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Jominis inverkan på Amerikanska doktriner 
Sammanfattning: 
 Syftet med uppsatsen är att pröva om Jominis principer om militärteori har någon inverkan på 
dagens slagfält, genom att de påverkar amerikanska doktriner, och därmed strategiskt och 
operativt tänkande. Dagens högteknologiska stridsfält är betydligt mer komplext och består av fler 
dimensioner, än det fanns när Jomini verkade. Det blir då viktigt att förstå de klassiska strategiska 
tankegångarna som ligger till grund för de operativa men även taktiska besluten. 
Det blir intressant att forska om och hur Jominis teorier verkligen har haft påverkan på de 
amerikanska doktriner som utvecklats efter 1976, speciellt då väst europeiska, även svenska, 
doktriner främst anses vara påverkade utav Clausewitz och dennes syn på krig.   
Inte minst då svensk militär personal interagerar med amerikansk militär personal på den 
internationella arenan, vilket sker i stort sett dagligen under internationell tjänstgöring. 
 
Uppsatsen kommer fram till slutsatsen att Jominis principer fortfarande påverkar amerikanska 
doktriner. 
 
Detta i sig ger en förståelse för hur amerikanskt strategiskt och operativt tänkande, och hur Jomini 
har påverkat utformningen av dem. Det ger även en insyn i hur samtidens högteknologiska 
stridsfält som består av flera dimensioner påverkas av klassiska militärteoretiska och strategiska 
tankegångar som i slutänden även påverkar de taktiska beslut som tas på slagfältet.      
Det ger även en förståelse för vilken militärteoretisk och strategisk bakgrund amerikansk militär 
personal har, vilket blir viktigt att ha förståelse för när svensk militär personal ska agera med dem 
på den internationella arenan, särskilt på de högre ledningsplanen. 
 
 
Nyckelord:  
 
Jomini, The Art of War, FM 100-5, AirLand battle  
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Jominis impact on American doctrine 
Abstract: 
 
The purpose of the essay is to examine whether Jominis principles of military theory has bearing 
on today's battlefields, by affecting American doctrine, and thus strategic and operational thinking. 
For even if today's high tech battlefield is far more complex and consists of more dimensions, than 
there were when Jomini composed his theories. It is important to understand the classical strategic 
thinking that makes up the basis for the operational as well as tactical decisions made. 
It is interesting to investigate whether and how Jominis theories really have an impact on the 
American doctrine developed since 1976. Especially so as in Western Europe, including Sweden, 
doctrine is primarily considered to be borne out of Clausewitz theoretical vision of war. 
It becomes important to have an understanding of this as Swedish military personnel interact with 
American military personnel in the international arena, which occurs nearly on a daily basis. 
 
The essay concludes that Jominis principles continue to hold sway of U.S. doctrine. 
 
This in itself provides a new understanding of how U.S. strategic and operational thinking works. 
And how Jomini has influenced the design of them, it also gives an insight into how contemporary 
high-tech battlefields, which consists of several dimensions is influenced by classic military theory
and strategic thinking. This in turn also affects the tactical decisions taken on the battlefield. 
This also provides an understanding of the military theory and strategic view that affects 
American military personnel, which is important to understand when Swedish military personnel 
interact with them in the international arena, particularly at the higher levels of the command 
structure.  
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 
 
I förordet till Jominis The Art of War som är författat av militäranalytikern Horace E Cocroft, 
Jr kan man läsa följande; 
 

In 1991, General Norman Schwarzkopf drove Saddam Hussein out of Kuwait using several 
specific strategies from Jomini. Schwarzkopf established a temporary supply base in the Saudi 
Arabian desert to form a base of operations for the U.S Seventh Corps and then used Marin and 
arab coalition allies in a pinning operation against Iraqi troops in Kuwait while the Seventh Corps 
made a turning movement into the Iraqi rear […] Schwarzkopf’s strategies came straight from The 
Art of War, which is the foundation of professional military education in the western world.1 

 
Citatet kommer förvisso från den bok som det försöker sälja, så det kan knappast kallas 
källkritiskt. Men det belyser det viktiga faktum att Jomini anses ha påverkat militärt tänkande 
i USA från 1862, då hans verk The Art of War först implementerades vid militärhögskolan 
West Point, och att hans verk har fortsatt att påverka amerikanska militärt tänkande ända fram 
till samtiden.2   
 
Jominis teorier höll sig relativt strikt till vissa principer om krig och skapade en sorts 
lagbundenhet inom militärteorin, och de hade en genomgående röd tråd som lämpade sig väl 
för utbildning, vilket ledde till att hans teorier studerades vid många länders officershögskolor 
under 1800-talet.3  
 
Jominis verk har sedan dess ofta använts som en motpol till Clausewitz filosofiska tankar, och 
har till och med kommit att med tiden betraktats som en föråldrad manual för fältherrar på 
1800-talet, mycket på grund av Jominis sakliga och direkta inställning till de principer han 
lyfter upp som kan ses som väldigt tidstypiska.   
Nästan två sekel har förflutit sedan Jomini författade sina teoretiska verk inom militärteorin.  
 
Sättet krig förs på har dock förändrats sedan dess i och med att tekniska framsteg gjorts som 
förändrar möjligheterna till krigföring, främst inom sättet ledning kan upprätthållas och 
trupper och materiel kan transporteras till den plats de ska verka.  
 
1976 introducerade amerikanska armén en ny doktrin: FM 100-5 som var en brytpunkt mot 
den långa ideologiska kamp som landet då varit inblandat i Vietnamkonflikten. I och med 
detta gjordes ett tydligt uppbrott mot det minskade inflyttade som armén fått i den nationella 
säkerhetsstrategin. Med FM 100-5 satsade USA åter på en doktrin med tyngdpunkt att agera 
internationellt på ett strategiskt plan, då 1976 års doktrin hade som främsta prioritet att skydda 
de länder i Västeuropa som var medlemmar i Nato mot Warszawapakten.4 Konceptet som 
lanserades i FM 100-5 1976 byggde starkt på kombinerade vapenslag och mekaniserad strid. 
Det konceptet utvecklades sedan vidare i 1982, 1986 och 1993 års utgåvor av FM 100-5 
doktrinen.   
 
                                                 
1 Jomini, 2007, sid 3 
2 Samtidshistoriska institutet vid Södertörns Högskola definierar samtid som tiden från andra världskrigets slut 
(1945) fram till idag.  
http://webappo.sh.se/C1256C93006BD8E9/tmt.view/5768BEFC1F0DE21EC1256DA90034DF8B 4/5-2011 
3 Smedberg, 2001, sid 35 
4 Department of the Army,1993, sid v 
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1.2 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att pröva om Jominis principer om militärteori har någon inverkan på 
dagens slagfält, genom att de påverkar amerikanska doktriner, och därmed strategiskt och 
operativt tänkande. Dagens högteknologiska stridsfält är betydligt mer komplext och består av 
fler dimensioner, än det fanns när Jomini verkade. Därför blir det viktigt att förstå de klassiska 
strategiska tankegångarna som ligger till grund för de operativa men även taktiska besluten. 
 
Det blir intressant att forska om och hur Jominis teorier verkligen har haft påverkan på de 
amerikanska doktriner som utvecklats efter 1976 speciellt då väst europeiska, även svenska, 
doktriner främst anses vara påverkade utav Clausewitz och dennes syn på krig.5   
Inte minst då svensk militär personal interagerar med amerikansk militär personal på den 
internationella arenan, vilket sker i stort sett dagligen under internationell tjänstgöring.  
 

1.3 Problemformulering och Forskningsfrågor 
 
Jominis teorier om militärteoretiska principer som uppsatsen grundar sig på är allmänt kända 
inom krigsvetenskapen, och det har behandlats mycket i tidigare forskning. Det har dock inte 
forskats kring vad hans teorier har för påverkan på amerikanska doktriner.   
Den hypotes som författaren lägger fram för att pröva i uppsatsen genom forskningsfrågor är 
att; Jominis principer om krigföring är djupt indoktrinerade i det amerikanska militära 
medvetandet, och att Jominis principer fortfarande påverkar amerikanska doktriner. 
 
Hypotesen i sig verifieras eller falsifieras i form av två forskningsfrågor. Dessa utgår från 
hypotesen att Jominis principer om krigföring är djupt indoktrinerade i det amerikanska 
militära medvetandet, och att Jominis principer fortfarande påverkar amerikanska doktriner. 
Dessa forskningsfrågor är: 
 

Går det att finna indikatorer på att Jominis principer om strategi och ”grand 
tactics” fortfarande påverkar operations konst i FM 100-5? 
 
Går det att finna indikatorer på att Jominis principer om strategiska linjer 
fortfarande påverkar utformningen av offensiver i FM 100-5? 

 

1.4 Tidigare Forskning 
 
Strategiprofessorn Michael I Handel och Martin van Creveld professor i militärhistoria, har 
likt militärhistorikerna och professorerna John Keegan och Azar Gat, givit ut böcker som 
berör ämnet militärhistoria och som synar Jominis teorier. De ger en insikt i vad Jominis 
teorier grundar sig på, och vilka militärteoretiska tankar han tog avstamp ifrån när han 
skapade sina egna principer. Alltså får man en helhetsbild av det militärteoretiska material 
och händelser som formade Jomini, och dåtidens, militära tänkare. De har även en kritisk 
hållning, och ger i sina böcker även en helhetsbild där de ställer Jomini i kontext till andra 
militärteoretiker, främst Clausewitz. De har alla en hög trovärdighet i deras teorier och 
slutsatser, då deras material håller en hög vetenskaplig kvalitet, och de är står på god grund i 

                                                 
5 Försvarsmakten, 2002, sid 63-65 
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den akademiska världen, då de mellan sig gett ut ett antal välrenommerade titlar om 
militärteori och militärhistoria. 
 
Om AirLand Battle Doktrinen som FM 100-5 sedermera solidifierades till, kan man läsa om i 
ett antal militärhistoriska och militärteoretiska uppslagsverk och läroböcker. Bland annat 
Jerker Widén och Jan Ångström som båda är forskare, har författat verket Militärteorins 
grunder vilket ingår i den svenska doktrinhierarkin som tar upp AirLand Battle doktrinen. 
Marco Smedberg som är militärhistoriker har även han behandlat FM 100-5 i flertalet av sina 
böcker som behandlar krigskonstens utveckling från Napoleonkrigen till idag.  
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2. Metod 

2.1 val av metod 
 
Uppsatsen kommer att grunda sig på en teoriprövande studie6 där hypotesen att Jominis 
principer om krigföring är djupt indoktrinerade i det amerikanska militära medvetandet, och 
att Jominis principer fortfarande kan spåras i amerikanska doktriner utgör grunden. 
Uppsatsen kommer att börja med att beskriva Jomini och hans militärteoretiska principer om 
krigföring för att sedan belysa dessa i samband med AirLand battle doktrinen. Uppsatsen 
kommer sedan att beskriva och belysa uppkomsten av den amerikanska doktrinen FM 100-5 
och belysa principerna om krigföring som lyfts upp i den. 
 
Därefter sker en diskussion om det går att finna indikationer på att teorin stämmer.7 Slutligen 
drar uppsatsen slutsatser utifrån diskussionen i vilken det framgår om hypotesen kan stärkas, 
eller om den försvagas. 
 
Valet av en teoriprövande studie faller sig lämpligt inför den ansats som uppsatsen söker svar 
på.8 Att med en konkret hypotes som härstammar ur en kvalificerad gissning –att jominis 
principer har påverkat amerikanskt militärt tänkande- försöka verifiera, eller falsifiera detta. 
Vilket som blir fallet är i sig inte avgörande för uppsatsens forskningssynpunkt, då både en 
falsifiering och en verifiering utav hypotesen medför kunskap för forskningen, och det är 
denna kunskap författaren vill uppnå genom att pröva hypotesen.9    
 

2.1.1 Teori 
 
Den hypotes som författaren lägger fram för att pröva i uppsatsen genom ett antal 
forskningsfrågor är att flertalet av Jominis principer om krigföring är djupt indoktrinerade i 
det amerikanska militära medvetandet, och att Jominis principer fortfarande påverkar 
amerikanska doktriner. 
 
Hypotesen i sig grundar sig på en kvalificerad gissning som bygger på känd fakta om att 
Jomini har påverkat modernt militärt tänkande och militär strategi.10 Det är dock omdiskuterat 
hurvida Jomini har för inverkan samtida amerikanska doktriner och doktrinutformning. Därav 
har uppsatsen till syfte att pröva detta genom sin hypotes. 
 
Den teori som forskningen bygger på är Jominis militärteoretiska teorier11 som är kända för 
forskare och officerare som kommer i kontakt med den militärteoretiska arenan. De principer 
och teser som Jominis The Art of War bygger på och som författaren bygger sitt hypotetiska 
antagande på, är väl grundade och allmänt vedertagna inom militärteorin. De har behandlats i 
ett antal vetenskapliga böcker och militärhistoriska skrifter. 
 

                                                 
6 Esaiasson et al., 2007, sid 42 
7 Esaiasson et al., 2007, sid 112-114 
8 Esaiasson et al., 2007, sid 42 
9 Ejvegård, 2003, sid 37 
10 Paret, 1986, sid 143-142  
11 Jomini, 2007. 
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2.2 Avgränsningar 
 
Uppsatsen kommer att främst avgränsa sig till samtiden, det vill säga den tid vi lever i och 
som räknas från 1945 fram till idag. Detta eftersom uppsatsen söker finna om Jomini har 
påverkat utformningen av amerikanska doktriner som utvecklats då.  I den mån uppsatsen 
avviker från detta kommer det att vara för att ge exempel på Jominis teorier, eller beskriva 
den tid han levde och verkade inom. 
 
Uppsatsen kommer således även avgränsa sig till amerikansk doktrin som återspeglar denna 
tidsintervall. Avgränsningen kommer även att hålla sig till den amerikanska doktrinen FM 
100-5 då denna doktrin återspeglar USA:s förnyade vilja att åter agera internationellt på ett 
strategiskt plan. 
 
Att uppsatsen avgränsar sig även till att undersöka 1986 utgåva av FM 100-5 beror på att FM 
100-5 doktrinen då blivit reviderad och solidifierad. Det var även denna doktrin som de 
amerikanska styrkorna agerade utifrån i Kuwait (1990-1991), när de för första gången sedan 
Koreakriget (1950-1953) agerade på en nivå av armékår. 
1986 års upplaga ger även en bra distans i tid, eftersom de senaste amerikanska doktriner är 
skrivna efter första och sedermera det andra Gulfkriget och följaktligen är väldigt påverkade 
av dem.   
 
Uppsatsen avgränsas, i största möjliga mån, till markarenan i sin undersökning, då det är 
denna arena som kan tänkas jämföras med Jominis teorier. I och med det kommer uppsatsen 
även att avgränsa sig till det Jomini refererar till som det strategiska planet, dock kommer 
uppsatsen av nödvändighet även beröra det taktiska planet på grund av att Jomini saknar ett 
tydligt operativt plan i sina skrifter. 
 

2.3 Urval 
 
1976 utgåva av FM 100-5 tog avstamp från den ideologiska kamp som landet varit inblandat i 
Vietnam konflikten och skapade förutsättningen för en doktrin som starkt argumenterade för 
kombinerade vapenslag och mekaniserad strid. Konceptet som doktrinen lade fram för att 
uppnå detta kallades AirLand battle. 1982 års upplaga av FM 100-5 la större tyngd vid 
operationellt djup och förmågan till rörlighet i större utsträckning. I och med detta 
solidifierades AirLand battle konceptet till AirLand Battle doktrinen i 1982 års FM 100-5. 
1986 reviderades FM 100-5 då behovet att kunna agera på djupet klargjordes för att fullt ut 
kunna följa AirLand battle doktrinens mål. Detta ledde till att tyngdpunkten i AirLand battle 
doktrin flyttades till att betona operationskonst. 
 
Efter första Gulfkriget skedde inte helt oväntat en febril aktivitet inom Amerikanska armén 
för att ta till sig de erfarenheter man dragit där. Denna förändring skedde även med slutet på 
kalla kriget som ett implement. Således tranformerades även AirLand battle doktrinen för att 
passa in i denna nya världsbild. Där Amerika nu var den enda kvarvarande stormakten och 
hotet från warsawapakten hade försvunnit. Detta i samband med hur AirLand doktrinen hade 
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nytjats under Gulfkriget gjorde att fokus i FM 100-5 nu skiftade till att fullt ut vila på 
gemensamma operationer och kombinerade vapenslag.  
 
Amerikanska doktriner som utkommit under och efter det andra Irakkriget är starkt färgade av 
den konflikten och författaren avser inte att använda dessa i sin undersökning. Då dessa 
ansågs allt för fokuserade på att lösa de problem som amerikanska armen ställts inför i den 
konflikten, att fokusen förlorats från det övergripande strategiska planet.      
 

2.4 Källkritik och material  
 
Uppsatsen kommer i främsta hand bygga på två stycken primärkällor. Sedan kommer 
uppsatsen hämta inspiration och fakta från ett antal författare som har behandlat Jominis verk. 
De båda primärkällorna är den amerikanska doktrinen FM 100-5 och Jominis The Art of War. 
 
The Art of War är den ena primärkällan som används. Den skrevs 1838 av Jomini och är en 
bekräftad välrenommerad militärteoretisk källa. Men det är även en ovärderlig källa för 
militärhistoriker då Jomini genomgående beskriver olika manövrar och fältslag som en 1800-
tals general skulle ha känt till och nyttjat på slagfältet. Det man kan säga kritiskt om The Art 
of War är dock att Jomini här rättfärdigar sina egna teorier och principer mot samtida eller 
föregående militärteoretiker. Eftersom boken är utgiven efter Clausewitz död, och efter 
flertalet av dåtidens militärhistoriker givit ut sina verk så beskriver Jomini ofta sina egna 
tankar och principer som de enda rätta, utan att någon kunde ifrågasätta det.    
 
Den andra primärkällan som uppsatsen utgår ifrån är den amerikanska doktrinen FM 100-5. 
det är välkänd och erkänd doktrin och var länge amerikanska arméns hörnsten för all militär 
verksamhet. 
 
Michael I Handel, Martin van Creveld, John Keegan och Azar Gat har som tidigare nämnts 
givit ut forskning som är samstämmig och som vänder sig främst till den vetenskapliga 
världen. De ger därmed ett gott material att utgå ifrån. Deras verk har givit en djupare 
förståelse i ämnet och tankegångar kring militärteori. Makers of modern strategy är en 
essäsamling sammanställd av Peter Paret (Andrew W. Mellon) som är professor i humaniora 
vid Princetonuniversitetet. Han har författat böcker om militär strategi och varit med att 
översätta Clausewitz Om kriget till engelska.     
 
Marco Smedberg är en läsvärd författare, men har dock ett vinst syfte med de titlar han 
producerar, vilka vänder sig till en så bred publik som möjligt för att maximera eventuella 
intäkter från försäljningen av dem. Detta medför att hans verk har en större bredd än djup och 
bör därför kanske inte ses som den mest tillförlitliga källa. Men hans verk fungerar väl för att 
skapa sig en översikt av ämnet och förslag till fortsatta studier, och det är främst i den 
kapaciteten hans verk har använts i uppsatsen.  

 
 
 
 

 9



Försvarshögskolan                                                                                                        SA VT 11 
Kd Anders Svanberg 

 
 

 

2.5 Centrala begrepp 
 
Inre och yttre linjer: Behärskande av de inre linjerna medger förutsättning för kraftsamling, 
medan kontroll av de yttre linjerna medför kraftsplitring.12 
Utnötningskrig: Krigföring där motståndarens stridskrafter i sig är ett angreppsmål som ska 
nedkämpas systematiskt. Framgång i utnötningskrig mäts i förluster, erövrad materiel 
och/eller tagen terräng.13 
Manöverteori: Syftar till att med en kombination av direkt och indirekt metod påverka 
motståndarens tyngdpunkter och kritiska sårbarheter.14 
Manöverkrigföring: Står i kontrast till utnötningskrig. Manöverkrigföringen är den praktiska 
tillämpningen av manöverteorin. Dess mål är att, i kontrast till utnötningskrig, lamslå 
motståndarens vilja och möjlighet till fortsatt kamp genom att agera på djupet och med en 
blandning av indirekt och direkt metod mot motståndarens kritiska sårbarheter och avgörande 
punkter .15 
Manöver (Manouver): förmågan till rörlighet, att förflytta sina resurser i tid och rum, på det 
strategiska, såväl som det taktiska planet.16 
Operationer : En markoperation syftar till att slå motståndaren eller att ta och besätta terräng 
inom ett operationsområde.17 
Operativkonst: operativkonst omfattar samordning av taktisk verksamhet i större operationer 
inom ett operationsområde. Därav är operativkonst länken mellan de strategiska målen och de 
förband som ska utföra dem på taktisk nivå.18    
Strategi: Utgör samordningen mellan militära maktmedel, på nationell eller multinationell 
nivå, för att uppnå de politiska och/eller militära strategiska målen.19 
Taktik: Taktik tillser att stridskrafter uppnår framgång i enskilda slag för att möjliggöra de 
operativa och slutligen strategiska målen.20 
Linjaritet: Operativt begrepp som bygger på förhållandet mellan inre och yttre linjer, där inre 
linjer är fördelaktigt då det ökar förmågan till kommunikation, underhåll och trupp 
koncentration. Det motsatta gäller för de yttre linjerna.21 
 
Dessa teoretiska begrepp blir nödvändiga för att argumentationen i uppsatsen ska kunna 
följas. De bidrar även till en referensram som skapas i takt med att uppsatsen bygger sin tes. 

                                                 
12 Widén och Ångström, 2005, sid 181 
13 Försvarsmakten, 2002, sid 96 
14 Försvarsmakten, 2005, sid 50 
15 Försvarsmakten, 2002, sid 96 
16 Widén och Ångström, 2005, sid 70-71  
17 Försvarsmakten, 2005, sid 28 
18 Försvarsmakten, 2002, sid 70 
19 Försvarsmakten, 2002, sid 70 
20 Försvarsmakten, 2002, sid 70 
21 Widén och Ångström, 2005, sid 181-182 
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3. Empiri 

3.1 Jomini 
Antoine Henri de Jomini föddes 1779 i Schweiz, och påbörjade som en ung man en karriär 
som bankkamrer i Paris. Tidens turbulenta politiska och militära klimat sporrade honom dock 
att 1798, genom personliga kontakter, söka och erhålla en tjänst som sekreterare till 
krigsministern i Helvetiska republiken, en fransk satellitstat.  
1801 återgick han dock till sin karriär inom bankväsendet i Paris, men han hans sinne var nu 
inriktat mot den militära banan, och han författade sitt första militärteoretiska verk Traité des 
grandes operations militaires. Han lyckades få detta uppmärksammat av den franske 
marskalken Ney som bidrog till att Jomini kunde publicera sitt verk 1803.22 
Han blev även erbjuden en icke officiell plats i Ney stab som civil stabsmedlem, som han 
tackade ja till och deltog följaktligen i den kapaciteten i 1805 års fälttåg.  
 
Efter slaget vid Austerlitz 1805, blev Jomini, och hans tidiga militära teorier, 
uppmärksammade av Napoleon och Jomini fick följaktligen en utnämning till överste och en 
officiell plats vid Neys stab. Han deltog därav i den rollen under de franska fälttågen mot 
Preussen och polen 1806 och 1807 och deltog följaktligen i slagen vid Jena och Eylau. 1808 
deltog han i det franska fälttåget mot Spanien som Neys stabschef, och 1810 mottog han en 
utnämning som brigadgeneral i franska armén. Under fälttåget mot ryssland 1812-1813 blev 
han militärguvernör över Vilna och sedan Smolensk. Efter upprepade gräl med Napoleons 
stabschef Louis Alexandre Berthier, som bland annat blockerat Jominis utnämning till 
generalmajor, och känslan att han blivit illa behandlad av kejsaren själv, bytte Jomini sida och 
gick in i rysk tjänst 1813. Han blev där kopplad till den ryske tsarens huvudkvarter.  
Efter Napoleonkrigen blev Jomini kvar i rysk tjänst som general och han författade ett antal 
militärteoretiska och militärhistoriska verk. 1838 publicerades första gångens hans Précis de 
l’Art de Guerre –the Art of War- vilket markerade Jominis höjdpunkt som dåtidens viktigaste 
militärteoretiker.23  
 
Med sina teoretiska verk ville Jomini bevisa att krigets natur hade förändrats som ett resultat 
av revolutionskrigen och napoleonkrigen. Dessa menade han, likt Clausewitz, hade för alltid 
bevisats att krig är en konst och inte en exakt vetenskap. ”that war is not an exact science, but 
a drama full of passion”.24 
 
Till skillnad från Clausewitz hade dock Jomini ett underliggande syfte att undervisa, och inte 
bara predika om krigets natur. Hans sätt att skriva är på det hela lättare att ta till sig på grund 
av hans metodiska tillvägagångssätt.25 Jominis teorier höll sig följaktligen relativt strikt till 
vissa regler inom militärteorin, och de hade en genomgående tanke som lämpade sig väl för 
utbildning, vilket ledde till att hans teorier studerades vid många länders officershögskolor 

                                                 
22 Jomini, 1996, sid v 
23 Gat ,2001, sid 110 
24 Jomini, 2007, sid 259 
25 Jomini, 1996, sid vi -vii 
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under 1800-talet.26 1862 introducerades Jominis verk vid West Point, amerikanska 
militärhögskolan och blev därigenom en militär tänkare som influerade dåtidens blivande 
amerikanska officerare. 
 
Idag tolkas ofta Jominis principer som ett sätt att motverka eller helt eliminera krigets dimma, 
eller de friktioner som oundvikligen uppstår i krig, medan Clausewitz militärteoretiska syn 
ofta tolkas som ett sätt att förstå den.    
 
Preussens generalstabschef Helmuth Moltke d.ä. uttryckte att Bibeln, Homer och Clausewitz 
varit inspirationskraften till Preussens segrar på 1860 och 1870-talet mot Danmark, Österrike 
och Frankrike. I och med detta dalade Jominis stjärna och Clausewitz tankar om kriget och 
betoning på den geniale befälhavaren blev snabbt det som efterstävades att uppnå inom 
krigskonsten.27   
 
Detta medförde även att Clausewitz uppnådde hög status inom, såväl som utom, 
krigsvetenskapen, även om Jominis bidrag till att utforma krigskonsten och militärteorin varit 
enorm.28 Krigets principer finns nämnda i stort sett alla samtida doktriner och även om de 
skiljer sig något från varandra, i doktrin till doktrin och land till land, kan de alla ses som att 
härstamma från Jomini.29   
 

3.1.1 Jominis grundläggande principer om Strategi 
 
I det tredje kapitlet till The Art of War står det att läsa om Jominis fem huvudprinciper om 
krigskonsten. De är strategi, grand tactics, logistik, taktik för de olika vapenslagen och 
ingenjörskonsten.30 Alla dessa fem principer måste dock tolkas fristående från krigets 
moraliska och politiska implikationer, som annars självklart är en del av krigets essens.     
Det är av nödvändighet att redan ut och förklara dessa begrepp för att kunna förstå principerna 
i sig.  
 
Strategi omfattas av de följande tretton punkterna enligt Jomini, dessa utgör därmed grunden 
till ett fälttåg. 
 
1. Valet av operationsområde, och en diskussion om vilka möjligheter det medger. 
2.  Att besluta om de avgörande punkterna, och de mest gynnsamma riktningarna för 
operationer. 
3. Valet av en fast utgångspunkt och operationsområde. 
4. Valet av ett slutmål, som antigen är offensivt eller defensivt. 
5. Strategiska fronter, defensiva linjer och operations fronter. 
6. Valet av operationslinjer som leder till slutmålet eller den strategiska fronten. 
7. Utse de bästa strategiska linjerna och de bästa manövrarna för att tillgodose alla olika 
händelseförlopp. 
8. De eventuella baserna, eller utgångspunkterna för operationer och strategiska reserver. 
9. Arméernas förflyttning, menade som manövrar. 
10. Sambandet mellan uppsamlingsplatser för förnödenheter och arméernas manövrar. 
                                                 
26 Smedberg, 2001, sid 35 
27 Jomini, 1996, sid xi 
28 Paret, 1986, sid 143 
29 Paret sid 183 
30 Jomini, 2007, sid 49 
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11. Förskansningar som räknas som strategiska tillgångar, antigen som skydd för en armé  
eller som ett hinder i dess väg. 
12. Platser som lämpar sig för befästa läger för armén. 
13. De avledningsmanövrer som krävs för att fullfölja planen, och storleken på de styrkor som 
krävs för det.31 
 
Grundstommen i strategi, sammanfattar Jomini som konsten att ge rätt riktning åt styrkorna, 
även om det inte är hela krigskonsten. Chefskapet, färdighet, energi och förmågan att snabbt 
kunna uppfatta och agera på händelser är även de avgörande för att kunna tillgodose sig och 
använda punkterna om strategi.  
 
Den andra stora huvudprincipen om krigskonsten som Jomini lägger fram är grand tactics, 
som utgör kärnan i hur man manövrerar en armé och formerar trupper på slagfältet. grand 
tactics inverkan på krigskonsten summerar han i följande punkter.  
 
1. Valet av defensiva positioner och linjer i en operation. 
2. Förmågan att vara offensiv i ett defensivt fältslag. 
3. Förmågan till rörlighet, för att slå mot fiendens linje på rätt ställe, eller förmågan att 
utkämpa rätt fältslag vid rätt tidpunkt. 
4. Oväntade slag som sker när två fientliga styrkor oväntat sammanstöter med varandra. 
5. Oförutsedda händelser för arméer på det öppna fältet.  
6. Arrangemanget för att leda trupper i strid. 
7. Attacken av viktiga positioner, eller befästa läger. 
8. Coups de main. En befälhavares vilja och våghalsighet att anfalla när rätt tillfälle ges.32 
 
Dessa två huvudprinciper samverkar tillsammans med principerna om logistik, som Jomini 
definierar som förmågan att föra fram trupperna med den materiel de behöver för att verka, 
till den plats de ska verka på. Samt taktik för de olika vapenslagen som definieras som det 
som avgör hur trupperna agerar på slagfältet, och ingenjörskonsten som möjliggör 
förskansningar och försvarsarbeten. Sättet de samverkar på beskrivs av Jomini på följande 
sätt; strategi är konsten att föra krig på kartan och omfattar hela det tilltänkta 
operationsområdet. grand tactics är konsten att placera ut trupperna på slagfältet, med hänsyn 
till vad terrängen medger, och konsten att få dem att strida på bästa sätt efter terrängen, i 
motsats till att planera på kartan. Logistik medverkar härmed till att fullfölja och möjliggöra 
strategin och taktiken. Strategi bestämmer alltså vart man ska agera i krig, logistik för 
trupperna dit och grand tactics bestämmer hur strategin ska verkställas och trupperna 
användas.33 
 
Av de fem huvudprinciperna inom krigskonsten hamnar taktik för de olika vapenslagen, samt 
ingenjörskonsten i skuggan av strategi, logistik och grand tactics. Följaktligen utgör de tre 
sistnämnda kärnan i jominis principer om krigskonsten. 
  
De punkter som jomini redan nämnt, kan sammanfattas av en övergripande princip till all 
krigföring som Jomini delar in i följande fyra punkter. 
1. Att successivt, och genom strategisk rörlighet, anfalla med armén mot de avgörande 
punkterna på krigsskådeplatsen, och mot motståndarens kommunikationsförbindelser, utan att 
utsätta sina egna för risk. 
                                                 
31 Jomini, 2007, sid 51 
32 Jomini, 2007, sid 52 
33 Jomini, 2007, sid 51 
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2. Att manövrera för att kunna möta delar av motståndarens styrka med hela sin egna styrka. 
3. Att anfalla med sin styrka mot den avgörande punkten på ett slagfält, eller mot den del av 
motståndarens linje som främst behöver nedkämpas. 
4. Att arrangera så att styrkorna på slagfältet inte bara slår mot den avgörande punkten, utan 
att de även möter motståndaren vid rätt tillfälle och med styrka.34 
 
Denna princip är enligt Jomini tidlös och går knappast att ifrågasätta, men frågan som då blir 
viktig att definiera vad som är avgörande punkter och vad som utmärker dem. Avgörande 
punkter argumenterar Jomini utgörs av strategiskt viktiga punkter eller linjer. Dessa 
strategiskt viktiga punkter och linjer kan delas in i olika kategorier som permanenta, 
geografiskt strategiskt viktiga punkter som är viktiga att behärska för sitt läge. Andra utgår 
från vart motståndarens truppstyrkor befinner sig i förhållande till dem, och de blir då 
strategiskt viktiga punkter för rörlighet, dessa är inte konstanta. Sedan finns det avgörande 
punkter som har en konstant och oerhört viktiga och kan påverka ett helt fälttåg, såväl som ett 
enskilt stridsföretag. Dessa punkter kallas avgörande strategiska punkter.  
De avgörande punkterna inom en krigsskådeplats, som har betydelse för krigets utgång har 
alltså geografisk anknytning. De rent geografiska positionerna som är avgörande för antingen 
offensiven eller defensiven, vare sig de har uppstått naturligt, eller artificiellt skapade är alltid 
avgörande punkter. Lika så är kommunikations huvudlederna i ett land, eller krigsskådeplats, 
avgörande punkter, med geografisk anknytning. Huvudstäder räknas även dem till strategiska 
punkter, inte bara för att de utgör navet ifrån vilket länder styrs, de är även kommunikations 
och ledningscentrumcentrum. Det finns ytterligare en definition av avgörande punkter, 
politiska avgörande punkter, som avgörs främst av regeringars och allierade staters 
(koalitioners) inflytande på militära operationer. På ett liknande sätt hävdar Jomini att dessa 
principer även kan tillämpas på slagfältet. De avgörande punkter som då är av vikt är: 
terrängens utformning, positionerna som de olika truppstyrkorna besitter och hur de lokala 
utformningarna påverkar den slutgiltiga strategiska målsättningen.35 
 

3.1.2 Jominis principer om strategiska linjer 
 
För att vidareutveckla dessa grundprinciper om krigföring slår Jomini fast i The Art of War att 
när truppstyrkorna i en armé befinner sig i ett operationsområde så ockuperar de oftast 
strategiska positioner. Hela frontavsnittet som ockuperas mot fronten benämns därför 
strategisk front. Det område som motståndaren kan påverka den strategiska fronten, inom två 
till tre dagsmarscher benämns därför operationsfronten. Det blir däremot viktigt att inte 
beblanda dessa två fronter, och de kan skiljas åt genom att se den strategiska fronten som det 
faktiska fysiska frontavsnittet som existerar och som armén har i sin besittning, medan 
operationsfronten utgör det område där man kommer att möta motståndaren. Detta måste dock 
inte alltid vara fallet då tillexempel en invasionsarmé har all sin trupp koncentrerad till en 
enda plats så är de utan strategisk front tills de kan expandera och skapa en, men de är för den 
sakens skull aldrig utan en operationsfront.  
 
När arméerna väl möts så kommer en av dem att välja ett defensivt tillvägagångssätt, och den 
andra ett offensivt tillvägagångssätt. Den sida som väljer ett defensivt tillvägagångssätt kan 
därtill välja att anordna sitt försvar antigen i anslutning till sin strategiska front eller på djupet 
i en defensiv linje. Defensiva linjer kan i sig delas in i två kategorier: strategiska defensiva 

                                                 
34 Jomini, 2007, sid 52-53 
35 Jomini, 2007, sid 53, 63-65, 67 
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linjer och taktiska defensiva linjer. Strategiska linjer kan i sig delas in i två underkategorier. 
Permanenta defensiva linjer som är permanenta försvarsanläggningar som är en del av 
statsstatens försvar, som till exempel befästa gränsförsvar. Den andra är temporära defensiva 
linjer som endast utgörs av arméns tillfälliga position eller försvarsverk.36 
 
Valet för en armé att agera offensivt eller defensivt utgörs av de bakomliggande faktorer som 
styr olika staters agerande. Offensiven och defensiven har olika styrkor och svagheter som 
alltid blir tydliga på det strategiska planet. Att agera offensivt är nästan alltid en fördel då det 
för kampen till motståndarens land, eller det område som motståndaren behärskar. Offensiven 
medför alltså att angriparens landområden och resurser i största möjliga mån förblir oskadda 
och kan förse denne med materiel och resurser. Offensiven höjer oftast även moralen i 
angriparens armé, och sänker oftast moralen i motståndarens. Offensiven medför dock även 
sina risker och på det strategiska planet, då främst angriparens operationslinjer blir långa och 
svåra att skydda från motståndarens strategiska positioner och strategiska linjer, både de 
permanenta och de temporära. Men om offensiven är framgångsrik så måste motståndaren 
snart söka ett slut på konflikten då dennes resurser snart blir tömda och motståndaren förlorar 
förmågan att fortsätta den väpnade kampen. Defensiven är dock inte utan fördelar den heller, 
defensiven kan vara passiv, vilket alltid är våndligt, eller offensiv vilket kan medföra stora 
framgångar. Man måste altså ha förmågan att vara offensiv även i ett defensivt fältslag.37 
Det får inte heller glömmas bort att de politiska eller strategiska förväntningar som ställts på 
att en offensiv ska ge, snabbt kan komma att försakas under fälttåget. Ett krigsföretag som 
börjar som en offensiv kan mycket väl sluta som en defensiv innan krigsföretaget är slut.38  
 
För att framgångsrikt kunna leda en offensiv, eller en offensiv defensiv, så måste man enligt 
Jomini först ha förståelse för operationsområden och operationslinjer. Ett operationsområde är 
det område inom krigsskådeplatsen som en armé rör sig för att uppnå sitt mål. Till detta 
ändamål så finns det en, eller flera stora vägar som ger armén kommunikation och möjlighet 
till rörlighet, dessa kalls operationslinjer. Detta betyder i sig inte att alla vägar eller vägnät 
utgör operationslinjer, även om de tillfälligt kan bli det, så syftar operationslinjer främst till de 
linjer som kan tillgodose hela arméns behov för kommunikation och rörlighet.39 Strategiska 
linjer är de linjer som binder samman operationsområdets avgörande punkter, eller binder 
samman operationsfronten. Jomini skiljer sig dock från andra militärteoretiker genom att i The 
Art of War dela in operationslinjer i följande kategorier. 
 
Enkla operationslinjer som är de operationslinjer en armé använder när den agerar från en 
front, och inte är uppdelad i underenheter. Dubbla operationslinjer är när två självständiga 
arméer agerar från samma front, eller när två arméer står under samma befäl, men är åtskiljda 
av tid och rum. Inre operationslinjer är de operationslinjer som används för att en eller två 
arméer ska kunna manövrera och möta flera motståndarstyrkor, inre operationslinjer syftar 
alltså till att uppnå rörelsefrihet och handlingsförmåga snabbare än motståndaren kan 
kraftsamla. På motsatt sätt utgör yttre linjer manöverförmåga att samla sina styrkor eller agera 
mot flankerna på en motståndare som behärskar de inre operationslinjerna. 
 
Koncentriska operationslinjer är operationslinjer som utgår från vitt skilda punkter, men 
konvergerar på samma punkt, antigen framför eller bakom basen på operationslinjen. 
Divergenta operationslinjer är operationslinjer som uppstår när en armé förflyttar sig från en 
                                                 
36 Jomini, 2007, sid 68-70 
37 Jomini, 2007, sid 52 
38 Jomini, 2007, sid 54 
39 Jomini, 2007, sid 73-74 
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plats till flera distinkta platser, för att divergenta linjer ska uppstå, måste en armé dela upp sig 
i mindre enheter. Operationslinjer på djupet är helt enkelt långa operationslinjer, och uppstår 
när en arme befinner sig djupt inne på motståndarens territorium. Sekundära operationslinjer 
uppstår när två arméer agerar så de kan understödja varandra. Oförutsedda operationslinjer är 
linjer som bildas när den ursprungliga planen ändras och nya mål och riktningar måste skapas 
för operationen. Termen manöverlinje bör även nämnas i detta sammanhang, även om det är 
en tillfällig strategisk linje som oftast endast används för ett enda stridsföretag, och därav inte 
är någon egentlig operationslinje.40  
 
Jominis teorier om hur strategiska linjer och operativa linjer påverkade konsten att föra krig 
på det strategiska och operativa planet sammanfattade han i 17 maximer som i stor 
utsträckning påverkar hela Jominis teoretiska verk. 
 
1. Om krigskonsten de facto består av att föra fram trupper till den avgörande punkten inom 
operationsområdet, så borde operationslinjen, eftersom det är det främsta sättet att uppnå det 
syftet, vara en fundamental del i planen för ett fälttåg. 
2. Riktningen på operationslinjen beror dels på geografin inom operationsområdet, men 
främst på vart motståndarens trupp befinner sig, sett till det strategiska planet. 
3. Operationslinjen bör alltid ha en strategisk och grafisk riktning, så att det alltid finns en 
reträttväg, antingen bakåt eller på en av flankerna. Utan detta finns faran att förlora sina egna 
kommunikationsmöjligheter om man når motståndarens flank och agerar mot dennes djup.  
4. Två av varandra oberoende arméer bör inte agera på samma frontavsnitt, om det inte rör sig 
om stora koalitioner, eller att de styrkor man har tillgängliga är för många för att agera inom 
samma operationsområde. Om detta ändå är fallet så bör styrkorna ställas under samma 
befälhavare. 
5. Som en konsekvens av förra punkten så är en enkel operationslinje att föredra framför en 
dubbel operationslinje. 
6. Det kan dock ske att en dubbel operationslinje är nödvändigt, antigen på grund av 
topografin på krigsskådeplatsen, eller på grund av att motståndaren använder en dubbel 
operationslinje, och det måste avdelas styrkor för att möta dennes styrkor på olika platser. 
7.  I det fallet så är inre eller centrala koncentrerade operationslinjerlinjer att föredra mot 
externa operationslinjer, då armén kan samla sig än motståndaren. Vilket mycket väl kan 
avgöra utfallet av fälttåget.  
8. En dubbel operationslinje är applicerbar i det fallet att de egna styrkorna är till antalet 
överlägsna allt det motståndaren kan åstadkomma mot dem.   
9.  De viktiga händelserna från moderna krig visar sanningen i två andra maximer. Först att 
två arméer som manövrerar på inre operationslinjer och understödjer varandra, mot två arméer 
som är överlägsna i antal, bör inte låta sig bli intvingade på en yta med för lite 
manöverutrymme. Det andra är att inre operationslinjer inte bör sträckas för långt, då det finns 
risk att motståndaren i så fall skär av dem.  
10. Av samma anledning är det alltid säkrare med två operationslinjer som konvergerar, än 
två som divergerar från varandra. Då de i det fallet har fördelen av att ge skydd till 
kommunikations och underhållslinjerna. 
11. Divergerande operationslinjer kan dock vara fördelaktiga om motståndarens center har 
blivit bruten, av antingen en offensiv stridshandling, eller en manöver. Divergerande 
operationslinjer kan i det fallet användas för att skingra motståndarens trupper. 
12. En armé kan komma att behöva byta operationslinjer under ett pågående fälttåg, och kan 
följaktligen leda till antingen stora framgångar, eller stora motgångar för armén. 

                                                 
40 Jomini, 2007, sid 74-75 
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13. Gränsernas utformning och geografin inom operationsområdet är det som definierar 
utformningen på operationslinjerna och de fördelar de medför. 
14. Den generella utformningen och placeringen av baser bör även påverka utformningen av 
operationslinjerna, då operationslinjerna är beroende av dessa.  
15. Ytterligare en sak som påverkar utformningen av operationslinjerna är om fälttåget måste 
korsa större floder när större koncentrationer av motståndarens trupper befinner sig i 
anslutning till dessa. Då det i detta skede blir viktigast att finna terräng där en övergång kan 
säkerställas. 
16. Operationslinjerna påverkas även nämnvärt om man har fördelen att agera på sitt eget 
territorium, eller om man agerar i fientligt territotium. 
17. Operationslinjerna bör till detta faktum hållas fria från motståndarens trupper på ett 
avstånd som är lika brett som operationslinjen är djup för att förhindra att reträttvägen blir 
avskuren av motståndarens trupper.41   
  

3.2 FM 100-5 
  
Den Amerikanska Doktrinen FM 100-5 lanserades 1976 och har beskrivits som den doktrin 
som började lyfta upp Amerikanska armén från risfälten i Vietnam till en styrka redo att ta 
upp kampen mot en stark motståndare i Europa.42 1976 utgåva av FM 100-5 tog inte bara ett 
avstamp mot tidigare doktriner som förts under Vietnam konflikten, den tog även hänsyn till 
de nya vapen, och den förmågan de visat att bringa död på slagfältet, som framkommit under 
krigen mellan Israel och Arabvärlden 1973. Det i samband med att doktrinen hade som 
främsta prioritet att skydda de länder i Västeuropa som var medlemmar i Nato mot 
Warszawapakten, låg till grund för att doktrinen starkt argumenterade för kombinerade 
vapenslag och mekaniserad strid. Konceptet som doktrinen la fram för att uppnå detta 
kallades AirLand battle. 
 
Med en större försvarsbudget kom insynen till en större förmåga till internationellt åtagande. 
Således reviderades FM 100-5 och i 1982 års upplaga av FM 100-5 las större tyngd vid 
operationellt djup och förmågan till rörlighet. I och med detta solidifierades AirLand battle 
konceptet till AirLand Battle doktrinen i 1982 års FM 100-5.  
 
Till 1986 reviderades FM 100-5 då behovet att kunna agera på djupet klargjordes för att fullt 
ut kunna följa AirLand battle doktrinens mål. Detta ledde till att tyngdpunkten i AirLand 
battle doktrin flyttades till att betona operationskonst. 
 
Efter första Gulfkriget skedde inte helt oväntat en febril aktivitet inom Amerikanska armén 
för att ta till sig de erfarenheter man tagit del av där. Denna förändring skedde även med slutet 
på kalla kriget som ett implement. Således tranformerades även AirLand battle doktrinen för 
att passa in i denna nya världsbild. Där Amerika nu var den enda kvarvarande stormakten och 
hotet från Warsawapakten nu hade försvunnit. Detta i samband med hur AirLand Doktrinen 
hade nytjats under Gulfkriget gjorde att fokus i FM 100-5 nu skiftade till att fullt ut vila på 
gemensamma operationer och kombinerade vapenslag.43      
 

                                                 
41 Jomini 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 
42 Department of the Army, 2008, sid 2 
43 Department of the Army, 1993, sid ii 
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3.2.1 FM 100-5 om operationskonst 
 
FM 100-5 är Amerikanska arméns grundläggande doktrin och den kallas AirLand battle. 
Orsaken till detta är att den tar i beaktande det tredimensionella stridsfältet som utgör dagens 
krigföring. Det är en doktrin som utgår från att krig är ett nationellt strävande som måste 
engagera och inkludera hela statsapparaten från de högsta beslutande delarna till de lägsta 
taktiska delarna som genomför operationer på fältet. 
Krig kan enligt AirLand battle doktrinen summeras i tre olika kategorier: Militär strategi, 
Operationskonst och taktik. Strategi uppnår nationella och politiska mål, operationskonst 
omsätter de målen till militära operationer och fälttåg, taktiken tillser att vinna fältslag, på de 
lägre taktiska nivåerna, vilket gör det möjligt för militära operationer och fälttåg att bli 
framgångsrika och uppfylla strategins mål. Krigets principer gäller för alla tre delar men 
tillämpas olika på de olika krigföringsnivåerna.44 
 
Strategi är konsten att använda ett lands eller en allians väpnade styrkor för att uppnå vissa 
politiska målsättningar, genom våld, eller hot om våld. Strategi är också sättet att fastställa 
mål, politiska och geografiska, inom krigsskådeplatsen och operationsområdet. Strategi är 
även det som utgör grunden till att tilldela och fördela olika truppstyrkor, tillse att resurser 
finns tillgängliga och bestämmer under vilka omständigheter våld och mängden våld får 
brukas. 
 
Operations konst är konsten att använda militära styrkor inom krigsskådeplatsen och 
operationsområdet för att uppnå de strategiska målen. Operationskonst handlar därmed om att 
de beslut som avgör vart och när man ska ta upp strid med motståndaren, eller om man ska 
neka denna strid. Kärnan i detta handlar följaktligen om att identifiera motståndarens 
avgörande punkt eller punkter, det som utgör motståndarens vilja eller möjlighet att fortsätta 
den väpnade kampen. Operations konst syftar därefter till att koncentrera sin anfallsstyrka, 
eller huvuddelen av sina styrkor mot den avgörande punkten, och där nå en avgörande seger. 
För att uppnå detta så måste befälhavare uppnå svaren på tre frågor, vars svar skapar 
kriterierna för operationskonst:      
 
1. Vilka militära förutsättningar måste uppnås inom krigsskådeplatsen för att militära 
operationer ska kunna uppnå de strategiska målsättningarna? 
2. Vilken händelseutveckling är den mest fördelaktiga för att kunna producera de militära 
förutsättningarna inom krigsskådeplatsen, som möjliggör militära operationer? 
3. Hur fördelas bäst resurserna för att uppnå den händelseutveckling som är mest fördelaktig 
för att kunna producera de militära förutsättningarna inom krigsskådeplatsen, som möjliggör 
militära operationer? 
 
Operationskonst kräver enligt detta upplägg att befälhavaren har förmågan till en bred 
uppfattningsförmåga, förmågan att förutse händelseutveckling så som omslagspunkter och 
kulminationspunkter, och hur målen och medlen att nå dit förhåller sig till varandra.45  
 
AirLand battle doktrinen tar hänsyn till att dagens krigföring med största sannolikhet kommer 
att vara icke linjär och ha ett stort inslag av rörlighet, den förutsätter även att 

                                                 
44 Department of the Army, 1986, sid 9 
45 Department of the Army, 1986, sid 10 
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krigsskådeplatsen kommer att sträcka sig från bakre områden till fronten mot motståndaren 
och vidare mot dennes bakre områden. Den största uppgiften för en befälhavare och dennes 
underställda är fortfarande att kraftsamla mot motståndarens svagheter på den tid och den 
plats där avgörandet kan nås, och strategiska och operativa målsättningar uppfyllas.46 
På operativ nivå betyder detta att befälhavare måste samordna mark, luft och sjö stridskrafter 
för att slå motståndaren genom hela operationsområdet, med tyngdpunkten på motståndarens 
avgörande punkter. Detta uppnås antingen med en direkt metod, där motståndarens styrkor 
möts och nedkämpas genom strid, eller genom mer indirekta metoder som att försöka möta 
delar av motståndarens styrkor, med en större egen styrka, agera mot motståndarens logistik, 
hindra motståndaren från att göra de truppförflyttningar som denne önskar, besätta viktiga 
terrängavsnitt som tvingar motståndaren att ta striden på ofördelaktiga villkor, eller att agera 
mot motståndarens viktiga områden vilket berövar denne från sina resurser.  
Olika terräng har olika inverkan på operativ konst, och förmågan till rörlighet. Större vägar, 
järnvägsnät, och olika källor till resurser som mat, drivmedel och vatten kommer alla att ha 
inverkan på det operativa planet. Befälhavare måste därför kunna visualisera vart dessa 
tillgångar finns inom operationsområdet och hur de kommer att påverka operationer längre 
fram i tiden. Om befälhavare inte gör detta finns en risk att underhålls linjer sträcks ut för 
långt och det blir för stor kraftansträngning att skydda och underhålla dessa, vilket kan leda 
till att en kulminationspunkt uppstår. På operationell nivå måste befälhavare således samla 
eller manövrera större styrkor för att möta motståndaren på de mest gynnsamma villkor som 
går att få till stånd. Om man är den offensiva parten betyder detta att motståndaren 
manövreras ut så att motståndaren kan mötas och slås ut bit för bit så att stora operationella 
vinningar kan göras.    

3.2.2 Analys FM 100-5 om operationskonst 
 
Jominis viktigaste tes som han presenterar i The Art of War är att kraftsamla och slå mot 
motståndarens avgörande punkter som dennes huvudstyrka och därav antingen mot dennes 
flanker eller mitten på dennes linje. Lika viktigt kunde motståndarens kommunikationslinjer 
eller operationsbaser från vilket denne får sina truppreserver och resurser för att föra krig. 
Dessa avgörande punkter gällde även för den egna sidan. Denna tes påpekar Jomini själv är 
alldeles för enkel för att avfärda, det svåra ligger i att identifiera och agera mot dessa punkter 
innan de byts mot nya under fälttågets eller operationens gång.47 
 
Alla avgörande punkter som Jomini nämner har dock en stark anknytning till markarenan. Det 
blir genom deras placering och hur de inbördes förhåller sig till terrängen inom 
krigsskådeplatsen och operationsområdet som definierar dem. Detta beror mycket på att det 
tredimensionella stridutrymmet inte existerade som ett koncept när Jomini författade sina 
militärteoretiska principer.  
 
Det är dock inte enbart förmågan att ge trupper rätt riktning och mål som utgör krigskonsten, 
även om det utgör grunden för strategi. En befälhavares förmåga till chefskap, kunskap, 
energi och förmågan att snabbt kunna uppfatta situationer och fatta de beslut som krävs för att 
säkra segern.48 I AirLand battle beskrivs på ett liknande sätt befälhavarens förmåga till en 
bred uppfattningsförmåga, skicklighet att förutse händelseutveckling så som omslagspunkter 

                                                 
46 Department of the Army, 1986, sid 27 
47 Jomini, 2007, sid 53 
48 Jomini, 2007, sid 53 
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och kulminationspunkter, och hur målen och medlen att nå dit förhåller sig till varandra som 
en förutsättning för operationskonst. 
 
En stor hörnsten i AirLand battle doktrinen är förmågan att kombinera vapen och vapenslag 
för att ständigt påverka motståndaren från någon av de tre dimensionerna i krigföring, land, 
luft och till sjöss. Den del av luftarenan som är bunden närmast markarenan anses påverka 
mararenan i lika hög grad som markstridskrafterna gör.49  
 
Mycket av hur AirLand battle doktrinen beskriver armens tillvägagångssätt för operativ 
planering och operativt genomförande bygger på att finna motståndarens avgörande punkter 
eller kritiska sårbarheter. Och sedan påverka de avgörande punkterna och kritiska 
sårbarheterna med så mycket våld det går, vare sig det är med överlägsna truppantal, eller 
med överlägsen eldkraft från den ena, flera eller alla av de tre arenorna. Detta beskriver 
Jomini i The Art of War som att successivt, och genom strategisk rörlighet, anfalla med armén 
mot de avgörande punkterna på krigsskådeplatsen, och mot motståndarens kommunikations 
förbindelser, utan att utsätta sina egna för risk. Eller som förmågan till rörlighet, för att slå 
mot fiendens linje på rätt ställe, eller förmågan att utkämpa rätt fältslag vid rätt tidpunkt. För 
detta blir det viktigt att trupperna slår mot den avgörande punkten vid rätt tid och med rätt 
styrka50. Detta återspeglas även i AirLand battle doktrinen där största uppgiften för en 
befälhavare och dennes underställda är fortfarande att kraftsamla mot motståndarens 
svagheter på den tid och den plats där avgörandet kan nås, och strategiska och operativa 
målsättningar uppfyllas.51  
 
För att finna dessa avgörande punkter argumenterar AirLand battle doktrinen för att 
befälhavare måste känna sin motståndare, ta hans styrkor i beaktande och därmed finna 
dennes medhavda svagheter. Och sedan kraftsamla mot dessa svagheter på den tid och plats 
där ett avgörande kan nås. Vilket i säg sätter fokusen på motståndarens förmågor istället för 
vilken terräng denne besitter, även om terrängens nyttjande tas i största beaktning inför fälttåg 
och operationer. I the Art of War sammanfattas detta som konsten att arrangera så att 
styrkorna på slagfältet inte bara slår mot den avgörande punkten, utan att de även möter 
motståndaren vid rätt tillfälle och med styrka.52 Terrängens beskaffenhet och vädrets inverkan 
lyfts även upp som de två faktorer som har den största fysiska inverkan på utgången av ett 
fälttåg eller operation. Till de faktorer som inte har fysisk påverkan lyfts förmågan att 
vilseleda sin motståndare från att upptäcka ens egna svagheter och möjligheter till att agera 
och verka. Detta kan sägas utgöra en grundsten i samtida krigskonst och har visat sig vara en 
förutsättning för en lyckad operation. Den strategi och operativa handlingskraft som AirLand 
battle doktrinen förespråkar inger all den vitalitet som kan förväntas av en doktrin som står 
stadigt i manöverteorins och manöverkrigföringens tankegångar. 
 

3.2.3 FM 100-5 om utformningen av offensiver 
 
AirLand battle doktrinen beskriver Amerikanska arméns tillvägagångssätt för att skapa och 
applicera stridskrafter på slagfältet. Doktrinen baserar sig främst på att ta och säkra initiativet, 
för att sedan agera aggressivt för att uppnå operations målen. Det bäst sättet att uppnå detta är 
genom att slå mot motståndarens avgörande områden eller trupper. Därav måste den operativa 
                                                 
49 Department of the Army, 1986, sid 24 
50 Jomini, 2007, sid 52  
51 Department of the Army, 1986, sid 27 
52 Jomini, 2007, sid 52-53 
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planeringen utgå och fokusera sig på avgörande punkter och trycka på egenskaper som 
flexibilitet, skapandet av möjligheter inom krigsskådeplatsen och utnyttjandet av 
motståndarens svagheter. Inom ramen för detta sker även en fokusering på motståndarens 
avgörande punkter, att skapa ett framgångsrikt klimat för gemensamma operationer mellan 
olika vapenslag och viljan att aggressivt vara villig att tillvarata taktiska framgångar för att 
uppnå de operativa målen inom krigsskådeplatsen. Detta har i AirLand battle doktrinen 
utryckts genom fyra principer: initiativkraft, rörlighet, djup och samordning.53 
 
Med initiativkraft menas att man skapar förutsättningar för den fortsatta striden genom att 
agera, detta betyder att en offensiv anda krävs i genomförandet av alla militära operationer. 
Detta kräver att motståndaren konstant utmanas och tvingas att agera efter den offensiva 
sidans tempo och operativa plan. I offensiven betyder initiativkraft att motståndaren aldrig 
tillåts återhämta sig från den initiala chocken av attacken. För detta krävs att offensiven sker 
på en, för motståndaren, oväntad plats och att kraftsamling, snabbhet och djärvhet uppnås. 
Initiativkraften bygger även på att genomförandet innehåller tillräcklig aggressivitet för att 
uppnå målen med offensiven, samt att man utnyttjar motståndarens svagheter så att man 
senare kan följa upp på det initiala genomförandet. Principen om initiativkraft gäller även i en 
defensiv operation, där initiativkraften utgörs av försvararens konstanta mentala vilja och 
fysiska beredskap att bryta motståndarens anfallskraft, och få denne att agera efter 
försvararens vilja till att söka strid på tid och plats som är fördelaktig för denne.54 
 
Rörlighet i offensiven utgörs inte enbart av arméns förmåga till manöver, det är lika mycket 
ett mentalt tillstånd hos befälhavaren. Rörlighet är förmågan att agera snabbare än 
motståndaren. Rörlighet utgör i det avseendet grundstenen i att ta och skapa initiativet, men 
det kräver att befälhavaren har förmågan att läsa av stridsfältet och terrängen, och utifrån det 
fatta snabba beslut utan tvekan. Rörlighet är det incitament som gör det möjligt att kraftsamla 
mot motståndarens svagheter. I offensiven är detta något som måste upprepas konstant, så att 
när motståndaren väl reagerar mot en operation, så är en annan redan påbörjad vilket syftar till 
att få motståndaren ur balans så att denna motreaktion blir O-samordnad och fragmenterad.55 
 
Principen om djup tillkommer till detta, och är förlängningen av militär verksamhet i tid, rum 
och förmågor. Genom att använda djup uppnår en befälhavare det nödvändiga utrymmet för 
att manövrera på ett effektivt sätt. Djupet är även det som ger befälhavaren tid att planera, 
arrangera, och genomföra operationer på ett tillfredställande sätt, det ger även de nödvändiga 
resurserna för att segra. Momentum i offensiven, samt elasticitet i defensiven härstammar 
även från principen om djup. För att nyttja djup i en operation krävs kreativitet, djärvhet 
framförsyn och beslutsamhet av en befälhavare. Förmågan att se bortom de krav som 
föreligger för stunden, för att kunna optimera sina operationer i tid och rum, är även det en 
viktig del av att nyttja djup på rätt sätt. Om detta kan kombineras med att naturliga och 
konstruerade hinder används på ett sådant sätt att de ger trupper med mindre rörlighet en 
fördel i terrängen frigörs trupper med större rörlighet till att manövrera. Djup skapar därmed 
en framåtanda som medger att trupper och resurser bidrar till att skapa förutsättningar för 
hållbara operationer inom krigsskådeplatsen.56  
 
Samordning bidrar till att skapa den bästa effekten mot motståndarens avgörande punkt 
genom att skapa en kraftsamling i tid, rum och verkan mot den punkten. Samordning 
                                                 
53 Department of the Army, 1986, sid 14 
54 Department of the Army, 1986, sid 15-16 
55 Department of the Army, 1986, sid  16 
56 Department of the Army, 1986, sid 16-17 
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inkluderar, men är inte begränsad till ansamlandet av trupp till den avgörande punkten. 
Samordning skall ses som en process lika mycket som ett resultat. Genom att befälhavare 
samordnar verksamheten, samordnar de även operationer. för att uppnå detta krävs att 
befälhavare har en utpräglad förståelse för hur tid och rum påverkar varandra, samt hur egna 
och motståndarens förband och förmågor interagerar och påverkar den processen.57 Om man 
är den defensiva parten betyder det att läget försöks stabiliseras till man kan gå över till 
offensiven själv.58  
 
De fyra principerna inom AirLand battle; initiativkraft, rörlighet, djup och samordning anger 
karaktären för en lyckad operation inom AirLand battle doktrinen. Till dessa finns dock ett 
antal nyckel komponenter som ger mer specifika punkter som berör operationskonsten. Dessa 
komponenter grundar sig i historiskt bevisade och fundamentalt viktiga slutsatser som 
fortfarande är viktiga på dagens slagfält. 
De tio punkterna inom AirLand battle doktrinen är: 
 
1. Att säkerställa sammanhållning mot gemensamt mål är en viktig hörnsten då befälhavare 
inte bara måste säkerställa detta inom sin egen organisation, utan även med understödjande 
och underställda delar av armén. För att uppnå detta är ett effektivt ledningssystem, där 
ledarskap spelar en stor roll i att ge nödvändigt syfte, motivation, riktning åt underställda 
enheter. Till detta syfte hör även att en gemensam doktrin, taktiker och tekniker används för 
att uppnå detta och förminska de friktioner som uppstår i krig. 
2. Att förutse händelser på slagfältet är även en viktig del, då förmågan att förutse vad som är 
troligt att ske möjliggör att man kan göra en preliminär planering inför detta. Om 
befälhavaren redan i ett tidigt stadium har planerat och tagit fram handlingsalternativ för 
händelser som antagligen kommer att ske, så är det ett stort steg i att snabba på 
beslutsprocessen och möjliggör därmed att man kan komma innanför motståndarens 
beslutscykel, och skapa eller bibehålla initiativet.  
3. Att kraftsamla mot motståndarens svaga punkter är en fundamental tanke för alla 
operationer inom AirLand battle doktrinen. Befälhavare måste känna sin motståndare och 
finna vad dennes svaga punkt är, hur de kan utnyttjas på bästa sätt och hur nya svaga punkter 
kan skapas för att fortsätta använda de mot motståndaren. 
4. Att utse, hålla fast vid och skifta huvudinriktning är en viktig del av militära operationer då 
det är i huvudriktningen avgörandet i striden kan nås. Huvudinriktningen skiftar dock 
allteftersom operationen fortskrider. Detta är en förutsättning för militära operationer som 
karakteriseras av initiativkraft, rörlighet, djup och samordning. 
5. Att utnyttja framgångar är viktigt då operationer och fälttåg avgörs av vilken sida i 
konflikten som kan skapa ett avgörande snabbast. För att nå de mål som är uppsatta måste 
befälhavare pressa sina trupper aggressivt och beslutsamt.  
6. Att ha hög rörlighet, slå hårt och avsluta snabbt är viktigt då detta medför att motståndaren 
utsätts för systemchock, samtidigt som chanserna för ett lyckat motanfall av motståndaren 
minskar om de egna trupperna redan har skingrat sig och påbörjat nästa operation.  
7. Att använda terräng, väder, vilseledning och OPSEC är viktigt då terräng och väder 
påverkar stridsfältet mer än någon annan fysisk faktor. Slag vinns eller förloras utifrån hur 
terrängen används, den ger fördelar och medför nackdelar. Terrängen ger befälhavaren som 
nyttjar den bäst en klar fördel. Terrängen i samspel med det omedelbara luftrummet därtill har 
en väsentlig utgång på hur striden kommer att utkämpas. På ett liknande sätt kan OPSEC 
(operationssäkerhet) utgöra en fördel genom att minska motståndarens kunskap och därmed 
försvåra hans insyn och förmåga att fatta beslut om de trupper denna möter. 
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8. Att spara på stridskrafterna inför ett avgörande kan påverka utgången av ett fältslag då det 
är viktigt att kunna sätta in rätt trupper på rätt plats i rätt tid. Det är lika viktigt att inte slösa 
med sin stridsekonomi och behålla en slagkraftig reserv på strategiskt plan som kan sättas in 
där den behövs som mest för att skapa en lokal överlägsenhet. Till det ändamålet är det lika 
viktigt att tillse att truppen har en hög moralfaktor, då det kan visa sig vara lika avgörande på 
slagfältet. 
9. Att kombinera vapen och vapenslag för att komplettera och understödja varandra utgör en 
annan fundamental tanke inom AirLand battle doktrinen. Den största verkan på slagfältet 
uppnås då motståndaren lämnar sig oskyddad för en verkan då denne försöker värna sig mot 
ett annat inom det tredimensionella stridsfältet.    
10. Att förstå effekten av strid på soldater, enheter och ledare är lika viktigt då man måste 
komma ihåg att krig i slutänden är en kamp mellan viljor, som utkämpas mellan människor, 
inte maskiner. Befälhavare måste ständigt tillse att truppen är vid god moral och att det 
underhålls så att en kulminationspunkt inte nås och trupperna förlorar sin stridsvilja.59  
 
För att uppnå detta tar AirLand battle doktrinen även hänsyn till operationslinjer, som binder 
samman en armé med sin operations bas och operationsmålet. Ett fälttåg eller operation håller 
sig vanligtvis till en enkel operationslinje, men finns det tillräckligt med resurser så kan 
dubbla operationslinjer användas då det ger fördelen av att tvinga motståndaren att sprida ut 
sina styrkor för att möta alla tänkbara hot.60 På samma sätt ger inre linjer en svagare styrka då 
den då snabbare kan skifta sin huvudstyrka för att möta motståndaren eller slå eller försvara 
avgörande punkter. För en armé som använder de yttre linjerna krävs att de har en större eller 
mer slagkraftig styrka för att kompensera detta, men om detta uppnås ger yttre linjer 
möjligheten att flankera, omringa och slå ut en svagare motståndare. En befälhavare måste ta 
operationslinjer i beaktande när fälttåg eller större operationer utformas, men man måste 
också vara beredd att byta dem om tillfället ges att agera på uppkomna händelser som är till 
fördel för den egna styrkan.61       
 
AirLand battle doktrinen tar på detta sätt tillvara på den grundläggande dynamiken som utgör 
väpnade konflikter. Även om förutsättningarna för att föra krig förändras så förblir de 
grundläggande egenskaperna som kunskap, ihärdighet, djärvhet och mod det som alltid har 
och kommer att fortsätta utmärka framgångsrika arméer och befälhavare. Det är dessa 
egenskaper som tillsammans med en teknologisk skärpa, självtillit och en offensiv anda som 
utmärker den amerikanska soldaten och utmärks i AirLand Battle Doktrinen.62   
 

3.2.4 Analys FM 100-5 om utformningen av offensiver 
 
Jominis viktigaste tes som han presenterar i The Art of War är, som tidigare nämnt, att 
kraftsamla och slå mot motståndarens avgörande punkter som dennes huvudstyrka och därav 
antingen dennes flanker eller mitten på dennes linje. Även i Airland battle doktrinen är 
kraftsamling mot motståndarens svaga punkter en fundamental tanke. Befälhavare måste 
känna sin motståndare och finna vad dennes svaga punkt är, hur den kan utnyttjas på bästa sätt 
och hur nya svaga punkter kan skapas för att fortsätta använda dem mot motståndaren. Även 
om man måste agera defensivt, så förespråkas det i Airland battle doktrinen att då stabilisera 
läget tills de egna trupperna kan agera offensivt igen och åter agera mot motståndarens 
                                                 
59 Department of the Army, 1986, sid 23-26 
60 Department of the Army, 1986, sid 180 
61 Department of the Army, 1986, sid 181 
62 Department of the Army, 1986, sid 26 
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avgörande punkter.63 Jomini framhäver även förmågan att vara offensiv i en defensiv 
operation, då detta kan ge stora vinningar, i motsats till att endast vara defensiv som nästan 
alltid är våndligt.64 
 
En annan viktig tes av Jominis handlar om operationslinjer då dessa enligt Jomini utgör det 
grundläggande sättet till kommunikation, att förflytta trupper och föra fram material och 
resurser. Till detta ändamål nämner Jomini större vägnät som den enda logiskt användbara 
medlet för att uppnå detta. Man får betänka att järnvägen, eller luftstridkrafterna för den 
delen, inte gjort sitt intåg inom krigskonsten då. Detta är något som i allra högsta grad 
påverkar Jominis teorier om linjaritet. Operationslinjerna och de strategiska linjerna som 
Jomini bygger sitt resonemang på utgår även från befälhavarens behov av att kunna styra och 
upprätthålla kontrollen över sina enheter. Detta medför att linjer för att kunna hålla 
kommunikations och underhålls leder öppna blir helt avgörande för krigföringen. Även om 
det skulle vara möjligt att ta sig runt motståndarens flank och agera mot dennes bakre delar så 
gör linjariteten i krigföringen detta mycket svårt. Detta beror på att befälhavaren skulle riskera 
att förlora sina kommunikationsmöjligheter, och därav även kontroll möjligheter över den 
trupp som genomförde en sådan manöver. I AirLand battle doktrinen framhålls även vikten av 
att utse, hålla fast vid och vid behov skifta huvudinriktning. Då den är en viktig del av militära 
operationer inom AirLand battle då det är här avgörandet i striden kan nås. Huvudinriktningen 
skiftar dock allteftersom operationen fortskrider. Detta är en förutsättning för militära 
operationer som karakteriseras av initiativkraft, rörlighet, djup och samordning. Samtida 
krigföring måste dock inte förlita sig på en fysisk förbindelse för att upprätthålla 
kommunikation och ledning. 
 
Även om FM 100-5 AirLand battle doktrinen bygger på väl renommerade militära teorier så 
är det en doktrin som främst ser till det samtida slagfältets utformning, och det 
tredimensionella stridsutrymmet som är det avgörande mediet som dagens krigskonst tar 
avstamp ifrån. Detta tar sitt utryck inom AirLand battle doktrinen genom de tre 
ledningsnivåer inom den moderna krigföringen utgår ifrån: det strategiska planet, det 
operativa planet och det taktiska planet. Det strategiska planet blir därav det skikt som 
utformar hur krigföringen ska ske, och vilka mål som den ska uppnå inom en krigsskådeplats. 
Inom det operativa planet är operationskonst och förmågan att nyttja manöverkrigföring för 
att uppnå de operativa målen. Mycket av sättet att leda och utöva kontroll över trupperna som 
AirLand battle doktrinen lägger fram tar sitt avstamp i den teknik som gör det möjligt att leda, 
och utöva kontroll utan att det finns en direkt koppling till terrängen (fysisk förbindelse) för 
att göra det. Det främsta sättet att föra fram trupper, resurser och underhåll är dock fortfarande 
markarenan, även om det inte är bundet till större vägnät. Operationslinjer är ett viktigt 
koncept inom AirLand battle doktrinen för att uppnå detta då operationslinjer är det som 
binder samman operationsbasen med operations målet. Inre och yttre operationslinjer har 
olika fördelar att användas i offensiven då inre linjer ger en svagare styrka möjligheten att 
snabbare skifta sin huvudstyrka för att möta motståndaren och slå eller försvara avgörande 
punkter. För en armé som använder de yttre linjerna krävs att de har en större eller mer 
slagkraftig styrka för att kompensera detta, men om detta uppnås ger yttre linjer möjligheten 
att flankera, omringa och slå ut en svagare motståndare. Jomini beskriver operationslinjerna 
som arméns möjlighet till rörlighet och kommunikation och det sättet en armé tar sig till sitt 
operativa mål. Till detta hör de inre och yttre linjerna som i The Art of War beskrivs enligt 
följande. Inre operationslinjer är de operationslinjer som används för att en eller två arméer 
ska kunna manövrera och möta flera motståndarstyrkor, inre operationslinjer syftar alltså till 
                                                 
63 Department of the Army, 1986, sid 32 
64 Jomini, 2007, sid 52, 54 
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att uppnå rörelsefrihet och handlingsförmåga snabbare än motståndaren kan kraftsamla. På 
motsatt sätt utgör yttre linjer manöverförmåga att samla sina styrkor eller agera mot flankerna 
på en motståndare som behärskar de inre operationslinjerna. 
 
En stor hörnsten i AirLand battle doktrinen är även förmågan att kombinera vapen och 
vapenslag för att ständigt påverka motståndaren från någon av de tre dimensionerna i 
krigföring, land, luft och till sjöss. Den del av luftarenan som är bunden närmast markarenan 
anses påverka mararenan i lika hög grad som markstridskrafterna gör.65 
 

4. Sammanfattande diskussion 
 
Det skulle vara lätt att avfärda Jominis teorier som allt för principfasta och påverkade av 
1800-talets tidiga krigföring och de fysiska begränsningar som då existerade inom 
krigskonsten. Men faktum är att om man studerar dessa närmare, och jämför dem med de 
principer som vi idag håller oss till inom militärteorins praktiska tillämpning så framstår 
faktiskt ett antal likheter. 
 
Sett från Jominis militärstrategiska grund så är det operativa planet det som skiljer sig främst 
från dennes teorier, då det inte fanns något uttalat operativt plan då denne författade sina 
teorier. Det Jomini i stället presenterar som en sorts ledningsnivå för att överföra de 
strategiska tankarna till den taktiska verkligheten på slagfältet är grand tactics. Grand tactics 
är enligt jomini alltså konsten att placera ut trupperna på slagfältet, med hänsyn till vad 
terrängen medger, och konsten att sedan få dem att strida på bästa sätt efter den terrängen, i 
motsats till att planera strategi utifrån kartan och de politiska och militära målsättningarna. 
Detta är något som författaren anser skulle kallas operativkonst idag. De punkter som Jomini 
lyfter som har bäring inom grand tactics, som vikten att vid rätt tillfälle agera offensivt i ett 
annars defensivt fälttåg eller operation, förmågan att slå mot fiendens linje på rätt ställe, eller 
förmågan att utkämpa rätt fältslag vid rätt tidpunkt och befälhavarens vilja och våghalsighet 
att anfalla när rätt tillfälle ges är alla centrala tankegångar i AirLand battle doktrinen.   
 
Den största svagheten i Jominis principer gällande strategi och Grand tactics är hans 
nedtonade nästan obefintliga sätt att se på behovet av vilseledning för att uppnå överraskning 
mot motståndaren. Speciellt i ljuset av vilken betydelse det har för utformningen av samtida 
doktriner som AirLand battle. 
  
På ett liknade sätt kan det argumenteras att Jominis Principer om strategiska linjer och 
operationslinjer endast är en kvarleva från det tidiga 1800-talets krigskonst utan någon 
påverkan på verken samtida utformning av doktriner eller slagfält. Om man inte tolkar dem på 
något annat sätt än de fysiska linjer som utgjorde grunden för utöva kontroll och 
kommunikation på ett slagfält eller under ett fälttåg så är och förblir operationslinjer och 
strategiska linjer inget annat. Jominis strategiska linjer och operationslinjer ställer dock frågor 
som alla befälhavare måste besvara. Dessa frågor är tidlösa som vart man bäst kan ta striden 
utefter sina målsättningar och förutsättningar. Att rätt truppkoncentrationer och materiel finns 
tillgängliga för att vinna striden och hur de kommer till den platsen där de ska nyttjas är en 
stor del av det. Att det sen finns, eller skapas, förutsättningar för att trupperna kan ledas på 
bästa sätt för att uppnå seger är även en fråga av väsentlig art. Dessa frågor är förvisso tidlösa 
och frågor som även en samtida befälhavare måste besvara. I AirLand battle doktrinen är 

                                                 
65 Department of the Army, 1986, sid 24 
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dessa frågor lika viktiga att besvara för en befälhavare, och operationslinjerna blir då en viktig 
del, även om det fysiska sättet att uppnå dessa operationslinjer har förändrats.   
 

5. Slutsatser 

5.1 Svar på forskningsfrågorna 
 
Går det att finna indikatorer på att Jominis principer om strategi och ”grand tactics” 
fortfarande påverkar operations konst i FM 100-5? 
 
Författaren har genom uppsatsens gång funnit att, ja, det går att finna indikatorer på att 
Jominis principer om strategi och ”grand tactics” fortfarande påverkar operations konst i FM 
100-5. Denna slutsats drogs på grund av de indikatorer som visat sig i uppsatsen. De 
indikatorerna är att de punkter som Jomini lyfter inom grand tactics, som vikten att vid rätt 
tillfälle agera offensivt i ett annars defensivt fälttåg eller operation, förmågan att slå mot 
fiendens linje på rätt ställe, eller förmågan att utkämpa rätt fältslag vid rätt tidpunkt och 
befälhavarens vilja och våghalsighet att anfalla när rätt tillfälle ges är alla centrala 
tankegångar i AirLand battle doktrinen.   
 
 
Går det att finna indikatorer på att Jominis principer om strategiska linjer fortfarande 
påverkar utformningen av offensiver i FM 100-5? 
 
Författaren har genom uppsatsens gång funnit att, ja, det går det att finna indikatorer på att 
Jominis principer om strategiska linjer fortfarande påverkar utformningen av offensiver i FM 
100-5. Denna slutsats drogs på grund av de indikatorer som visat sig i uppsatsen. De 
indikatorerna är att de problem som Jomini vill lösa med sina strategiska linjer och 
operationslinjer fortfarande har bäring på de operationslinjer som nämns i FM 100-5. I 
AirLand battle doktrinen är frågor som att rätt trupp koncentrationer och materiel finns 
tillgängliga för att vinna striden. Att de kommer till den platsen där de ska nyttjas, och att 
förutsättningar för att trupperna kan ledas på bästa sätt finns för att uppnå seger lika viktiga att 
besvara för en befälhavare i samtiden. Operationslinjerna blir då en viktig del för att uppnå 
detta.  

5.2 Slutsatser 
 
Svaren på forskningsfrågorna stärker hypotesen som uppsatsen söker att besvara; om att 
Jominis principer om krigföring är djupt indoktrinerade i det amerikanska militära 
medvetandet, och att Jominis principer fortfarande påverkar amerikanska doktriner. 
Detta i sig ger en förståelse för hur amerikanskt strategiskt och operativt tänkande, och hur 
Jomini har påverkat utformningen av dem. Det ger även en insyn i hur samtidens 
högteknologiska stridsfält som består av flera dimensioner påverkas av klassiska 
militärteoretiska och strategiska tankegångar som i slutänden även påverkar de taktiska beslut 
som tas på slagfältet.      
Det ger även en förståelse för vilken militärteoretisk och strategisk bakgrund amerikansk 
militär personal har, vilket blir viktigt att ha förståelse för när svensk militär personal ska 
agera med dem på den internationella arenan, särskilt på de högre ledningsplanen. 
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