fall framgår är den asymmetri 
som kan uppstå mellan olika parter. 
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Bild 7: Krigföringsförmågan får olika karaktär beroende på de olika faktorernas relativa styrka 
jämfört motståndaren.   

Ytterligare ett förslag till en bildlig metafor för att öka förståelsen är det hjul som jag beskrev i 
avsnittet om Sun Zi. I hjulmetaforen representerar navet ledningen. Från navet strålar ekrarna ut. 
Ekrarna representerar olika funktioner och faktorer såsom underrättelser, materiel, vilja, logistik, 
utbildning, finanser, allianser etc. eller i en enklare modell de tre pelarna. Ekrarna i sin tur bär 
upp själva rullbanan. Det som ryms innanför hjulets ytterkant representerar den sammantagna 
krigföringsförmågan som inte kan bli större än vad ekrarna kan bära upp. För att hjulet skall 
kunna rulla jämt krävs att det är cirkulärt och att navet är i hjulets mitt. Därför måste det vara 
harmoni mellan alla ekrarna. Om ekrarnas längd varierar kraftigt kommer gången bli svajig och 
kraft gå förlorad. Det skulle i så fall innebära att vi genom kraftiga investeringar i exempelvis 
den eker som representerar de fysiska faktorerna inte får någon effekt förrän vi har utvecklat 
metoder att använda investeringarna och har tillräcklig vilja. Resonemanget kan även appliceras 
på en situation då vi utvecklat metoder och har vilja men inte är beredda att utveckla eller 
införskaffa rätt materiel. 
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Dessa olika sätt att bildligt beskriva krigsföringsförmågan har sina brister. Icke minst utifrån det 
som jag tidigare hävdat att en strikt uppdelning mellan fysiska faktorer, konceptuella faktorer 
och moralfaktorer inte låter sig göras. Men dessutom att varken konceptuella faktorer eller 
moralfaktorer låter sig mätas varför modellens geometrisk-matematiska förklaringsansats leder 
tillbaka in i en återvändsgränd med obesvarade frågor. Så strikt skall inte modellerna tolkas. Min 
ansats är snarare att dessa skall vara ett komplement till pelarmodellen. Modellerna kan 
utvecklas och man bör då bland annat överväga om det är lämpligt att använda sig av en liksidig 
triangel eller om man bättre åskådliggör problematiken genom att tillåta andra triangelformer 
eller andra geometriska figurer. 
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