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1 Inledning 
Sålunda omvandlar politiken krigets allt överväldigande element enbart till ett hjälpmedel. 
Av det fruktansvärda slagsvärdet, som skulle användas med full kraft en enda gång och inte 
mer, blir bara en värja – ibland bara en florett, som omväxlande nyttjas till stötar, fintar och 
parader.1 
 

Detta citat ur Carl von Clausewitz (1780-1831) klassiska bok Om Kriget från 
1832 beskriver väl den reformering från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar 
som den svenska försvarsmakten genomgår för tillfället.  

Med det kalla krigets slut ändrades grunden för Sveriges militära strategi. Hotet om en stor-
skalig invasion försvann och ersattes av en bredare hotbild. Det minskade direkta hotet mot 
Sverige har givit oss större handlingsfrihet och ökade möjligheter att samarbeta militärt med 
andra. Uppgiften att aktivt bidra till fred och säkerhet i omvärlden har fått större vikt än ti-
digare. Tillsammans med den breda hotbilden utgör detta grunden för Försvarsmaktens om-
inriktning mot ett mindre men i vissa avseenden mer kvalificerat försvar som flexibelt skall 
kunna anpassa sin förmåga – ett så kallat insatsförsvar. 2 

1.1 Bakgrund 
Syftet med kapitlet är att introducera uppsatsen med problemet, en bakgrund, 
syfte, frågor, avgränsningar och arbetets centrala begrepp strategi. 
 
Uppsatsens grundläggande problem är den spänning som uppstår mellan gamla 
erfarenheter och nya krav. Invasionsförsvarets uppgift och strategiska effekt var 
att vara fredsbevarande. Det skulle inte användas om det inte blev krig, vilket 
gjorde att Försvarsmaktens strategiska huvudbeteende var att göra krigsförbere-
delser, enligt visdomen:  

Si vis pacem, para bellum (If you want peace, prepare war)…3 
 
Insatsförsvarets strategiska huvudbeteende torde istället bli använda militära ope-
rationer i olika situationer som politiken bestämmer, vilket bland annat beror på 
medlemskapet i EU. Försvarsberedningen skriver våren 2003: 

Försvarsberedningen bedömer att omfattningen av svensk medverkan i fredsfrämjande in-
satser, i Europa och dess närhet men även globalt, över hela skalan från civila förebyggande 
åtgärder till militära fredsframtvingande insatser, bör öka.4 

 
En annan viktig påverkansfaktor, förutom nya politiska krav, är den militärteore-
tiska utveckling som sker i världen med att fjärde generations krigföring håller på 
att utvecklas. I dagligt tal benämns detta ibland som asymmetrisk krigföring. Den 
innebär att små aktörer (andra än stater) kan uppnå strategisk status med hjälp av 
bland annat informationsteknologi och hot om massförstörelsevapen, vilket ur-
holkar massans och manöverns betydelse för avgörande militärstrategisk effekt. 
Det urholkar därmed också maktbalansmekanismens betydelse och skydd.  Det 
medför att militära operationer kan behövas för svensk intern säkerhet i större 
utsträckning än tidigare i framtiden.5 
 

                                                 
1 Carl von Clausewitz, Om kriget, Bonniers Uddevalla 1991, sid 617 
2 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, 2002 års utgåva (M7740-774002), Sid 67 
3 Edward Luttwak, Strategy-The Logic of War and Peace, Harvard University Press, Cambridge Massachusetts 1987, sid 3 
4 Försvarsberedningen, Säkrare grannskap – osäker värld, Ds 2003:8, 2003 sid 26 
5 Se vidare bilaga 2 krigföringens generationer. 
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Detta innebär att försvarsmaktens huvudprestation ändras från att ge strategisk 
effekt genom krigsförberedelser till att ge effekt genom att genomföra militära 
operationer. Det är en viktig principiell förändring i förväntningar på beteendet. 
Det borde också innebära att andra strategiska dimensioner hamnar i fokus. Se 
vidare figur ett. 
 

Folk - Politik  

Folk 
Samhälle 

Politik 
Kultur 
Etik

Krigsförberedelser 
Ekonomi - Logistik 

Organisation 
Militär administrattion 

Information - underrättelser 
Doktrin - strategisk teori

Egentligt krig 
Militära operationer 

Ledning 
Geografi 

Motståndaren 
Tid

Strategisk  
Effekt

Strategi

 
Figur 1 Författarens bild av strategins dimensioner som samspelar för effekt enligt Gray6 

Problemet som uppstår med att byta huvudprestation från förberedelser till opera-
tioner är kanske större än vi tror då hela samhällssystemet under lång tid är upp-
byggt kring det förstnämnda. Detta innebär också att vår erfarenhet av invanda 
mönster och kultur sätts mot rationella resonemang om framtidens krav, vilket 
Professor Colin S Grey anknyter till som:  

No one and no institution can operate “beyond culture”.7 
 
Oavsett omfattningen av de operationer som skall genomföras så finns det en 
principiell skillnad på beteende och prestation, vilken jag uppfattar vara större än 
det som kommer fram i debatt och offentliga utredningar. Jag har under arbetets 
gång observerat uttryck i den öppna debatten att det finns många perspektiv på 
vilken effekt som egentligen skall åstadkommas med försvarsmakten.8 
 
Det principiella problemet kan sammanfattas som en förändring av försvarsmak-
tens huvudprestation från att förbereda till att utföra. Detta sätts mot de erfarenhe-
ter, dimensionen kultur, som vårt samhälle har i frågorna med följden att spän-
ningar uppstår. Det gör ämnet intressant att studera men också komplext.  
 
Säkerhetspolitik har i Sverige en unik ställning som det enda överordnade be-
greppet för säkerhet.9 Andra länder använder begreppet strategi för implemente-
ring av säkerhetspolitiska mål – policy in execution.10 Den strategiska teorin är 
                                                 
6 Colin S. Gray, Modern Strategy, Oxford University Press, Oxford 1999, sid 23-47 
7 Colin S. Gray, Modern Strategy, Oxford University Press, Oxford 1999, sid 129 
8 Se vidare Exempelvis Försvarets Forum nr 1 2003 sid 18-19, Debatt i Krigsvetenskapsakademins handlingar, m.fl., Det 
finns även debattskrifter på försvarsdepartementets hemsida i ämnet m.m. 
9 Nationell säkerhetspolitik är en sammanfattande beteckning på en stats politiskt styrda aktiviteter i syfte att kunna för-
verkliga sina mål också i situationer där den ställs inför hot från andra aktörer, särskilt från andra stater, i det internationel-
la systemet. Nils Andrén, Säkerhetspolitik analyser och tillämpningar, Nordstedts, Stockholm 1997, sid 17 
10 B.H Liddell Hart, Strategy:The Indirect Approach, Faber and Faber Ltd London, 1967, sid 335 
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därför intressant för att med andra verktyg analysera denna förändring. Ett av 
huvudbudskapen är att alla att dimensioner (figur 1) är mer eller mindre inver-
kande på slutresultatet, vilket gör det viktigt att studera delarna i helheten.   
 
Om militära operationer skall användas aktivt är dimensionen strategisk ledning 
särskilt betydelsefull  - systemet från politiska mål till militär operation. För att 
kunna göra operationer mot politiska mål inom och utom landet i olika konflikt-
nivåer är det viktigt att förstå den politiska kontexten och den långsiktiga inrikt-
ningen, vilket presenteras i dimensionen doktrin.  
 
Frankrike och Storbritannien har dokumenterad stor erfarenhet av att använda 
operationer i andra konflikter än krig, vilket gör det intressant att med en enkel 
jämförelse se hur politik och militära operationer interagerar då detta är en viktig 
skillnad från Sveriges tidigare erfarenhet om att förbereda krig. Då de politiska 
ambitionerna är olika är jämförelsen inriktad på principiella arrangemang. Dess-
utom är länderna intressanta såsom drivande EU aktörer. 
 
Det är viktigt att sätta en jämförelse i en kontext av de erfarenheter som ligger till 
grund för Sveriges nuvarande arrangemang. Det finns alltid anledningar till olika 
lösningar, vilka är viktiga att förstå för att kunna ta ställning till förändringar. 

1.2 Antaganden 
Försvarsmakten antas fortsätta eller utöka genomförandet av militära operationer, 
d.v.s. att det utgör en central del i försvarsmaktens strategiska prestation. 

1.3 Syfte, hypoteser och forskningsfrågor 
Syftet med uppsatsen är att belysa den principiella förändringen av svenska för-
svarsmaktens strategiska beteende från krigsförberedelser till aktiva militära ope-
rationer mot bakgrund av Clausewitz strategiska teori.  
 
Förändringen kommer att belysas genom en internationell jämförelse av dimen-
sionerna strategisk ledning och doktrin samt en historisk analys av dimensionen 
kultur enligt Greys indelning av strategi för att ge en kontext.  
 
Uppsatsen skall inte påvisa vilket system eller lösning som är bäst utan mer se det 
hela på det principiella planet har – har inte, gör – gör inte. Metoden att därefter 
sätta in resultaten i kontext av de erfarenheter som konstituerar dagens lösning 
anser jag kan bredda förståelsen för det stipulerade problemet. 
 
Forskningsfrågor 

1. Vilka stora principiella likheter och skillnader finns det idag mellan Sve-
rige, Storbritannien och Frankrike i dimensionerna strategisk ledning och 
doktrin? 

2. Vilka strategiska erfarenheter påverkar Sveriges strategiska dimensioner, 
framförallt avseende dimensionerna ledning och doktrin, idag?  

3. Vilka principiella förändringar av dimensionerna ledning och doktrin kan 
övervägas om militära operationer skall utnyttjas aktivt i framtiden? 
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Fakta 3 
Sveriges politik har bedömt nyttan  
av militära operationer i fred som 

mycket begränsat.  

Hypotes 2 
Svensk politik har organiserat den  

strategiska ledningen efter erfarenheten av 
behovet och bedömd nytta.

Fakta 2 
Svensk politik har under lång tid inte  

utnyttjat försvarsmakten aktivt  
för svensk säkerhet, vilket gör  

att Sverige har liten  
operationell erfarenhet.

Hypotes 1 
Sveriges strategiska ledning 

skiljer sig mycket från länder som 
 har erfarenhet att använda  
militära operationer i fredstid. 

 

Fakta 1 
Krigsförberedelser har varit 

 försvarsmaktens 
huvudprestation under lång tid.

Fråga 1 
Vilka stor principiella 

likheter och skillnader finns mellan  
Sverige, Frankrike och Storbritannien  
i dimensionerna ledning och doktrin?

Fråga 2 
Vilka erfarenheter påverkar 

Sveriges strategiska dimensioner, 
framförallt doktrin och ledning idag?

Fråga 3 
Vilka principiella förändringar  

kan övervägas för framtiden om militära 
operationer skall utnyttjas aktivt?  

Figur 2 Hypoteser och frågor som ligger till grund för arbetet 

1.4 Avgränsningar 
Fråga 1 avgränsas genom att: 
Dimensionen ledning omfattar 

a) Övergripande organisation politisk – strategisk nivå.  
b) Den högste militäre företrädarens principiella roll.  
c) Övergripande organisation av och interaktion i den strategiska krishanter-

ingskedjan – d.v.s. interaktionen från politiska mål till militär operation. 
Dimensionen doktrin omfattar 

d) Finns en strategisk doktrin och vad är det politiska tidsperspektivet för 
krigsförberedelser? 

e) Stridskrafternas långsiktiga uppgifter. 
 
Avgränsningen att jämföra Sverige med Storbritannien och Frankrike beror på 
dessa länders dokumenterade erfarenhet att använda strategi och militära opera-
tioner för strategisk effekt. Mätobjekten har helt olika resurser och utrikespolitisk 
ambition, men komparationen motiveras med att mätningen handlar om organisa-
toriska arrangemang som kan göras oavsett ambition och resurser. Dess syfte är 
att spegla erfarenheter av operationer i konfliktsituationer som inte är krig. 
 
Fråga 2 avgränsas genom att i huvudsak gälla perioden 1945-91 då detta är tiden 
då invasionsförsvaret verkar.  
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1.5 Centralt begrepp – strategi 11 
Clausewitz klassiska definition av begreppet strategi från 1832 är enkel och klar. 
Den har legat till grund för många efterföljande författares omskrivningar.12  

…utgör taktiken läran om stridskrafternas användning i strid och strategin läran om stridens 
utnyttjande för att nå krigets syfte.13 

 
Professor Colin S. Gray är en nutida central strategisk författare i Clausewitz sko-
la som poängterar att makt inte behöver verkställas för att vara effektiv, vilket 
bland annat är relevant mot uppgifterna i Amsterdamfördraget.14 

…the use that is made of force and the threat of force to the ends of policy.15   
 

Strategi har en teoretisk och en praktisk sida. Gray framhåller att det finns en 
tidlös enighet mellan huvuddragen i teorin.16 Amerikanen Bernard Brodie fångar 
väl den strategiska teorins karaktär.  

…is nothing if not pragmatic…Above all, strategic theory is a theory for action.17 
 
Gray har delat in strategi i 17 dimensioner som samspelar horisontellt och verti-
kalt i strategisk praktik. Alla dimensioner påverkar mer eller mindre från fall till 
fall i slutet den strategiska prestationen och effekten. Han har sammanfattat dom i 
tre huvudgrupper.18 

• Folk och politik - folk, samhälle, kultur, politik och etik. 
• Krigsförberedelser - ekonomi och logistik, organisation, militär administ-

ration, information och underrättelser, strategisk teori och doktrin, tekno-
logi. 

• Egentligt krig - militära operationer, ledning, geografi, friktion, motstån-
daren och tid. 

 
Det innebär att strategi är komplext med många samspelande dimensioner där 
alla delar påverkar slutresultatet och därför måste allt betraktas som en helhet.  

…krigets delar påverkas mer än någon annanstans av helheten…19 
 
Strategibegreppet har en inbördes hierarki (figur 3) där analysnivån i denna upp-
sats är på den totalstrategiska nivån (Grand Strategy), d.v.s. bryggan mellan poli-
tik och handling, som kalkylerar med och utnyttjar strategisk effekt i alla kon-
fliktnivåer. Strategi blir en metod att tänka där vinst - fördel, kostnad – nackdel 
och risker vägs mot varandra. En aktiv militär implementering av strategi kallas 

                                                 
11 Clausewitz använder ordet strategi, som har sitt ursprung i det gamla grekiska språket. Strategos betyder general. En 
språklig utveckling av ordet speglas med strategike episteme, som betyder generalens kunskap eller strategon sophia – 
generalens visdom.  Strategematon är den grekiska titeln på Frontinus latinska verk om strategems, som ungefär betyder 
metoder i krig eller krigslister (ruses de guerre, Eng tricks of war). En mer vanlig grekisk term av detta är begreppet 
taktike techne som beskriver hur krig genomförs med andra ord krigskonst. Den latinska motsvarigheten är ars bellica. 
Denna term får sin en renässans efter antiken 1518 då Machiavelli börjar använda begreppet arte della guerra – krigskonst 
som sedan översätts till tyska Kriegskunst och engelska art of war. Se vidare bl.a Luttwak Edward, Strategy –The logic of 
war and peace, Harward University Press, Cambridge USA 1987, sid 239-241  
12 Ex  - B.H. Liddell Hart, Strategy: The Indirect Approach, Faber and Faber Ltd London 1967, …the art of distributing 
and applying military means to fulfil the ends of policy. 
13 Carl von Clausewitz, Om kriget, Bonniers Uddevalla 1991, sid 88 
14 Petersberg uppgifterna innebär fredsstödjande, konfliktförebyggande, fredsbevarande, fredsskapande, fredsframtvingan-
de samt fredsbyggande uppgifter. 
15 Colin S. Gray, Modern Strategy, Oxford University Press, Oxford 1999, sid 17 
16 Ibid, sid 12 
17 Ibid, sid 3 
18 Ibid, sid 23-47 
19 Carl von Clausewitz, Om kriget, Bonniers Uddevalla 1991, sid 484 



Försvarshögskolan   Bet:19100:2047 
Chefsprogrammet 01-03  Sid 7(69) 
Anders Palmgren, Mj 2003-06-10 
 

 

operation. Målet kan bland annat vara att vinna eller bibehålla en bra fred, trygga 
välstånd och säkerställa fortsatt nationell handlingsfrihet.20  

…calculation and co-ordination of the end and the means.21 
 
Gray sammanfattar rollspelet som att politiker är generella experter, vars uppgift i 
nationell säkerhet är att lägga fast en lämplig vision och välja realistiska politiska 
mål. De ger också vägledning, sätter begränsningar och agerar ”medlare” mellan 
olika intressens krav. En annan viktig funktion är att göra ekonomisk avvägning 
mot möjligheterna och kraven.    
 
Den strategiska rollen är svår att fylla i det komplexa moderna samhället, vilket 
har lett till att funktionen idag utgörs av strategiska analysgrupper, den högsta 
militärledningen kring chefen för försvarsstaben, nationellt säkerhetsråd, krigska-
binett eller någon form av inre kabinett i regeringen.  En brittisk premiärminister 
uttrycker 1986 rollspelet mot militära operationer som: 

You cannot run the details of an operation by politicians around the Cabinet table. You can 
set straight criteria, strict parameters, strict rules of engagement. Then, the precise way in 
which those are carried out is up to the Military.22 

 
Tabell ett visar de medel som modern strategi utnyttjar för att nå politiska mål 
och figur tre visar begreppets inbördes hierarki. 
 

1.6 Definitioner 
Begreppet strategisk kultur definieras som: 

… refers to a nation's traditions, values, attitudes, patterns of behavior, habits, symbols, 
achievements and particular ways of adapting to the environment and solving problems 
with respect to the threat or use of force.24 

 
 
 

                                                 
20 The role of Grand Strategy – higher strategy – is to coordinate and direct resources of a nation, or a band of nations, 
towards attainment of the political object of war. B.H Liddell Hart, Strategy:The Indirect Approach, Faber and Faber Ltd 
London, 1967, sid.335-336 
21 Ibid, sid 336 
22 Ministry of Defence, British Military Doctrine, Army Code No 71451, 1997, sid 20 
23 Colin S. Gray, Explorations in Strategy, Praeger Publishers, Westport USA 1998, sid 87 
24 Ken Booth, Strategy and Ethnocentrism, Holmes & Meier Publishers, Inc., New York 1979, sid 121 

- Diplomati 
- Handel och investeringar 
- Ekonomisk och finansiell hjälp 
- Propaganda, information och utbildning 
- Kulturellt inflytande  
- Humanitär hjälp 
- Spionage, ”covert action”, politisk krigföring 
- Militär hjälp och vapenförsäljning 
- Militär makt (hot eller användande av makt) 
- Rustningsbegränsning 
- Fredsbevarande operationer 

  

Tabell 1 Medel som samspelar i total strategi enligt Grey 23 Figur 3 Den strategiska pyramiden 

Politik 

Total Strategi 
Militär Strategi 

Operationer 
Taktik
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Begreppet operation definieras olika i olika länder. Därför ger bilaga 1 en över-
sikt kopplat till den operativa nivån. Nuvarande svenska definition används: 

Operationer är militära insatser utförda av förband ur grund- eller insatsorganisationen på 
militärstrategisk, operativ och taktisk nivå. 25 

1.7 Disposition 
Inledningsvis beskrivs först metoden och sedan görs en ingående analys av Clau-
sewitz strategiska teori då denna är central för arbetet – huvudbudskapet finns 
dock sammanfattat i slutet. 
 
Därefter jämförs Sverige med Storbritannien och Frankrike avseende strategisk 
ledning och doktrin. Ledning för att politisk kontroll över militära operationer är 
centralt i situationer då operationer utnyttjas med starka politiska begränsningar. 
Doktrin för att se hur politiken ger vägledning för krigsförberedelser och på det 
sättet leder långsiktigt för att säkerställa att rätt operativa kapaciteter finns mot de 
långsiktiga politiska målen då avsikten är att utnyttja operationer. 
 
Därnäst görs en analys av dimensionen kultur med hjälp av Clausewitz teori av 
de erfarenheter som idag ligger till grund för Sveriges strategiska ledning och 
doktrin.   
 
Slutligen diskuteras resultaten mot bakgrund av teorin med förslag till utveckling 
av dimensionerna ledning och doktrin om militära operationer skall användas 
aktivt. Frågor och hypoteser besvaras.  
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25 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, 2002 års utgåva (M7740-774002), Sid 103 -104 
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2 Metod 
Kapitlet syftar till att redovisa arbetets vetenskapliga tillvägagångssätt om slut-
ledningsmetod, data och datainsamlingsmetoden samt etik. Metoden och källorna 
diskuteras i slutdiskussionen. 

2.1 Slutledning 

Allmänt 
Induktiv slutledning innebär att premisserna underbygger konklusionen utan att 
medföra den logiskt.  I samband med sådana slutledningar kommer det alltid att 
vara möjligt att hävda premisserna men förneka konklusionen. Problemet med 
induktion är att alla data inte kan beaktas. Exempelvis genom att studera svanar – 
alla svanar som observeras är vita – d.v.s. några svanar är vita – en felaktig 
induktion är att hävda att alla svanar är vita.26 
 
Deduktion är formell logik, d.v.s. härleda en utsaga  från andra utsagor i enlighet 
med logiska slutledningsregler. Eftersom det är möjligt att följa reglerna och att 
kontrollera följdriktligheten av deduktionen, utan att behöva känna till den me-
ning vi förbinder med de ord som uppträder i premisser och konklusion.27 
 
Abduktion är en form av slutledning vid sidan av de ovan nämnda som kommer 
från den traditionella logiken. Översatsen är sann med undersatsen och därmed är 
slutsatsen endast sannolik. Exempelvis om man upplever något egendomligt så 
kan en hypotes ställas upp som förklaring genom att det följer deduktivt ur hypo-
tesen.28  
 
Det traditionella perspektivet betraktar verkligheten som mer eller mindre objek-
tiv. Dess motsats är det kvalitativa perspektivet som betraktar verkligheten som 
subjektiv. Det vill säga att verkligheten är en individuell, social och kulturell kon-
struktion. Sanningen avgörs av betraktaren. Intresset är hur människan uppfattar 
och tolkar verkligheten. Tonvikten brukar ligga på att skapa en innebörd, kontext 
eller process. Människan och dess interaktion med andra människor är i fokus.29   
 
Det traditionella förhållningssättet lägger inledningsvis stor vikt vid begrepp, 
frågeställningar eller hypoteser, vilket är innebörden av deduktion. Det kvalitati-
va förhållningssättet brukar i stället börja med att starkt interagera med empirin, 
samla in data för att därefter formulera begrepp i form av hypoteser eller teorier, 
vilket är innebörden av induktion.30 
 
En hypotes är ett påstående som antas utan att vara verifierat. Hypotesprövning är 
följaktligen kvalificerade gissningar som bygger på fakta. Den används för att 
klargöra orsaker eller bidragande orsaker. En hypotes upphör att vara detta då den 
är verifierad (faktum) eller falsifierad. Vetenskapsteoretikern Karl Popper menar 
att hypoteser aldrig slutligen kan bekräftas. Risken med hypoteser är att forskaren 
                                                 
26 Poul Lübcke, Filosofiskt lexikon, Forum Eskilstuna 1993, sid 260-61 
27 Ibid, sid 100 
28 Ibid, sid 11 
29 Jarl Backman, Rapporter och uppsatser, Studentlitteratur 1998, sid 48 
30 Ibid, sid 48 
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av psykologiska skäl samlar data för att verifiera sin egen hypotes. En hypotes 
kan verifieras av en forskare och förkastas av en annan.31 
 
Hermeneutik, förståelselära, utgår ursprungligen från tolkning av texter som se-
nare har utvecklats av bl.a. Heidegger. Han menar att allt vårt vetande bygger på 
en förståelse, som utformas i en tolkning av det vi vet något om. Hermeneutik 
innebär sålunda ett försök till helhetsförståelse av forskningsproblemet. Riktning-
en är samhällsvetenskaplig (humanvetenskaplig) och kan inte arbeta med försök 
att hävda allmängiltiga lagar. Människor handlar intentionellt och ger sitt hand-
lande en innebörd – mening. I social handling tar människan hänsyn till andra 
människor och ger sin handling en innebörd som tar andra människors handlingar 
och intentioner i beaktande. Människor ger sitt handlande innebörd i socialt 
sammanhang. Tid, plats och sammanhang är avgörande för att förstå människors 
intentionella handlande. 32 

Arbetets slutlednings metod 
Arbetet bygger på induktion med ett kvalitativt förhållningssätt. Hypoteser an-
vänds för att med hermeneutik skapa en förståelse kring problemet. Följaktligen 
är slutledningen hypotetisk deduktiv.  

2.2 Data och kvalité 
Det empiriska materialet bygger på studiebesök, litteraturstudier, internet och 
personlig kommunikation utöver särskilda intervjuer med nyckelpersoner. 
 
Data i del ett bygger på: 
Data om Storbritannien kommer i första hand från det brittiska försvarsdeparte-
mentet (Ministry of Defence) dels i form av särskilt underlag tillsänt författaren 
via den svenska ambassaden i London dels material som är publicerat på reger-
ingens och departementets officiella hemsidor, bland annat den officiella vitbo-
ken från 1998 och vissa militära doktriner.  Data får anses vara av god kvalité. 
 
Data om Frankrike bygger i första hand på underlag som presenterades för förfat-
taren under ett tvådagars studiebesök vid den franska försvarsstaben och dess 
strategiska högkvarter (del i kurs C 11 vid FHS) i december 2002. Materialet pre-
senterades av nyckelpersoner på militärstrategisk nivå. Bildspel som användes i 
föredragningar finns hos författaren tillsänt genom den svenska ambassaden i 
Paris. Allmän information har även hämtats på försvarsdepartementets officiella 
hemsida. Den svenska ambassaden har också tillsänt författaren material som till 
exempel den officiella vitboken från 1994 samt svarat på vissa faktafrågor. Data 
får anses vara av god kvalité. 
 
Data om Sverige bygger i första hand på kvalitativa intervjuer med nyckelperso-
ner samt studiebesök vid det svenska högkvarteret och operativa insatsledningen. 
I andra hand har regeringens officiella hemsida utnyttjas samt publicerade rappor-
ter från försvarsberedningen och försvarspropositioner. Data får anses vara av 
god kvalité med begränsningen att Enheten för säkerhetspolitiska och internatio-

                                                 
31 Rolf Ejvegård, Vetenskaplig metod, Studentlitteratur Lund 2000, sid 35-37 
32 Poul Lübcke, Filosofiskt lexikon, Forum Eskilstuna 1993, sid 227 
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nella frågor vid det svenska Försvarsdepartementet  inte har kunnat medverka på 
grund av tidsbrist.  
 
Resultat del två bygger på: 
Textstudier av Neutralitetspolitikkommisionens betänkande Om kriget hade 
kommit 1994 och dess efterföljare Fred och säkerhet 2002 tillsammans med be-
tänkandet om försvarsmaktens ledning – LEMO  från 1996, och då särskilt delen 
De två kulturerna. 
 
Dessa källor har kompletterats med en mängd uppsatser som är publicerade vid 
FHS under tiden 1999 till 2002.  Bland andra har Iko publicerat en uppsats om 
den högre och centrala ledningen. Zetterbergs och Åselius uppsatser i Mellan 
byråkrati och krigskonst har också varit viktiga. Wallerfelds arbete om den mili-
tära krigsplanläggningen är också en viktig del. Agrells bok om Sveriges säker-
hetspolitiska historia Fred och Fruktan har kompletterat arbetet. 
 
Utöver textstudier så har personlig kommunikation skett med ett flertal centrala 
akademiska personer i ämnet vid FHS. En intervju har genomförts med en nyck-
elperson från försvarsdepartementets sekretariat för säkerhetspolitik och lång-
siktsplanering SSLP(1980-1992) sedermera en av författarna till Neutralitetspoli-
tikkommisionens betänkande 1994. 
 
Sveriges säkerhetspolitiska historia är fortfarande relativt outforskad. Mycket 
fakta kommer från betänkandet 1994, vilket måste beaktas.  Datakvalitén är god 
och flertalet av de sekundära källorna kommer från FHS som måste anses som en 
central instans i forskningen kring Sveriges säkerhetspolitiska historia. 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Författarens förförståelse 
Min förförståelse till problemet är att jag upplever en stor skillnad mellan inva-
sionsförsvar och insatsförsvar. Mitt eget intresse i ämnet är mycket stort. Jag är 
officer och präglas naturligtvis av detta hur jag har närmat mig problemet. Förde-
len är att jag har god sakkunskap om försvaret och nackdelen är att jag har mind-
re detaljerade kunskaper om den politiska nivån.  

Allmän beskrivning 
Faktainsamling har pågått under hela chefsprogrammet.  Den formella starten på 
arbetet började med omfattande studier av den strategiska teorin, som har pågått 
under hela skrivperioden från vecka 244. Under december 2002 besöktes svenska 
och franska högkvarteren under kursen gemensamma operationer (FHS kurs 
C:11).   
 
Under vecka 304 genomfördes de första intervjuerna med efterföljande intervjuer 
under vecka 312 – 316. Det skriftliga materialet från Frankrike och Storbritannien 
fanns tillgängligt vecka 304. Från början var det meningen att Storbritannien 
skulle tillhandahålla en personlig kontakt vid Permanent Joint HQ (PJHQ) för att 
hjälpa till med fakta. Detta utgick i slutet av februari med hänsyn till operationer i 
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Irak, dock tillhandahöll Brittiska försvarsdepartementet skriftligt underlag efter 
författarens önskemål så att alla fakta för studien kunde erhållas. 
 
Intervjuer har föregåtts av en skriftlig introduktion med bakgrund - syfte och 
forskningsfrågor. Dessa har varat mellan 30 till 120 minuter där intervjutidens 
variation har berott på enskilda personers möjlighet att avsätta tid. 
 
Uppsatsens problemställning har under arbetets gång betraktats ur många syn-
vinklar för att till slut preciseras i nuvarande form. De hypoteser som finns be-
skrivna har också vuxit fram i kontakt med det empiriska materialet. Ett sent ut-
kast av arbetets resultat har lästs, kommenterats och diskuterats av Nils Gyldén 
tidigare chef vid försvarsdepartementets säkerhetspolitiska sekretariat för att kva-
litetssäkra arbetet. 

Urval och avgränsningar 
De mätpunkter som undersökningen har utnyttjat i jämförelsen mellan Storbri-
tannien, Frankrike och Sverige är: Dimensionen ledning 

a) Övergripande organisation politisk – strategisk nivå.  
b) Den högste militäre företrädarens principiella roll. 
c) Övergripande organisation av och interaktion i den strategiska krishanter-

ingskedjan – d.v.s. interaktionen från politiska mål till militär operation. 
Dimensionen doktrin 

d) Finns en strategisk doktrin och vad är det politiska tidsperspektivet för 
krigsförberedelser. 

e) Stridskrafternas långsiktiga uppgifter.  
 

Urvalet av mätpunkter har medvetet styrts av att få en övergripande bild av prin-
cipiella förhållanden på den högsta politiska – strategiska nivån mot militära ope-
rationer. Då området är komplext och omgärdat med sekretess så är avgränsning-
en att det är de principiella förhållandena som har varit styrande och inte alla ex-
akta detaljer. Detta motsvarar syftet med studien likväl som det underlättar till-
gång på data. Data bygger på perioden december 2002 till april 2003.  
 
Urvalet av intervjuer har skett mot centrala nyckelpersoner. Inga politiker har 
intervjuats för att undvika politiska implikationer så långt som möjligt. Intervjuer 
har skett med två centrala tjänstemän i svenska försvarsdepartementet, en vid 
svenska utrikesdepartementet och en central chef vid den operativa insatsledning-
en (OPIL). En intervju med en central företrädare vid högkvarterets strategiled-
ning har fått utgå på grund av sjukdom. Chefen för enheten SI vid försvarsdepar-
tementet har inte kunnat delta på grund av tidsbrist. 
 
Studiebesök med föredragningar om ämnet har genomförts vid Svenska Högkvar-
terets strategiledning och den operativa insatsledningen (OPIL). Ett tvådagars 
studiebesök har även genomförts vid det franska strategiska högkvarteret i Paris i 
december 2002. 
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Urvalet av det historiska materialet bygger på sekundära källor då de motsvarar 
detalj behovet som har funnits samt att tiden inte har medgett primära källor. 

Intervjuer 
Då uppsatsen delvis bygger på kvalitativa intervjuer finns inga fasta svarsalterna-
tiv och därmed lämnas mer rum för intervjupersonernas egna associationer. Inter-
vjuerna har kretsat kring forskningsfrågorna som behandlar olika områden, vilka 
är intressanta för undersökningen. Jag har med dessa frågor försökt begränsa in-
tervjupersonernas svarsutrymme så lite som möjligt. 
 
Intervjuerna har inte bandats utan har inriktats på att skapa en helhet kring pro-
blemet för att verifiera okända fakta och att validera resonemang. 

Källkritik 
Teorin har tolkats av författaren med moderna handledningar och tolkningar som 
hjälp. Det innebär i sig att det finns risk för missförstånd och utrymme för andra 
tolkningar.  
 
Litteratur och underlag om länderna har så långt som möjligt hållits till offentliga 
publikationer kompletterat med särskilda underlag som respektive departement 
eller myndighet har tillhandahållit. Det särskilda materialet från Storbritannien 
och Frankrike har inte kunnat verifieras med andra källor, vilket är en svaghet.  
Strävan har varit att skapa närhet genom direkt kontakt med berörda instanser. 
Tendens har försökts minimerats genom att studera principförhållanden. 
 
Material för den historiska analysen är sekundära källor men av god kvalité. 
Forskningsområdet är fortfarande lite utforskat, vilket måste beaktas. En strävan 
har varit att få kontakt med nyckelpersoner för att få så rätt bild som möjligt. En 
risk är dock att fel personer har intervjuats, exempelvis har inga ledande politiker 
intervjuats. Detta beror på ett medvetet ställningstagande om att hålla undersök-
ningen på en ickepolitisk nivå. Kvalitativa intervjuer har också begränsningen 
med missförstånd och att alla sidor av ett problem inte kommer fram. Andra be-
gränsningar är minnes- och anteckningsfel då intervjuerna inte har bandats. 

2.4 Reliabilitet och validitet 
Validitet och reliabilitet i studier med kvalitativ inriktning handlar om att kunna 
beskriva att man har samlat in och bearbetat data på ett systematiskt och korrekt 
sätt. 

Intern validitet - trovärdighet 
Jag har beskrivit min förförståelse, hur data insamling och urval har skett. Det har 
skett under lång tid mot centrala källor med hög trovärdighet. Jag har valt att stu-
dera principiella förhållanden för att belysa ett principiellt problem. Så långt som 
möjligt har triangulering använts för att styrka fakta och slutsatser. Arbetet har 
kommenterats av en auktoritet inom ämnet i Sverige.33 Deltagarna lämnas möj-
lighet att inkomma med synpunkter innan seminariet för att säkerställa rätt fakta.  

                                                 
33 Nils Gyldén 2003-04-29 
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Yttre validitet - överfarbarhet 
I en kvalitativ ansats så är det forskaren som definierar generaliserbarheten. Läsa-
ren kan sedan avgöra om denne håller med författaren eller ej. Jag har definierat 
ett problem och strukturerat det utifrån den strategiska teorin. Hänsyn till politis-
ka ståndpunkter, dagens juridiska grund eller försvarsmaktens officiella inställ-
ning har inte tagits. Det gör att resultaten skall betraktas i det sammanhang som 
dom är presenterade här. 

Reliabilitet - pålitlighet 
Det skriftliga materialet får anses som mycket gott med hög pålitlighet. Natur-
ligtvis kan vissa förhållanden inte komma fram av olika orsaker i sådana här 
komplexa frågor som dessutom  har begränsad öppenhet mot allmänheten. Därför 
är valet av att studera principer före detaljer en viktig faktor för att styrka pålit-
ligheten d.v.s. att abstraktionsnivån är relativt hög. Den historiska delen har som 
tidigare en begränsad forskningsgrund men de för ämnet mest centrala källorna 
har utnyttjats. En viktig begränsning är att det bygger i huvudsak på sekundära 
källor om än med hög status i området.  

Sammanfattning 
Jag anser validiteten och reliabiliteten är god mot det stipulerade problemet men 
resultaten måste betraktas i sitt sammanhang. Ett viktigt bortfall är att chefen för 
enhet SI vid försvarsdepartementet inte har haft möjlighet att medverka, dock har 
dennes motsvarighet på UD gjort det. 

2.5 Etik  
Arbetet har utnyttjat de etiska regler som det Humanistisksamhällsvetenskapliga 
forskningsrådet antog i mars 1990. De kan sammanfattas med fyra huvudkrav – 
informations-, samtycke-, konfidentialitet- och nyttjandekravet:34 

- Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift 
i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om 
att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informatio-
nen skall omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas 
påverka deras villighet att delta. 

- Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. I vissa 
fall bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare ( t.ex. om de under-
sökta är under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär). 

- De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur 
länge och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin medverkan utan att 
detta medför negativa följder för dem. 

- I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte undersökningsdeltagarna utsät-
tas för otillbörlig påtryckning eller påverkan. Beroendeförhållanden bör heller inte före-
ligga mellan forskaren och tilltänkta undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare. 

 
Alla personer som intervjuats kommer att tillskickas ett exemplar av uppsatsen 
innan seminariet för att ha möjlighet att lämna synpunkter och inbjudas till att 
medverka i seminariet. 
 

                                                 
34 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 
http://www.hsfr.se/fileserver/index.asp?fil=ZOKCAOA10OJ0, 2003-05-01 
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3 Clausewitz strategiska teori 
Det stora krigets teori eller den så kallade strategin innehåller utomordentligt stora problem. 
Man kan nog säga att mycket få människor har någon klar föreställning om dess enskilda de-
lar, dvs ända ned till vad som nödvändigt följer ur de bestående sammanhangen. I sitt hand-
lande följer de flesta bara sin intuition, som träffar mer eller mindre rätt beroende på hur 
mycket talang som är med i spelet.35   

3.1 Introduktion till teorin 
Kapitlet syftar att sammanfatta huvuddragen i Clausewitz strategiska teori med 
framförallt Greys, Bassfords och Hartmans tolkningar för att presentera en mo-
dern vetenskaplig helhet. Ett stort antal citat används för att klä de ståndpunkter 
som används i uppsatsen med dess ursprung. De läses med urskiljning för att för-
stå budskapet och kan även utgöra en grund för läsarens egna studier i teorin.  
 
Inför detta arbete så funderade jag mycket på olika teorier som kunde hjälpa till i 
analysen av problemet. De arbeten som kom fram i första hand var Beaufre med 
Strategi för fred och krig samt Clausewitz med Om kriget, då båda verken be-
handlar ämnet utifrån ett grundläggande helhetsperspektiv.  
 
Med hjälp av moderna översikter såsom Parets Makers of Modern Strategy, Gre-
ys Modern Strategy och Baylis Strategy in the Contemporary World så bestämde 
jag mig för att använda Clausewitz. Jag uppfattar att hans arbete ger ett mycket 
bra analysverktyg för att studera problemet. Inte minst tack vare den omfattande 
forskning och de moderna tolkningar som finns att tillgå. 
 
Jag har valt att använda stora delar av Clausewitz originaltext tillsammans med 
förklarade ståndpunkter för att knyta ihop de gamla tankarna med moderna tolk-
ningar. Detta är ett sätt att tränga in i det komplexa arbete som Om kriget är, lik-
väl anser jag att det kan vara till hjälp för läsaren att förstå Clausewitz som ana-
lysverktyg. Israelen Martin van Creveld anknyter till detta på ett målande sätt i 
sin översikt över krigskonstens historia. 

Among Western writers on war, the position of Clausewitz is unique. To resort a metaphor, 
his not an ordinary cookbook full of recipes concerning the utensils and ingredients which, 
correctly used, will yield certain foods; instead it contents itself with explaining the nature of 
cooking and the uses to which it is put, leaving readers to proceed on their own. As a result, 
when technological progress caused organisation, tactics and much of strategy to change, he 
alone retained his relevance.36  

 
Clausewitz teori blev först känd i och med Tysklands enande och det tysk-franska 
kriget 1870 – 71 då generalfältmarskalken Moltke d.ä. förklarade att han använde 
Om kriget som inspirationskälla. Sedan dess har boken och teorin diskuterats, 
använts och kritiserats. Den betraktas idag som en levande klassiker, vilket gör att 
den används av politiker, militärer och forskare runt om i världen. 
 
Clausewitz menar att konflikter och krig skall betraktas som ett socialt fenomen 
och därmed förknippas det med de svårigheter av prediktion som finns med so-
ciala teorier. Det innebär vidare att strategi är varken konst eller vetenskap. 

                                                 
35 Carl von Clausewitz, Om kriget, Bonniers Uddevalla 1991, sid 24 
36 Martin van Creveld, The Art of War, Cassell  & Co London 2000, sid 118 



Försvarshögskolan   Bet:19100:2047 
Chefsprogrammet 01-03  Sid 16(69) 
Anders Palmgren, Mj 2003-06-10 
 

 

Kriget är en form av mänskligt umgänge. Vi hävdar alltså att kriget inte tillhör konstens och 
vetenskapens område utan hör hemma i samhällslivet. Det är konflikt med stora intressen, 
som löses med blodiga medel, men endast härigenom skiljer kriget från andra konflikter. 
Hellre än att jämföra kriget med någon konst kan man jämföra det med handeln, som också är 
en kamp mellan mänskliga intressen och verksamheter.37 

 
För att öka insikten om ett komplext fenomen utnyttjar Clausewitz tidstypiskt 
dialektik, på samma sätt som filosoferna Hegel och Kant gjorde.  Metoden inne-
bär att en tes presenteras om fenomenet krig i sig (Das Ding an sich) för att sedan 
längre fram mötas av sin antites ur verkligheten. Detta gör att texten är svår att 
förstå och lätt att misstolka, vilket historiskt har varit ett stort problem.  
 
Absolut krig - krigets rena begrepp är den abstraktion av fenomenet krig som 
Clausewitz utnyttjar, vilket han menar att läsaren måste ha kunskap om för att 
förstå verkligheten. Han likställer kriget med en våldsakt och där syftet är att för-
sätta motståndaren i ett läge som är ogynnsammare än det offer som krävs av 
honom för att därigenom tvinga denne att uppfylla den egna viljan. 

Kriget är alltså en våldsakt för att påtvinga motståndaren vår vilja. 
Våldet utrustar sig med konstens och vetenskapens uppfinningar för att möta annat våld. 
Det åtföljs av särskilda knappt nämnvärda begränsningar, som det själv ålägger sig i form 
av folkrättsliga regler, utan att därför egentligen försvaga sin kraft. Våldet dvs det fysiska 
våldet (ty något moraliskt våld finns inte annat än i statens och lagens mening), är medlet, 
att påtvinga fienden vår vilja är målet. För att säkert uppnå detta mål måste vi göra fienden 
värnlös och detta är begreppsmässigt det egentliga målet för krigshandlingen.38   

 
Genom abstraktionen karaktäriserar han vidare den dynamik och eskalering som 
kännetecknar sociala konflikter med tre ytterligheter.39 

a) Kriget är en våldsakt där det inte finns några gränser för användningen av våldet. Så-
lunda påtvingar den ene den andre sin lag och en växelverkan skapas, som för begrep-
pet krig till sin yttersta gräns. 

b) Motståndaren dikterar mina villkor i lika mån som jag dikterar hans. 
c) Om vi vill slå ned motståndaren, måste vi väga våra ansträngningar mot hans mot-

ståndskraft. Denna är en produkt av två oskiljbara faktorer, nämligen storleken av hans 
disponibla styrkor och av hans viljestyrka. 

 
Efter att ha påpekat dessa teoretiska ytterligheter återknyter han att verkligheten 
är annorlunda då 1) kriget aldrig är en isolerad akt utan ett politiskt instrument, 2) 
krig inte består av ett avgörande eller en serie samtidiga avgöranden samt 3) att i 
krig är resultaten inte slutgiltiga utan är beroende av en politisk kontext.  

3.2 Clausewitz centrala koncept 

Krig är en paradoxal treenighet 
Utgångspunkten i Clausewitz teori är den märkliga treenigheten som på ett mång-
tydigt sätt beskriver det sociala spel som strategi och krig är. Det innebär att alla 
krig drivs av olika starka humana krafter, vilket ger konflikter dess dynamik och 
som gör alla verkliga exempel olika.  

Kriget är inte bara en verklig kameleont, eftersom det i varje konkret fall något ändrar ka-
raktär. I sin totala form och med hänsyn till sina inneboende syften utgör kriget även en 
märklig treenighet sammansatt av den primitiva våldsamheten i dess element hatet och fi-

                                                 
37 Carl von Clausewitz, Om kriget, Bonniers Uddevalla 1991, sid 112 
38 Ibid, sid 29 
39 Ibid, sid 30 - 32 
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endskapen som tillsammans kan betraktas som en blind naturkraft; av sannolikhetens och 
tillfälligheternas spel, som ger utrymme för ett fritt skapande sinne; och slutligen av att vara 
ett under politiken underordnat instrument, varigenom det betingas av det rena förnuftet… 
Problemet är alltså att utveckla en teori som svävar mellan dessa tre tendenser som ett fö-
remål mellan tre magneter.40  

 
Kontentan är att kamp mellan folk har två sidor dels den fientliga känslan och 
dels den fientliga avsikten. Krig må vara ett rationellt medel men fenomenet har i 
sig stora irrationella inslag och är inte alltid så målinriktat som dess teori anger. 
Utvecklat innebär det att treenigheten är en beskrivning av tre samspelande socia-
la drivkrafter som kan tolkas på fyra olika sätt:41 

1. Förhållandet mellan folk, stridskrafter och politik. 
2. Förhållandet mellan känslor, chans och anledning 
3. Förhållandet mellan hat, sannolikhet och rationell kalkyl 
4. Mer abstrakt uttryckt förhållandet mellan irrationalitet, ickerationalitet 

och rationalitet. 

Krig är en våldsakt för fred 
Clausewitz betecknar stridskrafter som beväpnade människor och kriget som en 
utvidgad tvekamp, vilken består av ett otal dueller mellan levande varelser. Han 
gör en liknelse med två brottare för att genom en metafor belysa vad kriget egent-
ligen är – en social kamp. 

Kriget är inget annat än en utvidgad tvekamp. Om vi vill tänka oss det som ett otal enskilda  
dueller, varav kriget består som en enhet, kan vi hellre föreställa oss två brottare. Var och en 
söker genom fysiskt våld påtvinga den andre sin vilja; hans närmaste mål är att kasta mot-
ståndaren till marken och därigenom göra honom oförmögen till varje form av motstånd.42 
 

Krig och därmed strategi är att utnyttja makt för att avgöra en inbördes konflikt 
där motsatsförhållandet ligger i avgörandet och inte i de verksamheter som aktö-
rerna företar sig. Det gör också att avgörandet är en psykologisk fråga för att nå 
samförstånd. Clausewitz menar att kriget är en handling för fred, vilket gör att det 
måste utkämpas med framtiden som mål. Krigsinsatsen måste också anpassas så 
att freden inte blir för dyr. Strategi är inte ett nollsummespel eftersom aktörerna 
kan ha olika mål och båda kan på det sättet nå relativ framgång. 

I ett slag vill båda parter segra. Det är en verklig motsättning, ty den enes seger omöjliggör 
den andres framgång. Om det emellertid är fråga om två olika objekt, som har en gemensam 
relation, är det inte dessa objekt i sig utan deras relationer, som utgör motsättningen.43 

Strategisk praktik är ett politiskt förhandlingsspråk 
Vi kan alltså bara betrakta det politiska målet som en allmän måttstock för inverkan på de 
människomassor, som det skall påverka.44 
 

Många har tolkat att Clausewitz förespråkade sin abstraktion om absolut krig, 
vilket är fel. Framställningens innebörd är i stället att krig är ett, bland andra, 
rationella politiska medel, vilket förklarar att världen än så länge har sluppit 
kärnvapenkrig. Ett globalt självmord är inte ett rationellt instrument.  

                                                 
40 Carl von Clausewitz, Om kriget, Bonniers Uddevalla 1991, sid 44 
41 Se vidare Christopher Bassford, Teaching Clausewitzian Trinity, www.clausewitz.com , 2003-03-03 
42 Carl von Clausewitz, Om kriget, Bonniers Uddevalla 1991, sid 29 
43 Ibid, sid 38 
44 Ibid, sid 35 
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Krig är blott en fortsättning på politiken med andra medel. Vi ser alltså att kriget inte bara är 
en politisk akt utan ett verkligt politiskt instrument, en fortsättning på den politiska dialogen, 
ett genomförande av denna med andra medel… Den politiska avsikten är målet, kriget är 
medlet för att nå det och medlet kan aldrig ses som isolerat från sitt mål. 45  

 
Det politiska målet är vägledningen, som avgör den strategiska handlingens ka-
raktär för att få rätt effekt och att målet nås. Om ett krig skall utkämpas måste den 
politiska och militära ledningen vara införstådd med, vilken typ av krig som de 
ger sig in i och vilka effekter som det kan få.  

Man börjar inte ett krig eller borde i varje fall klokt nog inte göra det utan att ha klart för sig 
vad man vill uppnå med kriget – det första är det politiska syftet, det andra är det operativa 
målet. Denna grundtanke bestämmer alla riktlinjer liksom insatsens omfattning och intensitet. 
Den har även inflytande på handlandet i detalj.46 
 
Den första, mest storstilade, och mest avgörande, delen av den bedömning som statsmannen 
och fältherren gör, är att han förstår innebörden av det krig, som han företar i dess relation till 
politiken och inte tar kriget för något eller vill göra det till något, som med hänsyn till förhål-
landena inte kan vara.47  

Krig kan variera i intensitet och utbredning från begränsat till totalt 
Clausewitz ansåg att han inte nog hade poängterat betydelsen av att skilja på de 
olika anspråken mellan ett totalt och ett begränsat krig. Han hann aldrig inarbeta 
förstärkningen innan han dog 1831.48   

Vi måste acceptera att kriget och dess former präglas av idéer, känslor och förhållanden som 
just då råder. Om vi skall vara helt ärliga, måste vi även tillstå att detta var fallet när kriget 
hittills antogs sin mest extrema form, nämligen under Napoleon. Men om vi gör det, måste vi 
medge att krigets uppkomst och form inte är ett slutligt resultat av alla otaliga inverkande 
förhållanden utan endast av några få, som är dominerande. Härav följer att kriget beror på en 
växelverkan av möjligheter och sannolikheter, av tur och otur, förhållanden i vilka ett strikt 
logiskt resonemang inte har någon betydelse alls utan snarare betraktas som ett valhänt och 
obekvämt intellektuellt instrument. Det är uppenbart att kriget är relativt, dvs att det förs med 
olika grad av intensitet.49 
 

I samband med detta är det också värt att poängtera skillnaden mellan existentiell 
kamp och politiska krig, vilket ytterst beror på intressegemenskapen som finns 
om anledningen till kriget i treenigheten. Clausewitz skriver att handlingskraften 
är uttryck för styrkan i motivet som ligger bakom handlandet. 

Ju mer storartade och starkare krigsanledningarna är ju mer de omfattar folkets hela tillvaro, 
ju våldsammare spänningen är som föregår kriget, desto mer närmar sig kriget sin abstrakta 
form… Men å andra sidan ju svagare motiven är, desto mindre kommer det militära elemen-
tets tendens till våld överensstämma med de politiska önskemålen...  Kriget blir sålunda mer 
politiskt.50 

Många vägar leder till målet 
Vi ser alltså att många vägar leder till framgång i krig och att alla inte innefattar motstånda-
rens fullständiga nederlag… Alla dessa medel kan var för sig användas för att övervinna fi-
endens vilja. Valet av medel beror på omständigheterna.51 

 

                                                 
45 Carl von Clausewitz, Om kriget, Bonniers Uddevalla 1991, sid 42 
46 Ibid, sid 589 
47 Ibid, sid 44 
48 Hjalmar Mårtensson, Von Clausewitz Om kriget Kommentarer, definitioner och Register, Probus Västervik 1995, sid 14 
49 Carl von Clausewitz, Om kriget, Bonniers Uddevalla 1991, sid 590-91 
50 Ibid, sid 43 
51 Ibid  sid 50 
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Clausewitz beskriver det absoluta krigets syfte som att göra motståndaren värn-
lös, vilket har historiskt misstolkats i verkligheten. Det som har brustit är att den 
politiska kontexten har varit otydlig och därigenom har kriget blivit mer totalt än 
det som varit ändamålsenligt. 

Men vi måste här omedelbart skilja på tre faktorer på vilka kriget grundas. Det är fiendes 
stridskrafter, land och vilja. Stridskrafterna måste förintas, dvs försättas i ett sådant tillstånd 
att de inte längre kan fortsätta striden… Landet måste erövras, ty landet utgör grunden för att 
sätta upp nya stridskrafter… Kriget fortsätter så länge fiendens vilja är obruten…52 

 
Dessa faktorer kan påverkas på olika sätt. I verkligheten finns det därför en klar 
skillnad mellan att underförstått hota (eng. coercion) då effekten uppnås genom 
tanken och att använda brutalt våld (eng. brute force).53 Clausewitz visar på att 
verkligheten har en skala av medel som anpassas efter den strategiska situationen, 
resurser och det politiska målet. 

Härutöver finns det tre särskilda metoder, som är direkt ägnade att öka fiendens kraftinsats. 
Det första är invasion, dvs att erövra fientliga landområden dock inte för att behålla dem 
utan för att uppbära kontributioner (ekonomiska pålagor förf. anm.) eller rent av för att öde-
lägga dem. Det omedelbara målet är sålunda… bara helt allmänt skada motståndaren. Den 
andra metoden är företrädelsevis inrikta våra insatser mot sådana objekt som ökar skadorna 
hos motståndaren…en mer politisk lösning… Den tredje och allra viktigaste metoden, om 
man utgår från hur ofta den förekommer, är att trötta ut motståndaren… använda krigets var-
aktighet att successivt utmatta hans fysiska och moraliska motståndskraft.54 

Resultaten av strategisk praktik kan inte beräknas i förväg 
Vi ser alltså att absoluta så kallade matematiska faktorer helt naturligt aldrig får någon fast 
plats i militära beräkningar. I stället breder ett spel ut sig med möjligheter, sannolikheter, 
lycka och olycka, som löper fram som stora och små trådar i en väv. Av alla olika mänskli-
ga verksamheter liknar kriget mest ett kortspel.55 

 
Clausewitz menar att verkligheten alltid påverkar mänsklig handling på ett obe-
stämbart sätt. Han beskriver det som friktioner, töcken, tillfälle och krigets atmo-
sfär som tillsammans med treenigheten gör verkligheten paradoxal, dynamisk och 
oförutsägbar. 56 

I krig är allt mycket enkelt, men även det enklaste är svårt. Svårigheterna hopar sig och 
åstadkommer friktioner, som ingen riktigt kan föreställa sig som inte upplevt krig… Friktion 
är det enda begrepp, som mer eller mindre motsvarar de faktorer, som skiljer det verkliga kri-
get från kriget på papperet… Allt är sammansatt av individer, som alla föranleder sina frik-
tioner åt olika håll. 57 
 
Kriget är ovisshetens område. Tre fjärdedelar av de faktorer, på vilka beslut och handling 
grundar sig i krig, är inhöljda i ett töcken av större eller mindre ovisshet. Det gäller här att ett 
skarpt analyserande förnuft engagerar sig för att finna sanningen genom sin urskiljningsför-
måga. 58 

                                                 
52 Carl von Clausewitz, Om kriget, Bonniers Uddevalla 1991, sid 45 
53 Den amerikanske författaren Tomas Schelling har utvecklat detta: There is a difference between taking what you want 
and making someone give it to you, between fending of assault and making someone afraid to assault you, between hold-
ing what people are trying to take and making them afraid to take it, between losing what someone can forcibly take and 
giving it up to avoid risk or damage. It is a difference between brute force and … coercive diplomacy based on the power 
of hurt. I Baylis Wirtz Cohen Gray, Strategy in the Contemporary World, Oxford University Press, Bath 2002, sid 93 
54 Carl von Clausewitz, Om kriget, Bonniers Uddevalla 1991, sid 48 
55 Ibid, sid 41 
56 Mot bakgrund av bland annat detta menar Martin van Crefeldt att den viktigaste egenskapen som ett system för strate-
gisk ledning bör ha är att kunna hantera och utnyttja osäkerhet. ”Uncertainty beeing the central fact that all command 
systems have to cope with, the role of uncertainty in determining the structure of command should be – and in most cases 
is – decisive. ” Martin van Creveld, Command in War, Harvard university Press, Cambridge Massachusetts 2002, sid 268 
57 Carl von Clausewitz, Om kriget, Bonniers Uddevalla 1991, sid 79-81 
58 Ibid, sid 58-59 
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Krigets atmosfär utgörs främst av fyra beståndsdelar: faran, den kroppsliga ansträngningen, 
ovissheten och tillfälligheterna. Om vi betraktar dem tillsammans blir det uppenbart hur 
mycket av själstyrka och karaktär, som erfordras för att med säkerhet och framgång kunna 
lösa en uppgift trots dessa försvårande element. 59 

 
Detta gör att teorin förnekar det som normalt sett utgör en teoris uppgift nämligen 
att systematisera och förenkla verkligheten för att möjliggöra förklaring, mönste-
rigenkänning och prediktion. Orsaken är att Clausewitz betraktar verkligheten på 
modernt språk som ickelinjär enligt kaosteorin. 

Nonlinear systems are those that disobey proportionality or additivity. They may exhibit er-
ratic behavior through disproportionately large or disproportionately small outputs, or they 
may involve "synergistic" interactions in which the whole is not equal to the sum of the parts. 
If the behavior of a system can appropriately be broken into parts that can be compartmental-
ized, it may be classified as linear, even if it is described by a complicated equation with 
many terms. If interactions are irreducible features of the system, however, it is nonlinear 
even if described by relatively simple equations. 60 

 
Det är också detta som möjliggör att en liten handling kan få stor strategisk bety-
delse. Krigföring och strategiska prestationer syftar alltid till att skapa en positiv 
asymmetri, d.v.s. störst relativ strategisk nettoeffekt, vilket definitionen av 
asymmetrisk krigföring i den brittiska strategiska doktrinen anknyter till. 

…defined as the threat of an attack by unconventional methods which would have a dispro-
portionate effect.61 
 

Detta leder vidare till Clausewitz mycket tydliga ställningstagande att konflikter 
är för dynamiska för att i förväg kunna fastlägga handlingsregler. I stället är teo-
rins uppgift att träna omdömet och den egna handlingsberedskapen att agera då så 
krävs. Teorin skall inte vara låst utan öppen för samhällets utveckling. 

Teorin kan inte ge regler för hur problemen skall lösas, ej heller kan den med en rad princi-
per utmärka den smala väg, där den enda lösningen står att finna. Men teorin kan ge förnuf-
tet inblick i en mängd förhållanden och i deras inbördes relationer. Det är därefter förnuftets 
sak att fatta övergripande beslut… 62 

 
Då framtiden är oviss använder Clausewitz historien som en försöksplattform för 
sina konceptuella förslag genom en kritisk analys för att belysa den teoretiska 
sanningen, då alla fakta och de verkliga orsakerna sällan är allmänt kända. 

Vi skiljer mellan en kritisk granskning och en enkel redogörelse för ett historiskt skede, som 
bara redovisar händelserna bredvid varandra och på sin höjd berör deras orsakssammanhang. 
Den kritiska granskningen består av tre olika intellektuella aktiviteter. För det första att upp-
täcka och fastställa otillräckliga kända historiska fakta… För det andra härleda verkningarna 
till deras orsaker. Detta utgör den egentliga kritiska forskningen. Den är omistlig för teorin. 
Allt vad teorin skall fastställa, belägga eller bara kommentera genom erfarenhet kan endast 
behandlas på detta sätt. För det tredje utvärdera de använda resurserna. Detta är den egentliga 
kritiska analysen.63 

                                                 
59 Carl von Clausewitz, Om kriget, Bonniers Uddevalla 1991, sid 61 
60 Alan D. Beyerchen, Clausewitz, Nonlinearity and the Unpredictability of War, www.clausewitz.com , 2003-03-01 
61 Ministry of Defence, The Strategic Defence Review: A new Chapter, Cm 5566 Vol I, London 2002, sid 7 
62 Carl von Clausewitz, Om kriget, Bonniers Uddevalla 1991, sid 588 
63 Ibid, sid 119 
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Maktbalansmekanismen samt förhållandet till offensiven och defensiven 
Utgångspunkten är ett jämviktsläge där fred råder. Raymond Aron beskriver Cla-
usewitz politiskt som en teoretiker för europeisk maktbalans.64 Det leder till att 
agerande för att göra förändringar från utgångsläget (offensiv) ger positiva mål 
och status quo agerande (defensiv) ger negativa mål. 

Vi kallar detta ett balanserat spel mellan krafterna. Där helheten inte rör sig råder jämvikt och 
där inte något stort syfte driver på uppkommer ingen rörelse i helheten. I ett sådant fall kan 
jämvikt anses råda mellan de båda parterna, hur olika de i övrigt må vara.65 

 
Kärnan i strategi är att finna den avgörande punkten och mot den satsa sin kraft 
för nå avgörande strategisk effekt. Strategins grundläggande lag blir därför kon-
centration av kraft. Motståndaren skall ryckas ur psykisk balans och denna situa-
tion skall sedan utnyttjas genom en koncentration av alla ansträngningar mot den 
punkt som bedöms avgörande. Hur detta har tolkats militärt beror på vilken gene-
ration idéer och teknik som krigföringen bygger på.66 

Kriget är en stöt av krafter som är riktade mot varandra. Härav följer att den starkare inte bara 
krossar den andre utan även rycker med honom i sin rörelse. Detta medger egentligen inte 
någon fortlöpande (successiv) verkan av krafterna. I stället måste en samtidig insats av alla 
krafter, som avses för ett genombrott, framstå som krigets grundläggande lag… De taktiska 
framgångarna de som inträffar under striden och före dess avslutande, hänför sig till största 
delen till skedet för denna upplösning och försvagning. Men de strategiska, dvs framgångarna 
inom den totala striden… ligger bortom detta skede… Följden av denna skillnad är att takti-
ken kan utnyttja dessa krafter fortlöpande men strategin bara samlat till tiden.67 
 

Varje enskild handling är blott och bart en kraftmätning utan eget värde, dess 
betydelse ligger i resultatet. Det är detta som exempelvis gör att till synes goda 
taktiska prestationer inte tillför strategisk effekt då de inte verkar mot den avgö-
rande punkten.  

Den bästa strategin är alltid att vara mycket stark, först över huvud taget och därutöver på den 
avgörande punkten. Därför finns det… ingen högre och enklare lag för strategin att hålla 
samman sina krafter.68 
 

Detta förhållande leder till att rätt utnyttjad kunskap förvandlas till ett vapen som 
kan ge stor psykologisk effekt. Michael I Handel har skrivit en mycket intressant 
och belysande bok om förhållandet mellan strategi, underrättelser och överrask-
ning.69 

…en allmän strävan efter relativ överlägsenhet, framgår en annan strävan, som följaktligen 
måste vara lika allmän: att överraska fienden. Överraskningen ligger mer eller mindre till 
grund för alla företag, ty utan den är överlägsenhet på den avgörande punkten inte egentligen 
möjlig. Överraskningen är alltså ett medel att bli överlägsen, men genom sin psykologiska 
verkan måste den även betraktas som en självständig princip.70 

 
Ett av de mest centrala och idag använda av Clausewitz koncept är kraftcentrum. 
Det finns i alla aktörer något fenomen, resurs eller person som mer än något an-

                                                 
64 Uwe Hartmann, Carl von Clausewitz and the Making of Modern Strategy, miles – Verlag Potsdam 2002, sid 18 
65 Carl von Clausewitz, Om kriget,  Bonniers Uddevalla 1991, sid 517 
66 Se vidare bilaga 2 - Krigföringens  generationer. 
67 Carl von Clausewitz, Om kriget, Bonniers Uddevalla 1991, sid 175-76 
68 Ibid, sid 174 
69 Michael I Handel, War Strategy and Intelligence, Frank Cass and Company LTD London 1989 
70 Carl von Clausewitz, Om kriget, Bonniers Uddevalla 1991, sid 168 
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nat utgör grunden för dennes kraft likväl som att det även finns motsvarande på 
egen sida. Den anglosaxiska uttrycket är Center of Gravity. 71 

…man måste ha klart för sig vad som utgör de båda staternas viktigaste egenskaper. Av dom 
bildas en tyngdpunkt, ett centrum av kraft och rörelse, på vilket allt beror. Det är mot denna 
som vår kraft skall riktas… För Alexander den store, Gustav II Adolf, Karl XII och Fredrik 
den store utgjorde armén tyngdpunkten… I staten som härjas av inre stridigheter, är i regel 
huvudstaden tyngdpunkten. För små stater, som stöds av stormakter, är bundsförvanternas 
armé viktigast. I allianser är intressegemenskapen det centrala. Vid ett allmänt uppbåd är det 
högste ledarens personlighet och den allmänna opinionen tyngdpunkten.72 

 
Clausewitz beskriver att krigföring kan indelas i två former - offensiven och de-
fensiven. Det vill säga ett positivt mål att förändra jämvikten eller ett negativt mål 
att bibehålla. Han menar vidare att strategisk defensiv är den starkaste formen av 
krig då denna kan hämta starka moraliska krafter i treenigheten och kan uppträda 
på eget område.  

Om man utgår från att försvaret är den starkare och anfallet en svagare form av krig, tycks 
följden bli att försvaret inte kan inverka till nackdel för anfallet. Ty så länge det finns tillräck-
liga stridskrafter för den svagare formen, måste de alla gånger vara tillräckliga för den starka-
re.73 

 
Kopplat till krigsformerna och att defensiven är starkare kopplas konceptet om 
kulminationspunkt. Detta kan delas upp i två delar, dels den lagbundenhet som 
innebär att alla anfall har en avtagande kraft, dels att målsättningen måste vara 
realistisk.   

Det finns strategiska anfall, som omedelbart lett till fred – men det är ytterst få och de flesta 
leder bara till en punkt, där krafterna just räcker till att upprätthålla ett försvar och att avvakta 
freden. – Bortom den punkten ligger omslaget och motgången… Vi kallar det för anfallets 
kulminationspunkt.74   
 

Om en strategisk manöver lyckas eller går över förväntan är det lätt att drivas till 
att i efterhand anta allt större mål, vilket leder till segerns kulminationspunkt. Det 
vill säga den punkt där den positiva kraften att påverka tar slut.  

Segraren kan inte krossa motståndaren i alla krig. Segern når ofta och i regel en kulmina-
tionspunkt… En seger uppstår i regel redan genom en överlägsenhet av alla fysiska och 
moraliska krafter sammantagna… Varje minskning av den egna styrkan innebär en ökning av 
fiendens. Härav följer att denna ömsesidiga ökning och minskning sker både när man tränger 
fram och går tillbaka.75 

Strategisk praktik kräver god kommunikation och talang 
Strategi kan i teorin låta enkelt men som Clausewitz skriver så är praktiken 
mycket svår då många dimensioner skall samspela.  
                                                 
71 Tyngdpunktstänkande är översättbart på alla typer av aktörer, vilket Clausewitz visar med sina exempel. Tolkningen av 
detta begrepp har dock i moderna skrifter haft många tolkningar som delvis har varit helt missvisande. Den amerikanske 
doktorn vid marinkårens universitet Joe Strange har därför utvecklat en begreppsapparat som förtydligar konceptet: Center 
of Gravity: Primära källor som ger en aktör kraft i form av moral eller fysisk styrka, kraft eller motståndskraft, Critical 
Capabilities (kritisk kapacitet): Primära förmågor som meriterar ett CoG att bli identifierat som ett sådant i en given 
kontext i ett givet scenario, situation eller uppdrag. Förmågan kan vara fysisk, psykisk, ekonomisk eller juridisk makt att 
agera, Critical Requirements (Kritiska behov): Väsentliga villkor, resurser och medel för att kritisk kapacitet skall vara 
fullt operativ, d.v.s. fungera, utöva inflytande och effektiv, Critical Vulnerabilities (Kritiska sårbarheter): Kritiska behov 
eller delar av dessa som är bristande eller sårbara för fysisk eller psykisk påverkan, attack, på ett sätt som ger avgörande 
effekter på systemfunktionen. Ju mindre verkan som behövs ju mindre blir risker och kostnader desto bättre för resultat.  
Fritt översatt från Joe Strange, Centers of Gravity and Critical vulnerabilities, Perspectives on War fighting No4 2nd ed, 
Kap 4, Marine Corps University Foundation, Quantico USA1996, sid 43 
72 Carl von Clausewitz, Om kriget, Bonniers Uddevalla 1991, sid 606 
73 Ibid, sid 530 
74 Ibid, sid 535 
75 Ibid, sid 576 
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Sålunda är egentligen allt som rör strategin teoretiskt mycket enkelt, men i praktiken är det 
ingalunda så. Har man en gång utifrån statens betingelser bestämt vad ett krig skall syfta till 
och vad det kan uppnå, är det lätt att staka ut vägen. Men att orubbligt följa den vägen, att 
genomföra planen, att inte av tusen olika anledningar ledas bort från den, det kräver förutom en 
betydande karaktärsstyrka även en stor intellektuell skärpa och säkerhet.76 

 
Den strategiska funktionen som Clausewitz kallar fältherren, med det fritt ska-
pande sinnet, har en mycket stor och svår roll. Politiker likväl som generaler eller 
högre civila tjänstemän kan vara men är vanligtvis inga goda strateger.  

Om en komplicerad verksamhet skall genomföras med talang, kräver detta särskilda intellektu-
ella och karaktärsmässiga egenskaper hos utövaren. Om egenskaperna är enastående och om de 
åstadkommer exceptionella resultat, kan man kalla dess innehavare för ett geni… Genialitet 
består av en harmonisk kombination av egenskaper, där en eller annan må dominera, men där 
ingen får motverka någon annan.77 

 
Detta gör att strategier måste granskas och värderas mot kraven i de strategiska 
dimensionerna så att den strategiska prestationen ger avsedd effekt, vilket leder 
till kontinuerlig dialog mellan politiken och strategin samt mellan strategin och 
taktiken. 78  

Skall ett krig helt motsvara politikens krav och skall politiken vara helt anpassad till de militära 
resurserna återstår – om statsmannen och överbefälhavaren inte är en och samma person - en-
dast en god lösning. Det är att göra överbefälhavaren till medlem av regeringen, så att reger-
ingen direkt kan delta i de väsentligaste momenten i hans verksamhet.79 

 
Den strategiska funktionen har sedan Clausewitz tid utvecklats med flera nivåer . 
Det gör att begreppet fältherren idag motsvarar chefen för en operation. Se vidare 
bilaga ett. 

Vi hävdar att fältherren blir statsman, men får inte upphöra att vara fältherre. Han över-
blickar å ena sidan hela den politiska situationen, å andra sidan är han väl medveten om vad 
han kan åstadkomma med de medel, som står till hans förfogande.80 

3.3 Sammanfattning av teorin - strategisk effekt enligt Gray 
Meningen med Clausewitz strategibegrepp är både viktig och klar nämligen att 
det strategiska beteendet militära – diplomatiska – ekonomiska prestationer m.fl., 
inte skall blandas ihop med den effekt de åstadkommer samt att teorin måste be-
traktas som en helhet. Gray har utvecklat en begreppsapparat som bygger på Cla-
usewitz teori där ett orsaks- och verkansresonemang blir tydligt, vilket den brit-
tiske försvarsministern delvis utnyttjar i den brittiska doktrinen.  

11 September 2001 is a day we will never forget. The unprovoked attacks on New York and 
Washington resulted in the loss of thousands of innocent lives. Following these attacks, and 
the potential they demonstrated for the use by our adversaries of asymmetric action to 
achieve strategic effect…81 

 
Utgångspunkten är formuleringen av ett politiskt mål mot bakgrund av ett lång- 
eller kortsiktigt säkerhetspolitiskt problem. Utifrån förutsättningarna formas en 
strategi och om militär makt skall utnyttjas, ett direktiv (Strategic Directive).  
 

                                                 
76 Carl von Clausewitz, Om kriget, Bonniers Uddevalla 1991, sid 144-45 
77 Ibid, sid 57 
78 Colin S. Gray, Modern Strategy, Oxford University Press, Oxford 1999, sid 59 
79 Carl von Clausewitz, Om kriget, Bonniers Uddevalla 1991, sid 619-20 
80 Ibid, sid 71 
81 Ministry of Defence, The Strategic Defence Review: A New Chapter, Cm 5566 Vol I, London 2002, sid 4 
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Maktmedlets handling kallar Grey strategiskt beteende (strategic behaviour). Den 
situation som skapas med hjälp av maktmedlen kallas strategisk prestation (stra-
tegic performance). Denna prestation finns alltid avsiktligt eller oavsiktligt då 
sanningen alltid ligger i betraktarens upplevelse av situationen.  

Strategic performance is escapable. The old saying that “you may not be interested in strategy, 
but strategy is interested in you” express enduring verity. The alternative to good strategic per-
formance can only be fair or poor strategic performance, not no strategic performance.82 

 
Prestationens kvalité i förhållande till situationen avgör dess effekt (strategic ef-
fect) och summan av all relativ koordinerad och ej koordinerad effekt avgör ut-
gången på situationen, perioden av tävlan, krisen eller kriget. Denna nettoeffekt 
kan inte beräknas i strikt bemärkelse utan skall ses som en förklaringsmodell. 

Strategic effect is the impact of strategic performance upon the course of events.83 
 

Exempelvis är summan av strategisk effekt som USA uppnår i Vietnam mellan 
1965 och 1973 mycket låg trots goda taktiska prestationer och framgångar. Det 
leder till en ohållbar situation och att supermakten USA måste dra sig ur kriget 
1975 med målet ouppnått och ett skadat politiskt anseende. Förhållandet fram-
kommer tydligt i ett samtal mellan två överstar, en amerikansk och en nordviet-
namesisk, i maj 1975.  

Amerikanen – You know you never defeated us on the battlefield. Nordvietnamesen – That 
may be so, but it is also irrelevant.84 

 
Kontentan är att effekten av strategiska beteenden och prestationer är nyckfull 
och kräver en balanserad strategi som hanterar alla effekter. Den avgörande punk-
ten fluktuerar i strategins dimensioner. 

Strategy transforms tactical performance into strategic effect for strategic performance in ser-
vice of policy.85   
 

Politisk 
problem- 

formulering

Strategi

Strategisk 
effekt

Strategiskt 
beteende

Politiskt mål Direktiv

Prestation
Nettoeffekt

Situation

 
Figur 5 Författarens sammanfattning av sambandet mellan begreppen i modellen strategisk effekt 

Edvard Luttwak har skrivit en bok om paradoxer i krig och strategi, vilket fångar 
en del av problematiken med strategisk effekt. Han sammanfattar i bokens början 
det intressanta fenomenet att det som har fungerat igår kanske inte fungerar idag 
och det som fungerar idag kanske inte fungerar i morgon eftersom varje situation 
                                                 
82 Colin S. Gray, Explorations in Strategy, Praeger Publishers, Westport USA 1998, sid 11 
83 Colin S. Gray , Modern Strategy, Oxford University Press, Oxford 1999, sid 19 
84 Harry G. Summers i Nils Marius Rekkedal, Modern krigskonst, FHS Elder Gotab 2002, sid 297 
85 Colin S. Gray, Modern Strategy, Oxford University Press, New York, 1999, sid.47. 
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är unik och det finns en evolutionsprocess att hela tiden bli strategiskt effektivare. 
Fenomenet kallas ”segerns sjukdom”. 

In strategy nothing fails like success, not only because enemies adapt to your methods, but 
also because you become unduly persuaded of your genius or of the favour of the gods.86 

 
Dominans kan uppnås i en dimension, exempelvis teknologi, vilket dock inte är 
liktydigt med störst avgörande strategisk effekt. Jämför åter USA och Vietnam-
kriget. Seger kan vinnas i en dimension men det centrala är att betrakta alla 17 
som delar i en helhet enligt Clausewitz. T.E. Lawrence (av Arabien) har samma 
erfarenhet och belyser målande detta. 

…the whole house of war in its structural aspect, which was strategy, in its arrangements, 
which was tactics, and in the sentiment of its inhabitants, which was psychology; for my per-
sonal duty was command, and the commander, like the master architect was responsible for 
all. The first confusion was the false antithesis between strategy, the aim in war, the synoptic 
regard seeing each part relative to the whole, and tactics, the means towards a strategic end, 
the particular steps of its staircase. They seemed only points of view from which to ponder 
the elements of war, the Algebraically element of things, a Biological element of lives, and 
the Psychological element of ideas.87 

3.4 Kritik av teorin  
Clausewitz är svårtillgänglig och kräver mycket arbete för att förstå. Därför är det 
fruktsamt att utnyttja läsehandledningar och analyser av hans arbete för att kunna 
tillgodogöra sig de underförstådda sammanhangen. En stor aspekt med Om kriget 
är förutom insikterna den ger att den förmår att väcka en intensiv debatt lång tid 
efter publiceringen.  
 
Hartmann karaktäriserar teorin som realistisk det vill säga fokuserad på staten 
som objekt, maktbalans och militär makt för att upprätthålla fred.88  Stilen är filo-
sofiskt reflekterande över fenomenet krig med ett pregnant språk. Clausewitz var 
en beläst officer och hans målsättning var att skriva en praktisk bok. Den har 
dock kritiserats av militärer för att vara för filosofisk för att vara praktisk och av 
forskare för att vara för empirisk för att vara elegant likväl anses den vara för 
sann för att ignoreras.89 
 
Professor Gunnar Artéus menar att Clausewitz har spelat en mycket stor roll men 
hans teoris relevans idag är starkt begränsad med tanke på den starka förändring 
som skett inom samhälle, teknik och krigföring. Han menar vidare att detta troli-
gen reducerar teorins användbarhet, vilket också kan leda till en reduktion av dess 
inflytande.90 
 
Grey har kommenterat just denna typ av argument och förstår synpunkten i ett 
historiskt perspektiv men ser inte relevans i praktisk användning för framtida 
strategiutövning. Hartmann instämmer med Grey och menar att Clausewitz teori 
ger vetenskaplighet och är ett gott verktyg att ge EU dess framtida strategiska 
ram.91  
                                                 
86 Edward N. Luttwak, Strategy: The Logic of War and Peace, Harvard University Press, Cambridge Massachusetts 1987, 
sid xi 
87 T.E. Lawrence i  Colin S. Gray, Modern Strategy, Oxford University Press, Oxford 1999, sid 22 
88 Uwe Hartmann, Carl von Clausewitz and the Making of Modern Strategy, miles – Verlag Potsdam 2002, sid 18 
89 Alan D. Beyerchen, Clausewitz, Nonlinearity and the Unpredictability of War, www.clausewitz.com , 2003-03-01 
90 Gunnar Artéus, Clausewitz betydelse idag Några synpunkter – förhandsutgåva hos författren 
91 Uwe Hartmann, Carl von Clausewitz and the Making of Modern Strategy, miles – Verlag Potsdam 2002, sid 112 
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En central form av kritik är konfliktutvecklingen efter kalla krigets slut där Cre-
veld med flera menar att kriget inte längre är ett medel utan ett mål i sig. 

It is simply not true that war is solely a means to an end, nor do people necessarily fight in 
order to attain this objective or that. In fact the opposite is true.92 
 

John Keegan ansluter till detta och menar att krig är mer en kulturell handling och 
inte en politisk. Gray menar att olika kulturer har olika uppfattning av vad politik 
är, vilket ger Clausewitz relevans.93 

Clausewitz was a man of his time…Had his mind been furnished with just one extra intellec-
tual dimension – and it was already a very sophisticated mind indeed – he might have been 
able to perceive that war embraces much more than politics: that it is always an expression of 
culture, often determinant of cultural forms, in some societies the culture itself.94  

 
Det finns även aspekter med otidsenlighet som den  franske militäre rådgivaren 
Delmas beskriver i en bok som heter The Rosy Future of War där han ansluter till 
Creveld och menar att det begränsade kriget börjar försvinna i takt med att den 
legitima staten urholkas, vilket i sin tur urholkar Clausewitz realistiska resone-
mang. 95 
 
Mot bakgrund av globaliseringen och internationaliseringen kan man överväga 
om inte treenigheten bör utvecklas mot en fyrenighet d.v.s. en större hänsyn till 
det internationella systemets påverkan på det strategiska beteendet. Det är viktigt 
i sammanhanget att teorin är realistisk med en tydlig fokusering på anarki, stat, 
militär makt, vilket får ses som en svaghet, i dagens samhällsutveckling. 
 
En annan del som inte berörs i så stor utsträckning är att det som Clausewitz kal-
lar det lilla kriget. Det vill säga gerillakrigföring eller revolutionär krigföring be-
handlas i liten utsträckning och då endast som ett medel i det stora kriget. Andra 
faktiska svagheter i teorin är brister i ekonomiskt och teknologiskt hänsynstagan-
de. 
 
 
 

 
 
 
 
  

                                                 
92 Martin van Creveld, The Transformation of War, Postscript, The Free Press, New York 1991, sid 226 
93 Colin S. Gray, Modern Strategy, Oxford University Press, Oxford 1999, sid 53 
94 John Keegan, A History of Warfare, Hutchinson, London 1993, sid 12 
95 Philippe Delmas, The Rosy Future of War, The Free Press, New York 1995 
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4 Resultat: beskrivning - jämförelse av länderna 
Syftet med kapitlet är att i stort beskriva dimensionerna strategisk ledning och 
doktrin i Storbritannien, Frankrike och Sverige. Kapitlet avslutas med slutsatser 
utifrån teorin om principiella likheter och skillnader. 
 
Slutet på det kalla kriget har inneburit att det militära existentiella hotet från forna 
Sovjetunionen har försvunnit, vilket har medfört att både Frankrike, Storbritanni-
en och senast nu Sverige för tillfället har deklarerat att inget yttre hot existerar 
mot nationerna. Det innebär följaktligen att militära operationer tenderar att bli 
mer politiska och begränsade enligt Clausewitz terminologi.  
 
Storbritannien och Frankrike är nyckelaktörer i EU och har som få nationer erfa-
renhet av att genomföra begränsade militära operationer. Denna erfarenhet saknar 
till stor del Sverige, vilket gör det intressant att se organisatoriska likheter och 
olikheter avseende ledning av militära operationer. En viktig skillnad är att de 
båda andra länderna använder strategi för att tillgodose sina egna intressen. 

4.1 Storbritanniens strategiska ledning 96  

Politisk – totalstrategisk nivå 
Premiärministerns ställning är stark och ämbetet har under Tony Blairs mandat-
period i allt högre grad övergett kollektiv beslutsfattning mot en beslutsfattning 
som mera liknar den amerikanska presidentens. Reell makt delas i nuvarande 
situation mellan premiärministern och finansministern. Regeringen (The Cabi-
net), består av 22 ministrar.  Premiärministerns kansli (Cabinet Office) är en vik-
tig instans i den högsta ledningen av militära operationer. Dess uppgifter är: 97 

I: Support the Prime Minister in leading the Government  
II: Support the Government in transacting its business.  
III: Help deliver key public service priorities.  
IV: Lead the reform programme for public services.  
V: Co-ordinate security, intelligence and civil contingencies matters to protect the UK 
against disruptive challenges. 

 
En central motor i regeringsarbetet är de kommittéer (Cabinet Committees) som 
driver olika frågor. Dessa kommittéer sammanhålls i fem olika sekretariat med 
olika politikområden. I kommittéerna finns även underkommittéer. Utrikes och 
försvarssekretariatet som organiserar 8 stycken kommittéer, vilka de viktigaste 
för militära operationer är: 

a) The Overseas & Defence Policy Committee (DOP) – Ordförande PM 
b) Intelligence Service Committee (CSI) - Ordförande PM 
c) Sub-Committee on International Terrorism (DOP – IT) - Ordförande PM 

 
Den mest centrala och inflytelserika är DOP (a) vars medlemmar är de centrala 
ministrarna samt Chefen för Försvarsstaben (CDS). Kommittén utgör den vikti-
gaste delen av Storbritanniens totalstrategiska beslutsorgan.  

To keep under review the Government's defence and overseas policy.98 

                                                 
96 Stycket bygger på i första hand Yvonne Headington Robert Jarman, UK Armed Forces 2002, Defence Research & 
Analysis, London 2002  - särskilt underlag hos författaren 
97 Cabinet Office, http://www.cabinet-office.gov.uk,  2003-02-04 
98 Cabinet Office, http://www.cabinet-office.gov.uk/cabsec/2001/cabcom/dop.htm, 2003-02-04 
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Militärstrategisk nivå 
Försvarsdepartementet (Ministry of Defence - MoD) är i Storbritannien en inte-
grerad organisation av politiker, civila tjänstemän och officerare med försvarsmi-
nistern som chef. En viktig del är den centrala militära staben (Central Staff).  

The Headquarters of the Ministry of Defence (MOD) is in Whitehall, London. It is both a 
policy-making Department of State - like any other central government department - as well 
as being the highest level military headquarters in the UK, providing political control of all 
military operations. It controls resources for the Armed Forces of some £33 billion per year. 
Within it and across MOD military and civilian personnel work closely together to deliver 
Britain’s defence.99 

 
Forumet för beslutsfattning i MoD är försvarsrådet (Defence Council) där för-
svarsministern är ordförande. Övriga ledamöter tre politiker, Chefen för För-
svarsstaben (Chief of the Defence Staff - CDS) samt ytterligare fem generaler eller 
amiraler från den högsta militära ledningen.  
 
På den civila sidan har den opolitiska permanenta undersekreteraren (Permanent 
Under-Secretary of State – PUS) samma nivå som CDS och ansvarar för den pro-
fessionella civila bilden tillsammans med ytterligare tre civila tjänstemän. Rådet 
har två viktiga underfunktioner dels kommittén för den högsta militära ledningen 
(COS Committee) dels direktionen för ekonomi och management under civil led-
ning. Analysmotorn (Defence Intelligence Staff) i Storbritanniens omfattande 
underrättelsetjänst finns också inom MoD.100 
 

 
Figur 6 Författarens bild av det brittiska försvarsdepartementet 101 

MoD (Central Staff) gör inga militära operationsplaner eller leder förband, med 
få undantag, utan tar fram policy, ger strategisk vägledning och råd på militärstra-
tegisk nivå. 
 
CDS är den högste professionella företrädaren för Storbritanniens stridskrafter 
och är den principielle militäre rådgivaren till ministern och regeringen. Han ut-

                                                 
99 Ministry of Defence, http://www.mod.uk/aboutus/factfiles/modhq.htm, 2003-02-11 
100 Se vidare bl.a. Ministry of Defence,  http://www.mod.uk/aboutus/factfiles/dis.htm , 2003-04-12 
101 Ministry of Defence, http://www.mod.uk/aboutus/factfiles/modhq.htm, 2003-02-11 
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övar sk Full Command över stridskrafterna. 102 Ställföreträdaren (VCDS) leder 
tillsammans med 2nd PUS centrala staben och har huvudansvar för resurser och 
utbildning. Försvarsgrenscheferna ansvarar huvudsakligen för krigsförberedelser, 
men har likväl en traditionellt stark maktposition. Alla fyrstjärniga befattningsha-
vare har direkt access till försvars- och premiärministern. 
 
Storbritannien organiserade 1996 ett permanent högkvarter för gemensamma ope-
rationer (Permanent Joint HQ - PJHQ) i Northwood med ca 438 civila och mili-
tära befattningshavare. Tidigare utnyttjades ad hoc lösningar, vilket inte bedöm-
des vara tillräckligt för tidens krav.103 Staben utgör skärningen mellan militärstra-
tegisk och operativ nivå.104 
  
Staben består av två huvudkomponenter dels själva den fasta staben dels en mobil 
del (JFHQ) som med kort förvarning kan sändas globalt för ledning av större 
operationer. Knutet till denna finns förband med kort reaktionstid – Joint Rapid 
Reaction Force (JRRF). PJHQ:s uppgifter är bland annat: Övervaka områden av 
operativt intresse, ständig planering för potentiella operationer (contingency 
planning), utveckla koncept och genomföra övningar i gemensamma operationer 
(Tier3) samt utöva Operational Command (OPCOM) över pågående operationer 
och garnisoner utomlands.  
 
Detta medför även en omfattande aktivitet av expertgrupper (Operational Liaison 
and Reconnaissance Team) med uppgift att kontinuerligt globalt rekognosera för 
att förbereda nya eller uppdatera vilande operationsplaner, så att tiden från beslut 
till operation i framtiden kan vara så kort som möjligt. PJHQ leder inte kärnva-
penförband eller operationer i UK, dock förbereds möjligheter att leda multina-
tionella operationer inom exempelvis EU. 

Strategisk krishanteringskedja 105  
Navet i Storbritanniens militära krishantering är Defence Crisis Manangement 
Center (DCMC) som är lokaliserat i Whitehall (MoD). Det har en infrastruktur 
med hög säkerhetsklass och utrymmen för ledning dygnet runt. Centret bemannas 
av en liten permanent stab som dygnet runt bevakar utvecklingen i världen.  
 
Varje morgon leder Director for Operations (DOps), som är chefen för avdel-
ningen Commitments i MoD (motsvarar operationer), en briefing (1). Vid denna 
föredrar vakthavande befäl för försvarsstaben (CDSDO) världsläget och konse-
kvenser för Storbritannien baserat på media och underrättelseläget. CDSDO står i 
kontinuerlig kontakt med sina motsvarigheter i regeringen (Resident clerk) och i 
den centrala underrättelsestaben (DIS).  Media tillmäts stor betydelse och brie-
fingen behandlar världen utifrån sju regioner i ett totalstrategiskt perspektiv. Vik-
tiga underställda chefer deltar via videokonferens. 
                                                 
102 FULL COMD remains a national responsibility which by definition cannot be delegated. Overall decisions will be 
exercised by the Chief of the Defence Staff (CDS) as the senior military advisor to the Government. In this sense CDS is 
acting as the national military strategic authority. FULL COMD naturally covers every aspect of military operations and 
administration.  Ministry of Defence, Army Doctrine Publication Vol 1 Operations, Army Code No 71565, 1994, sid 82 
103 Se vidare bl.a. Richard Connaughton, Organizing British Joint Rapid Reaction Forces, Joint Forces Quarterly, Autumn 
2000 samt Ian Garnett, PJHQ – The heart of UK Defence Capability, RUSI Journal April 2000 
104 Se bilaga 3 för organisation 
105 Hela stycket bygger på underlag som författaren erhållit från MoD Commander D R Morgan via svenska ambassaden i 
London 2003-02-07 
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Figur 7 Författarens sammanfattning av Defence Crisis Management Organisation (DCMO)  

Om indikatorer finns för att en kris är under framväxt tillsätter DOps en expert-
grupp, Current Operations Group (COG) (2) för detaljstudier, vilken har 30 mi-
nuters beredskap. Personalen är en blandning av experter med regional kännedom 
och kapacitetsexpertis. Personal från övriga berörda departement kallas in att 
delta i utvecklingen.  Då det är nödvändigt genomför gruppen föredragning för 
CDS (3) med flera högre chefer. Redan på detta tidiga stadium börjar diskussio-
ner om ett önskat strategiskt slutläge (End-State) för Storbritannien. 
 
Nästa steg om behov av handling föreligger är att överlämna situationen till den 
sk. strategiska planeringsgruppen, Strategic Planning Group (SPG), som fyller 
rollen motsvarande J5 planering .  SPG utvecklar strategiska optioner och militär-
strategiska råd dels för nationella behov och dels för eventuella allianser. Önskat 
slutläge, Storbritanniens vilja och politiska mål utvecklas ytterligare genom ett sk 
Grand Strategic Estimate (4) där vidare begränsningar och planeringsförutsätt-
ningar för operationer uttrycks. 
 
Current Commitments Team (CCT) är den kriscell i MoD som efterhand leder 
den dagliga hanteringen av en kris - operation. Det är en allsidigt sammansatt 
grupp på åtta till tio personer. Gruppen motsvarar funktionen pågående operatio-
ner J3 med det stöd som behövs av övriga organisationen (5). 
 
När CCT formas i MoD så bildas ett Contingency Planning Team (CPT) i PJHQ. 
Denna grupp gör ett militärstrategiskt bedömande (MSE) (6) som presenterar 
olika militära optioner för lösning av krisen. Dessa föredras av CDS för regering-
en i DOP (7). Skall planeringen fortsätta så biträder den strategiska planerings-
gruppen (SPG) CDS i att ge planeringsdirektiv (CDS Directive), vilket blir ett 
utvecklat MSE. Där fördelen är att det från början är gjort av PJHQ själva för att 
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underlätta kommunikationen. Det innehåller detaljer om militära optioner, impli-
kationer för UK och kostnader. 
 
CDS föredrar slutligen den militära optionen för DOP och eventuellt för en större 
del av kabinettet, som ger direktiv för fortsatt verksamhet och aktivering av pla-
nering. Normalt utses Commander Joint Operations, chefen PJHQ, som befälha-
vare för operationen (8). I PJHQ tillsätts ett Operational Team (OT) som innebär 
att det mindre CPT utökas och detta utövar sedan Operational Command för ope-
rationen. Operationsgruppen (OT) ger ett uppdragsdirektiv (Mission Directive) 
till Joint Task Force Commander (9) som utvecklar en operationsplan, vilken 
föredras för regeringen som godkänner operationalisering av planen (10).  
 
Mediakontakter samordnas av en interdepartemental informationsgrupp (CGIG). 
Media operationer fungerar genom att gruppen identifierar beslutsfattare och öv-
riga målgrupper som skall påverkas. Den preciserar därefter teman och budskap 
som efter godkännande omsätts i en koherent kommunikation. 

Slutsatser Storbritannien 
Premiärministern har en mycket central roll. Han har kring sig en organisation 
som är utpräglat utformad enligt den strategiska teorin. Försvarsgrenscheferna har 
lika hög grad som CDS. Materialet från Storbritannien var enkelt och tydligt med 
förklarat ansvar. Man slås av en samstämmighet i det publicerade materialet som 
ger ett bra samlat intryck med hög detaljnivå. 

4.2 Frankrikes strategiska ledning 106 

Politisk – totalstrategisk nivå  
Presidenten är, som överbefälhavare, huvudansvarig för försvarspolitiken, natio-
nens integritet och självständighet. Vid sidan av denne är de centrala politiska 
aktörerna i försvarsfrågor premiärministern och försvarsministern. Dessa tre har 
en omfattande organisation av militära och civila rådgivare kring sig. De militära 
leds av Chefen för Försvarsstaben (CEMA), vars närmast tidigare befattning 
normalt är att vara presidentens personlige rådgivare.  
 
Frankrike har en form av totalförsvarstanke, liknande den svenska, vilket gör att 
olika departement har olika ansvar. Exempelvis så ansvarar finansdepartementet 
för ekonomiskt försvar. Premiärministerns och presidentens verksamheter är 
mera inriktaade på politiska ställningstaganden som sker i två olika forum dels 
Premiärministerns Restricted Defence Committee och dels presidentens säker-
hetsråd, Restricted Defence Council.  

Militärstrategisk nivå 
Försvarsdepartementet är den centrala motorn i det militärstrategiska maskineriet 
under försvarsministerns ledning. CEMA är den högste militäre företrädare för 
stridskrafterna samt den högste militäre rådgivaren till presidenten och regering-
en. Han har dessutom tre tydliga roller 1) förbereda för framtiden, 2) leda alla 
operationer, samt 3) ansvara för militära internationella relationer. I försvarsde-

                                                 
106 Stycket bygger i första hand på underlag erhållit vid författarens besök i franska försvarsstaben dec 2002 
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partementet finns CEMA:s stab i vilken bland annat det nationella strategiska 
högkvarteret C.P.C.O för ledning av operationer finns.107 Försvarsgrenscheferna 
har en mellanställning mellan CEMA och försvarsministern.  
 

 

Figur 8 Författarens sammanfattning av Frankrikes politiska – strategiska organisation   

Strategisk krishanteringskedja 

Den strategiska krishanteringen är uppbyggd kring C.P.C.O och de två forumen 
för strategisk beslutsfattning. Frankrike har tre strategiska analysgrupper dels en 
var i utrikes- och försvarsdepartementen dels en i C.P.C.O.  
 
 

Figur 9 Författarens sammanställning av den Franska strategiska krishanteringskedjan 

Dessa för vid inledningen till en kris en dialog om Frankrikes engagemang och 
mål. Förslaget (1) tillsammans med ett utkast på ett militärt initieringsdirektiv (2) 
förs med CEMA till regeringens Restricted Committee. Om krisen är inom Frank-

                                                 
107 Se bilaga 3 för organisation. 
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rike kan beslut fattas omedelbart av premiärministern. Om krisen däremot är ut-
omlands sker ytterligare överläggningar (3) i säkerhetsrådet, Restricted Council.   
 
Här ger presidenten till slut försvarsstabschefen muntliga instruktioner (4) om 
stridskrafternas uppgifter och begränsningar, vilka så fort som möjligt komplette-
ras med skriftliga.  
 
CEMA återvänder till C.P.C.O. och ger där direktiv för planering. Staben tar fram 
en chef för operationen, som är direkt underställd CEMA, och en operationsplan. 
Planen implementeras och den strategiska ledningen utövas från C.P.C.O. Övriga 
ledningsarrangemang beror på operationens karaktär. Under hela förloppet finns 
en kriscell i både högkvarteret som ansvarar för kontakten med operationen och 
hos regeringen samt hos presidenten för att ha snabba kommunikationsvägar och 
tydlig ansvarsfördelning. 

Slutsatser Frankrike 
Frankrike utnyttjar till fullo den strategiska indelningen med ett mycket starkt 
presidentämbete. Till skillnad från Storbritannien så har Frankrike ett säkerhets-
råd. Det är också intressant att se att det finns ett system för att CEMA och presi-
denten skall känna varandra personligen innan CEMA utses som högste företrä-
dare för stridskrafterna. Det finns mycket tydliga procedurer för verkställande av 
operationer. Försvarsgrenarnas position är något otydlig. 

4.3 Sveriges strategiska ledning  

Politisk – totalstrategisk nivå 
Sveriges politiska system ger regeringar, som ofta måste förhandla med opposi-
tionen för att kunna genomdriva den vanliga politiken i riksdagen. Regeringen 
har dock mycket stora befogenheter att fatta beslut i kriser och krig enligt 1974 
års regeringsform kap 13.  Regeringskansliets arbetsformer är inte reglerade och 
kan därför växla med olika regeringar.  
 
I särskilt viktiga frågor är partiledaröverläggningar en vanlig form. Regeringen 
består av statsministern och ca 20 ministrar. Till sin hjälp har de statsrådsbered-
ningen och tio departement. Regeringsbeslut sker kollektivt med minst fem stats-
råd närvarande.  
 
Statsrådsberedningen är statsministerns samordningsorgan som dessutom har ett 
särskilt ansvar för EU frågor och krishantering. Det svenska systemet har också 
en egenhet som innebär att det är endast utrikesdepartementet, som har en direkt 
operationell funktion med styrning av ambassader etc i det dagliga arbetet. 
 
Övriga departement verkar långsiktigt genom lagar och förordningar mot centrala 
myndigheter m.fl. som utövar den praktiska verksamheten. I riksdagsarbetet finns 
ett system av utskott och kommittéer som förbereder och förankrar politiska frå-
gor mellan de politiska partierna bl.a. försvars- och utrikesutskottet, som är cen-
trala för att utnyttja militära operationer utomlands. Det innebär att det är viktigt 
att skilja på nationell och internationell krishantering där militära operationer 
utnyttjas. 
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Säkerhets och sårbarhetsutredningen föreslår 2001 att ett övergripande organ för 
krishantering inrättas i regeringskansliet, vilket dock avslås i den efterföljande 
propositionen.108 I nationell krishantering har Sverige en utpräglad tradition i tvär-
sektoriell samordning genom myndighetssamverkan. Till detta anknyter även den 
struktur för krishantering som utredningen förslår: 

- Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvar för en verksamhet under normala för-
hållanden skall ha motsvarande ansvar under kris- och krigssituationer.  

- Likhetsprincipen innebär att en verksamhets organisation och lokalisering så långt som 
möjligt skall överensstämma i fred, kris och krig.   

- Närhetsprincipen innebär att kriser skall hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället.109 

Politisk – militärstrategisk nivå 
Försvarsdepartementet består av en politisk ledning, civila tjänstemän samt ett 
antal militära sakkunniga. Uppgiften är att bereda regeringsärenden som behand-
lar civilt och militärt försvar. Frågor kring civilt försvar är uppdelade mellan sek-
torsansvariga departement. Försvarsdepartementet ansvarar för övergripande 
samordning inom området totalförsvar, vilket även inkluderar svåra påfrestningar 
på samhället. Försvarsministern har en militär rådgivare med brigadgenerals grad. 
 

 

Figur 10 Försvarsdepartement (FÖ), ca 130 anställda varav 20% är militärer övriga civila110 

Militära operationer initieras på olika sätt beroende på om de skall utföras inom 
eller utom Sverige. Enheten för säkerhetspolitiska och internationella frågor (SI) 
ansvarar för att tillsammans med utrikesdepartementet bereda internationella ope-
rationer. Motsvarande kommittésystem som i Storbritannien finns inte. Däremot 
har det under 1990-talet växt fram veckovisa möten i den s.k. operationsgruppen 
mellan UD, FÖ och högkvarterets strategiledning kring internationella operatio-
ner. Gruppen behandlar inte insatser med andra strategiska medel såsom bistånd 
etc. Det som även är framträdande i Sverige är den omfattande personliga sam-
verkan som finns mellan tjänstemän i olika departement.  
 
I Sverige finns sedan andra världskriget en högsta militär chef som är Överbefäl-
havare. Denne lyder, som andra myndighetschefer, under regeringen och sorterar 

                                                 
108 Regeringskansliet, Säkerhet i en ny tid  (SOU 2001:41), sid 20 
109 Ibid, sid 17 
110 Författarens bild efter underlag på http://forsvar.regeringen.se/dettaar/organisation.htm, 2003-02-11 
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under försvarsdepartementet. ÖB beslutar bland annat i ärenden som är av princi-
piell betydelse för Försvarsmakten samt i ärenden som förändrar beredskap och 
reglerar användning av krigsförband. ÖB:s forum för den högsta försvarsledning-
en benämns direktionen.111 

Försvarsmakten leds av chef. Chef för försvarsmakten är överbefälhavaren. Ställföreträdan-
de chef för Försvarsmakten är ställföreträdande överbefälhavaren. Överbefälhavaren ansva-
rar för myndighetens verksamhet.112 

 
Högkvarteret är den militärstrategiska nivån, där strategiledningen ansvarar för 
att ge försvarsmaktsorder eller direktiv om militära insatser. Huvuddelen av be-
sluten som rör insatser fattas av Chefen för högkvarteret. Det operationella ge-
nomförandet sker med den operativa insatsledningen (OPIL) som inrättades un-
der slutet av 1990-talet. Ställningen var fram till år 2003 fristående under ÖB, likt 
PJHQ i Storbritannien. I och med att de taktiska kommandona från 2003 är in-
ordnade i OPIL så finns nu ett större ansvar även för krigsförberedelser.113 Orga-
nisationsbild finns i bilaga 3. 

Sveriges krishanteringskedja 
Vid kris som påverkar Sverige bildas i statsrådsberedningen en krisgrupp med 
statssekreterare. I nationella sammanhang kan regeringen genom regeringsbeslut, 
som måste fattas av minst fem närvarande statsråd, ge försvarsmakten direkta 
instruktioner.  Kommandokedjan för insättande av militära operationer i kriser 
har varit svår att precisera då denna är under stegvis framväxt på grund av 1990-
talets nya krav på  internationella insatser. Här redovisas den kedja som gäller 
internationella insatser. 
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Figur 11 Den svenska krishanteringskedjan enligt författarens uppfattning 

                                                 
111 Högkvarteret,  http://www.hkv.mil.se/article.php?id=37, 2003-02-11 
112 Förordning (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten  
113 Operativa insatsledningens (OPIL) huvuduppgifter är att nationellt och internationellt genomföra insatsledning, leda 
övningsverksamhet och stödja Högkvarterets verksamhetsledning, funktionsutveckling och personalledning. Den operativa 
insatsledningen har inom ramen för grundorganisationen dimensionerats för ledning i fred till låg kris. För att ledning i 
högre krisnivåer skall kunna utövas krävs tillförsel av ledningskompetens för att få tillräcklig uthållighet.  
Högkvarteret - http://www.hkv.mil.se 2003-04-14 
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Vid internationella kriser så initieras ofta insats genom att företrädare från UD tar 
med förslag till operationsgruppen (1) där detta diskuteras. Försvarsdepartemen-
tet gör även underhandsförfrågan och en anmodan till försvarsmakten att inkom-
ma med svar om vilka förutsättningar som finns att genomföra operationer (2).  
 
Efter regeringsbeslut så påbörjas planering. Strategiledningen utformar ett under-
lag för planering (3), vilket mottas på OPIL J 5 (planering). Viktigt att notera är 
att personal från OPIL deltar från början i mötesberedningar med regeringskans-
liet och strategiledningen. Detta medverkar till att en operationsplan snabbt kan 
börja utformas. Parallellt med detta bereds frågan i utskotten så att en proposition 
kan behandlas snabbt i riksdagen (6 + 7). Riksdagen har under senare år ändrat 
sin beredningstakt i dessa frågor för att tillgodose behovet på snabba beslut.114 
 
Operationsplanen föredras för strategiledning och ÖB samt vid behov för reger-
ingen. Efter beslut i riksdagen eller efter regeringsbeslut aktiveras operationspla-
nen till en operationsorder (6). Operationen leds därefter av OPIL:s avdelning J3.  

Slutsatser  
Sveriges statsminister har en mycket tydlig roll i krishantering inom  landet där-
emot behandlas kriser utomlands oftast av departementen tills beslut skall fattas. 
Interaktionen mellan försvarsdepartementet och högkvarteret har under 1990-talet 
utvecklats med mycket tätare personlig kontakt än tidigare. Fortfarande gäller 
institutet med formell anmodan då det kommer till intressekonflikter om vad för-
svarsmakten kan och inte kan göra.  Den strategiska integreringen av olika medel 
är avsevärt mindre än i de andra länderna. 

4.4 Doktrin och långsiktiga uppgifter för  stridskrafterna 

Storbritanniens doktrin och långsiktiga uppgifter 115 
År 1998 publiceras vitboken Strategic Defence Review. Doktrinen stöds av ett 
antal diskuterande essäer och ett nytt kapitel kommer ut sommaren 2002 som ett 
officiellt svar på den internationella terrorismen. Perspektivet på doktrinen är år 
2015. Syftet är att ge en sammanhållen strategisk kontext för dels utnyttjande och 
utveckling av stridskrafter dels att förklara för folket hur skattepengarna används. 

The publication of this White Paper fulfils the Government's manifesto commitment to con-
duct a foreign policy-led strategic defence review to reassess Britain's security interests and 
defence needs and consider how the roles, missions and capabilities of our Armed Forces 
should be adjusted to meet the new strategic realities.116 
 
We cannot predict the future but if we are to meet it confidently we must have a clear long 
term view of our objectives and how we expect defence to contribute to them. The Review 
therefore considers our defence requirements in the period to 2015. We must also show our 
people that they are getting good value for money for what they spend on defence. For these 
reasons the Government wishes to achieve a broad national consensus on defence and has 
consulted widely in the course of the Review.117 

 

                                                 
114 Intervju med Departementsråd Caroline Vicini UD 2003-04-25 
115 Ministry of Defence, Strategic Defence Review, London 1998, http://www.mod.uk/issues/sdr/index.htm, 2002-11-01 
116 Ibid, kap 1 
117 Ibid, kap 1 
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Utgångspunkten för stridskrafternas uppgifter är åtta prioriterade uppdrag (se 
nedan) som styr och vägleder dels genomförande av operationer och dels krigs-
förberedelser i en strategisk kontext med ett spektrum av situationer för att tillgo-
dose en oviss framtid. Kopplat till uppgifterna finns kriterier för framgång och 
varje år publiceras en omfattande prestationsrapport av MoD.118 

(a) Peacetime Security  
(b) Security of the Overseas Territories 
(c) Defence Diplomacy  
(d) Support to Wider British Interests 
(e) Peace Support and Humanitarian Operations 
(f) Regional Conflict outside the NATO area 
(g) Regional Conflict inside the NATO area  
(h) Strategic Attack on NATO. 

 
Det är värt att poängtera att det grundläggande uppdraget är fredstida säkerhet 
och då på ett stödjande sätt till ordinarie polismyndigheter. Det brittiska försvaret 
är en utpräglad expeditionsstyrka som är ämnad att i huvudsak verka utanför 
Storbritannien. Det finns dock regler som säger att det måste finnas tillräckligt 
med resurser, bland annat specialförband, för att möta terrorism i hemlandet om 
överraskande situationer skulle uppstå. 

Peacetime Security. Support against terrorism of all kinds will remain of the highest prior-
ity for the foreseeable future. As in the last few years, our forces may be called on more fre-
quently to assist, often in co-operation with other nations, with the evacuation of British 
(and other) citizens caught up in overseas crises. There may well be an increased require-
ment for some specialist support to civil authorities, for example in countering drug related 
crime. 119 

Frankrikes doktrin och långsiktiga uppgifter  120 
Efter det kalla krigets slut såg Frankrike ett behov av att formulera sina mål lång-
siktigt och publicerade 1994 en vitbok med ett tidsperspektiv mot år 2015. I in-
ledningen uttrycks tre övergripande syften:  

To acquire a better understanding of our time and of the part played in it by the defence of 
our country. To play defence policy in the long-term perspective that is indispensable to it. 
To explain defence to the French people and rally their support.121 

 
Doktrinen skall utgöra en kontext för Frankrikes strategiska engagemang under 
perioden. Den preciserar därför Frankrikes intressen och säkerhetspolitiska mål. 
Till detta kopplas en beskrivning av sex olika strategiska scenarier för att ge ett 
spektrum av situationer som strategin skall kunna verka i. Dessa är 1) Regional 
konflikt utan att vitala intressen hotas, 2) regional konflikt där vitala intressen 
hotas, 3) aggression mot kolonier, 4) implementering av bilaterala avtal, 5) freds-
operationer och polisuppgifter 6) återvaknande av ett stort hot i Europa. 
 
Ramen för militära operationer är fredsbevarande eller fredsframtvingande opera-
tioner inom en regional organisation eller inom FN:s ram. En annan option är 
regional konflikthantering genom NATO, EU eller ad hoc ledarskap. Den sista 
ramen är kollektiv säkerhet genom NATO, bilaterala försvarsavtal samt nationel-

                                                 
118 Ministry of Defence, Strategic Defence Review, London 1998, kap 3 
119 Ibid 
120 Ministré de la Defense, Livre Blanc sur la Défense, Version Angelaise, Paris 1994 
121 Ibid, sid 4 
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la operationer. Mot bakgrund av detta uttrycks krav på fyra strategiska funktioner 
som stridskrafterna skall kunna fylla: 

- Avskräckning som är kärnan  i Frankrikes strategi. Den består av en flyg- 
och en ubåtskomponent. 

- Förebyggande är i första hand en politisk handling som innebär konsoli-
dering av demokratier, reducering av orättvisor, balans genom allianser, 
kamp mot spridning av massförstörelsevapen. Den militära delen omfattar 
underrättelseinhämtning, implementering av avtal utomlands, framskjuten 
basering av stridskrafter i kolonier, militär assistans till vissa länder. Tek-
niskt och militärt samarbete. 

- Projektion utanför Frankrikes territorium med bland annat för armén upp 
till 50 000 man för uppgift inom NATO eller 30 000 man i annan typ av 
operation, för marinen en hangarfartygsstridsgrupp samt för flygvapnet 
upp till 100 stridsflygplan m.m. Till detta kommer stabs och understödsre-
surser. Detta är huvuduppgiften för de konventionella styrkorna. Man 
skiljer på trupprojektion och kraftprojektion. Den sistnämnda innebär 
fjärrstridsmedel såsom robotar och specialförband.  

- Skydda Frankrike är en stående uppgift som bland annat omfattar territori-
ell övervakning, möjlighet att förstärka spaning, stridskrafternas organisa-
tion skall medge intern kraftprojektion samt stöd till samhället vid svåra 
katastrofer. Målet är också att alltid säkerställa nationell handlingsfrihet. 
Vid behov förstärker stridskrafterna polisen mot interna hot. 

Mot dessa funktioner kopplas en prioritering av vilka förmågor och kapaciteter 
som behöver utvecklas och anskaffas under perioden för att fylla de strategiska 
behoven.122 

Sveriges doktrin och långsiktiga uppgifter 123 
Sverige har ingen sammanhållen strategisk doktrin som den franska och engelska, 
dock finns doktrinära ställningstaganden såsom neutralitets-, värnplikts- och an-
passningsdoktrinerna. Försvarsmakten har dock  gett ut en  militärstrategisk dokt-
rin om hur försvarsmakten uppfattar framtiden. I februari 2002 presenteras en ny 
säkerhetspolitisk linje. Den innebär en viss omarbetning mot den gamla från 1992 
med framförallt en anpassning mot samarbetet i EU. 124 
 
I stället för långsiktiga politiska doktriner utnyttjar Sverige i stället en försvarsbe-
redning med representation från riksdagspartierna och tjänstemän från departe-
menten.125 Beredningen presenterar inför varje försvarsbeslut ett antal rapporter 
som underlag för propositioner. Beredningen fungerar som en form av parlamen-

                                                 
122 Efter Gulfkriget och med vitboken såg Frankrike fyra centrala delar för att effektivisera sina medel mot framtiden. 1) 
Förändra den strategiska kommandokedjan, 2) förändrad organisation av stridskrafterna, 3) övergång till en professionell 
försvarsmakt samt 4) behovet att prioritera materielanskaffning. 
123 Stycket baserat på intervju med försvarsberedningens sekreterare Departementsråd Michael Mohr, 2003-04-07 
124 Sveriges säkerhetspolitik syftar till att bevara fred och självständighet för vårt land, bidra till stabilitet och säkerhet i 
vårt närområde, samt stärka internationell fred och säkerhet. Sverige är militärt alliansfritt. Denna säkerhetspolitiska linje, 
med möjlighet till neutralitet vid konflikter i vårt närområde, har tjänat oss väl. För framtiden är det tydligare än någonsin 
att säkerhet är mer än avsaknad av militära konflikter. Hot mot freden och vår säkerhet kan bäst avvärjas i gemenskap och 
samverkan med andra länder. På det globala planet är det främsta uttrycket för detta vårt stöd till Förenta nationerna. 
Genom vårt medlemskap i den Europeiska unionen deltar vi i en solidarisk gemenskap vars främsta syfte är att förhindra 
krig på den europeiska kontinenten. En betryggande försvarsförmåga är en central del av svensk säkerhetspolitik. Sverige 
verkar aktivt för att främja nedrustning och icke-spridning av massförstörelsevapen. 
Utrikesdepartementet, Sveriges nya säkerhetspolitiska linje 2002-02-11, www.regeringen.se, 2002-04-14 
125 Det finns idag en aktiv officer i beredningen, övriga är politiker eller civila sakkunniga. 
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tarisk förankring av säkerhetspolitiken. Den ansvarar också för att tillsammans 
med SALP ge signaler om eventuella förändringar i den säkerhetspolitiska situa-
tionen. 
 
Försvarsbeslut fattas vart fjärde år och är den långsiktiga ekonomiska styrningen 
av försvarspolitiken. De säkerhetspolitiska ställningstagandena i rapporterna gäll-
er tills vidare. Det medför i sin tur att Sverige saknar ett sammanhållet dokument 
för långsiktiga strategiska ställningstaganden utan har valt modellen med åter-
kommande värderingar. 
 
Försvarsmaktens långsiktiga uppgifter anges i en förordning från regeringen. Ut-
över denna  finns i det årliga ekonomiska regeringsbrevet en precisering av bland 
annat operativa förmågor (se exempel i fotnot).126  

- Försvarsmakten skall kunna försvara Sverige mot väpnat angrepp var det än kom-
mer ifrån. Hela Sverige skall kunna försvaras. 

- Försvarsmakten skall hävda Sveriges territoriella integritet. 
- Försvarsmakten skall bidra till fred och säkerhet i omvärlden genom att kunna 

genomföra och lämna stöd till fredsfrämjande operationer och säkerhetsfrämjande 
samarbete samt kunna lämna stöd till humanitär verksamhet.  

- Försvarsmakten skall bidra till att stärka det svenska samhället vid svåra påfrest-
ningar i fred genom att kunna samverka med andra myndigheter och kunna ställa 
resurser till förfogande. 127 

Slutsatser doktriner 
Frankrikes doktrin har det bredaste totalstrategiska perspektivet och integrerar 
uttalat statens olika medel i en strategisk kontext mot en politisk vilja. 
 
Den brittiska är mer inriktad på det militära medlet i samspel med övriga medel. 
Vitboken uttrycker tydligt vad stridskrafterna skall bidra med mot politiska mål. 
 
Sveriges försvarsberedningsrapporter är aktuella och väl genomarbetade mot 
bakgrund av rådande världsläge. Det finns dock inget sammanfattande dokument 
där allt sätts samman.  

4.5 Slutsatser mot bakgrund av teorin 
Det övergripande som går att konstatera är att Sverige skiljer sig på samtliga un-
dersökta mätpunkter gentemot de två andra länderna. En första naturlig förklaring 
till detta är Sveriges annorlunda statförvaltning med små departement och exeku-
tiva myndigheter. En annan är strategisk erfarenhet och strategisk situation.  
 
God kommunikation, enligt Clausewitz, säkerställs i Storbritannien och Frankrike 
genom att ha flera fasta gemensamma beredningsgrupper för officerare, civila 
tjänstemän och ansvariga politiker. Den svenska statsrådsberedningen är i det 

                                                 
126 Vad avser uppgiften att försvara Sverige mot väpnat angrepp skall Försvarsmakten alltid - ha förmåga att möta olika 
former av informationsoperationer och därigenom bidra till  samhällets totala motståndsförmåga, - ha förmåga att upp-
täcka och möta begränsade angrepp mot Sverige som sker med i första hand fjärrstridsmedel, eller hot om sådana, ha 
förmåga att i samverkan med övriga delar av totalförsvaret vidta skyddsåtgärder vid begränsade insatser mot civila och 
militära mål, - ha förmåga att upptäcka och möta intrång av stridskrafter på vårt territorium samt - ha förmåga att förebyg-
ga och minska verkningar vid angrepp med nukleära, biologiska och kemiska stridsmedel (NBC) och bidra till samhällets 
totala motståndsförmåga mot sådana.. Försvarsdepartementet Regleringsbrev  2003 
http://www.forsvar.regeringen.se/propositionermm/regleringsbrev/index.htm, 2003-02-04 
127 Förordning (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten, http://62.95.69.15/, 2003-02-04 
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dagliga arbetet mindre engagerat i frågor som rör militära operationer än sina 
utländska motsvarigheter. 
 
För att hantera problem med det Clausewitz kallar politiska krig, d.v.s det som 
idag kallas internationell krishantering och integration av strategiska medel så 
finns tydliga organisatoriska förutsättningar i Storbritannien och Frankrike. Dessa 
länder har integrerade strategiska bedömandegrupper för att ta fram förslag på 
hur det politiska språket mot ett aktuellt problem skall orkestreras.  Det har inte 
framkommit under undersökningens gång att Sverige har motsvarande organisa-
tion utan låter de strategiska medlen agera separat.128  
 
Clausewitz uttalande om att göra den högste befälhavaren till medlem i regering-
en om kravet på samordning är stort genomförs i Frankrike och Storbritannien 
genom att de högsta militära företrädarna i första hand är uttalade rådgivare till de 
högsta politikerna. Detta förhållande gäller delvis också i Sverige, men det är 
symboliskt mer uttalat i Frankrike och Storbritannien, vilket är viktigt att beakta.  
 
Sveriges ÖB anses ibland ha en mycket stark position i en internationell jämförel-
se, vilket kan ifrågasättas. Det är snarare så att de internationella kollegorna har 
större tillgång till politisk uppmärksamhet och därigenom kan påverka reella be-
slut. 
 
Likaså är det tydligt att om det finns en kultur att använda militära operationer för 
strategisk effekt så tar politiken ställning för en sammanhållen kontext där de 
strategiska medlen skall verka tillsammans.  
 
Den ovissa och osäkra framtiden som Clausewitz beskriver i mänskliga relationer 
hanteras olika. I Sverige används årliga bedömningar och anpassningsdoktrinen 
för att justera försvarsförmågan i kontinuerlig reaktion på omvärlden. Sveriges 
ÖB kommenterar just detta på Folk och försvars kongress 2003-04-24. 

Planeringen måste ges långsiktig stadga. Försvarsbeslutet måste anlägga ett långsiktigt per-
spektiv på Försvarsmaktens utveckling – ett perspektiv som sträcker sig långt bortom den fy-
raåriga planeringsperioden.129 

 
De övriga två använder i stället ett fastlagt långsiktigt politiskt perspektiv om ca 
20 år med ett spektrum av situationer som ger möjlighet att utveckla de operatio-
nella kapaciteter som önskas politiskt. 
 
Fenomenet, som Clausewitz beskriver, med att krig och konflikter kan ha många 
olika former speglas i de långsiktiga uppgifterna till Frankrikes och Storbritanni-
ens stridskrafter. Båda dessa använder uttryck som att upprätthålla säkerhet i det 
civila samhället och förstärka polisen vid behov. Detta finns inte på samma sätt 
angivet i den Svenska försvarsmaktens uppgifter. Detta är dock under utredning. 
 
 

                                                 
128 Uppmärksammat vid intervju med Generalmajor Stigsson om insatsen i Afghanistan, 2003-04-07. 
129 Anförande av överbefälhavaren, general Johan Hederstedt, vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen den 21 januari 
2003  
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5 Resultat – Sveriges strategiska erfarenheter  
Sveriges säkerhetspolitik syftar till att bevara landets frihet och oberoende. Den kommer till 
uttryck i den alliansfria politiken, stödd av ett folkligt förankrat totalförsvar samt att minska 
riskerna för krig och konflikter i världen.130 

 
Syftet med detta kapitel är att tydliggöra några centrala svenska strategiska erfa-
renheter, från framförallt perioden 1945 – 91, som påverkar de strategiska dimen-
sionerna ledning och doktrin mot bakgrund av Clausewitz teori. 
 
Gray menar att varje aktör har en strategisk kulturell bas som bygger på den stra-
tegiska erfarenheten och som ligger till grund för det strategiska beteendet. Han 
menar vidare att erfarenheten visar att både militärer och politiker har svårt att 
agera utanför sina kulturella ramar. Å ena sidan ger strategisk kultur en kontext 
för människor. Å den andra sidan är alla människor bärare av strategisk kultur, 
som gör människorna till en del av sin egen strategiska kontext.131 

5.1 Folk och politik 

Central kärna – maktbalanstänkande med nordiskt perspektiv 
Sveriges säkerhet och säkerhetspolitik har under de sista tvåhundra åren präglats 
av förhållandet till och mellan Tyskland, Ryssland och Västmakterna (USA, 
Storbritannien och Frankrike). Under 1900-talet har därför Sveriges militärstrate-
giska planering kretsat kring tre krigsfall, I - Tyskland, II - Ryssland och III - 
Västmakterna.132   
 
Sverige har sedan 1814 undandragit sig militära strategiska aktiviteter utanför 
landets gränser och fört en alliansfri politik med syfte att stå utanför väpnade 
konflikter. Sverige har förklarat sig neutralt vid två tillfällen – de båda världskri-
gen.  

Neutralitet i folkrättslig mening kan endast förekomma i krigstid. Neutralitetens kärna är 
icke-deltagande i krig mellan andra stater. I Sveriges fall har den deklarerade avsikten att 
iaktta neutralitet i krig enbart varit en unilateral viljeförklaring. Formella bindningar av sä-
kerhetspolitiken har medvetet undvikits. De restriktioner, som iakttagits för att skapa tro-
värdighet för den svenska neutralitetspolitiken, har varit självpåtagna.133 

 
Det nordiska perspektivet spelade en stor roll för Sveriges strategi och säkerhets-
politiska mål. Politiskt visade sig detta bland annat i strävan till ett nordiskt för-
svarsförbund 1948 – 49, vilket misslyckades på grund av olika uppfattningar om 
samarbetet med västmakterna.134 Militärstrategiskt bland annat genom ÖB:s stra-
tegiska studie 1945, som fastslog att det nordiska territoriet borde betraktas som 
en helhet i bedömandet av militära operationer.135 Detta ledde till att framförallt 
Norge men även Danmark blev en viktig partner för militär samverkan och en 
kommunikationslänk till NATO.136 

                                                 
130 Försvarsdepartementet, Betänkande av 1974års försvarsutredning, SOU 1976:5, sid 197 
131 Colin S. Gray, Modern Strategy, Oxford University Press, Oxford 1999, sid 129 
132 Bengt Wallerfeldt, Svensk säkerhetspolitik och krigsplanläggning 1945 –1975, Probus 1999 
133 Statsrådsberedningen – Neutralitetspolitikkommissionen, Om kriget kommit, SOU 1994:11, sid 8 
134 Ibid, sid 63-79 
135 Bengt Wallerfeldt, Svensk säkerhetspolitik och krigsplanläggning 1945 –1975, Probus 1999, sid 38 -43 
136 Statsrådsberedningen – Neutralitetspolitikkommissionen, Om kriget kommit, SOU 1994:11, sid 149-59 
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Detta medförde, enligt Zetterberg, att Sverige inte hade någon övergripande total 
strategi utan agerade pragmatiskt utifrån olika delstrategier för överlevnad i kris 
och krig. Det nationella handlandet kan beskrivas som en form av balansstrategi, 
vilken har klarat Sverige från krig i snart 200 år. Zetterberg skriver vidare att 
svensk strategi och säkerhetspolitik under 1900-talet haft bland annat följande 
grundläggande problem:137 

- Regeringens förmåga var begränsad när det gällde att samordna och ut-
veckla en övergripande nationell strategi där maktmedlen samspelade. 

- Sveriges alliansfria politik medförde visserligen ett lågt krav på en samlad 
strategi men när behovet väcktes vid kriser och krigshot var det svårt för 
regeringen att agera adekvat. 

 
Sveriges agerande kan tydligt kopplas till Clausewitz maktbalanstänkande i Eu-
ropeisk politik. Detta startade med Karl den XIV Johans strategi ca 1814. Han 
hade förövrigt delat samma historiska erfarenheter som Clausewitz fast i Napole-
ons tjänst. 

Pennan före svärdet – sektorisering av de strategiska medlen 
Genom 1809 års regeringsform skedde en maktdelning mellan kung, regering och 
riksdag. Kungen svarade för krigsmakten och regeringen svarade för utrikespoli-
tiken. Före demokratins genombrott 1917-21 var kungen även starkt praktiskt 
inblandad i utrikespolitiken. Ända fram till 1973 då den nya regeringsformen 
tillkom hade han formellt ett stort inflytande över utrikespolitik, krigsförklaring 
och fred.138 
 
Med den alliansfria politiken och balansstrategin försvann i stort sett försvarets 
roll som en aktiv säkerhetspolitisk komponent. Diplomati och politiska kontakter 
blev de främsta aktiva utåtriktade medlen i strategin som verkade för att minska 
spänningar i närområdet utanför det befästa territoriet, vilket var en naturlig följd 
av maktbalanstänkandet i ett småstatsperspektiv på gränsen mellan starka makter. 
 
Krigsmaktens uppgift blev att förbereda en försäkring om det aktiva elementet 
skulle misslyckas. De operativa uppgifterna var dels att bevaka territoriell integri-
tet dels att skapa tid för att möjliggöra politisk handlingsfrihet i krig.  
 
Den strategiska sektoriseringen ledde till att den alliansfria politiken verkade som 
ett paraply över olika medel - ekonomiska, diplomatiska, militära m.fl. med ett 
litet behov av funktionell samordning då målet i sina objekt var vitt skilda men 
förenades i den gemensamma målsättningen att hålla Sverige utanför konflikter. 
Clausewitz påstående om att krig är en förlängning av politik skulle med andra 
ord undvikas i det längsta. 

                                                 
137 Kent Zetterberg i Wedin och Åselius, Mellan Byråkrati och Krigskonst, FHS, Nordstedts Stockholm 1999, sid 14-20 
138 Ibid, sid 47-49 
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Världskrigens stora inflytande på perceptionen av framtida krig 
Vår beredskap är god!139 

 
Båda världskrigen innebar ransonering, problem med försörjning och avskärm-
ning från omvärlden.  Det andra världskriget förde Sverige till randen av utsatthet 
genom en strategisk chock.  Tyskland genomförde den tredje generationens krig-
föring för första gången, med samverkande flyg- och markstridskrafter samt luft-
landsättningar i  högt tempo, i landets absoluta närhet.   
 
Statsminister Per-Albin Hanssons uttalande ovan kan betraktas i många perspek-
tiv. Treenighetens vilja, försvarsviljan, var säkert god precis som att försvarets 
konceptuella krigsduglighet var mycket begränsad.   
 
1974 års regeringsform var en central komponent i invasionsförsvaret med kraft-
fulla instrument för rikets styre under krig. Den bygger bland annat på erfarenhe-
terna i Norge med exilregering kontra problemet med Quislingar. Andra världsk-
riget betydde mycket även för försvarsgrenarna exempelvis så präglade Finlands 
erfarenheter armén. Flygvapnet hämtade erfarenhet från Royal Air Force och 
slaget om Storbritannien för uppbyggnaden av luftförsvarsorganisationen. Mari-
nen influerades av Tysklands utnyttjande av små snabba krigsfartyg som operera-
de nära kusten.   
 
Det innebar att den svenska planeringsbilden för ett framtida krig präglades av en 
historisk händelse som var det närmaste världen har kommit Clausewitz beskriv-
ning om totalt krig.  

Totalförsvaret en folkskola för treenigheten 
Man är väl neutral, så jag håller på tysken.140 

 
Under de båda världskrigen var den svenska opinionen starkt splittrad i sin in-
ställning till de krigförande nationerna. Det svenska folket visste knappt vad neut-
ralitet var 1914. Under första världskriget var tysksympatier inom högern, militä-
ren och kungahuset väl kända. Under andra världskriget fanns dessa fortfarande 
kvar, särskilt i kriget mot Sovjetunionen. Folkets stora majoritet hade dock sina 
sympatier hos de västallierade.141  
 
Det är därför inte orimligt att påstå att totalförsvarets stora aktiva strategiska roll 
efter det andra världskriget var att förbereda befolkningen för existentiellt krig 
genom att stärka treenigheten folk – stridskrafter – politik i enigheten om de poli-
tiska målen – en slags folkskola. Detta kom tydligt fram i 1948 års uppgift till 
försvaret. 

Ett svenskt försvar måste vara i stånd att ge uttryck åt folkets levande försvarsvilja. Varje va-
penför svensk, som icke bindas av andra för riksförsvaret viktiga uppgifter, bör sättas i stånd 
att i det ena eller det andra formen militärt deltaga i kampen för landets självständighet. 
Krigsmakten i sin helhet bör vara så utbyggd att den förmår ge största möjliga eftertryck åt vårt 
folks vilja att bevara landets handlingsfrihet och avvisa varje kränkning av dess integritet. För-

                                                 
139 Per Albin Hanssons tal till svenska folket i samband med Tysklands invasion av Danmark och Norge i april 1940 
140 Text på Albert Engströms satirteckning från första världskriget 
141 Kent Zetterberg i Wedin och Åselius, Mellan Byråkrati och Krigskonst, FHS Nordstedts Stockholm 1999, sid 41 
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svarskrafterna böra utformas så att en angripare i det längsta hindras att få fast fot på svensk 
mark och ingen del av landet behöver uppgivas utan segt motstånd i alla former. Vidare bör 
krigsmakten vara skickad att möta överrumplingsförsök utförda med den moderna invasions-
teknikens resurser.142 

 
Zetterberg beskriver genomförandet av svensk säkerhetspolitik som en immunise-
ringsstrategi för att skärma av befolkningen från konflikter i omvärlden. Detta har 
skett genom att upphöja neutraliteten till något bortom diskussion och där kritiker 
har marginaliserats. Syftet var att bevisa effektiviteten i den egna politiken och 
skapa enighet i landet.  Strategin kunde sägas ha lyckats när folkets och politikens 
uppfattning sammanföll. Nackdelen kom då det var dags att på grund av nya sä-
kerhetspolitiska förutsättningar ändra strategiskt koncept.143 
 
Det är helt tydligt att Sveriges regering har satt stort värde på betydelsen av sam-
stämmighet i det som Clausewitz beskriver som treenigheten mellan folk, strids-
krafter och politik.  

5.2 Krigsförberedelser 

Militärstrategisk grund – uthållig strategisk defensiv mot Sovjetunionen 
De svenska militära strategiska erfarenheterna kan sägas bygga på strategisk de-
fensiv, enligt Clausewitz, mot bakgrund av småstatens militära förmåga att agera 
mellan stora makter. Efter andra världskrigets slut så kom tydligt hotet från Sov-
jetunionen att dominera. Analysen kan idag tyckas uppenbar men måste betraktas 
i ett bredare perspektiv. Ryssland var traditionellt en militär arvfiende till Sveri-
ge, kommunismen var historiskt socialdemokratins starkaste motståndare samt 
rent strategiska bedömningar. ÖB:s strategiska studie 1945 var dock påfallande 
neutral och saklig då den påtalade att Sovjetunionen var den enda tänkbara mot-
ståndaren i ett strategiskt perspektiv.  
 
På grund av Sovjetunionens överlägsenhet bedömdes strategisk defensiv med ett 
segt djupförsvar för att vinna tid som det enda tänkbara konceptet för krig. Meto-
den blev att, som Clausewitz uttrycker det, trötta ut motståndaren genom att neka 
denne ett avgörande för att på så sätt ge regeringen handlingsfrihet.144 Sveriges 
krigföring byggde därför på numerär, särskilt arméns, d.v.s. masseffekt enligt 
första till andra generationens krigföring. 

Sovjetunionen uppfattades som den enda tänkbara angriparen. Vid ett storkrig måste Sverige 
räkna med att neutralitetspolitiken kunde misslyckas och att landet utsattes för ett angrepp. 
Den gängse svenska bedömningen var att Sverige inte ensamt kunde stå emot ett sovjetiskt 
angrepp under någon längre tid. Bedömningen var att det handlade om veckor eller månader. 
I ett mera utdraget krig skulle Sverige sålunda vara helt beroende av hjälp från Väst. 145 

 
Sverige tvingades under beredskapsåren 1939-45 till en forcerad upprustning 
under ogynnsamma betingelser med svårighet att tillgodose den tekniska 
dimensionen av strategi. Detta ledde till en satsning på inhemsk försvarsindustri 
och ett politiskt avtal om militärteknisk import från bland annat USA 1952.146 

                                                 
142 Bengt Wallerfeldt, Svensk säkerhetspolitik och krigsplanläggning 1945 –1975, Probus 1999, sid 79 
143 Kent Zetterberg i Wedin och Åselius, Mellan Byråkrati och Krigskonst, FHS Nordstedts Stockholm 1999, sid 28-30 
144 Bengt Wallerfeldt, Svensk säkerhetspolitik och krigsplanläggning 1945 –1975, Probus 1999, sid 38-43 
145 Försvarsberedningen, Gränsöverskridande sårbarhet – Gemensam säkerhet, Ds 2001:14, Sid 213 - 214 
146 Statsrådsberedningen – Neutralitetspolitikkommissionen, Om kriget kommit, SOU 1994:11, sid 127-33 
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Pragmatisk neutralitet – kärnvapens och underrättelsers  avgörande betydelse 
På grund av erfarenheterna från början av det andra världskriget och det politiska 
klimatet i slutet av 1940-talet så tillstyrkte regeringen, på ÖB:s rekommendation, 
att den militära organisationen inte borde låsas i femårsplaner på grund av den 
rådande osäkerheten. Detta ledde till att försvarsbeslut 1948 gällde i tio år.147 
 
Det militära försvaret åtnjöt under tidsperioden 1948 till ca 1968 politikens väl-
vilja mot bakgrund av ”Andra världskrigssyndromet”, vilket innebar ett utrymme 
för omfattande upprustning både kvantitativt och kvalitativt. Likväl fanns en 
politisk oro och ett militärt konstaterande att Sverige inte klarade att ensamt att 
bli militärt överlägsen på den avgörande punkten, enligt Clausewitz, i konflikt 
med Sovjetunionen. Detta resulterade i två handlingsvägar dels forskningen och 
tankarna på anskaffning av egna kärnvapen, dels en strategisk återförsäkring hos 
västmakterna om militär hjälp av i första hand bombflyg.148 
 
Frågan om anskaffningen av massförstörelsevapen var central under hela 1950-
talet och nådde sin topp hos FOA på första delen av 1960-talet. Demonstrations-
sprängning var planerad till år 1964. Projektet avskrevs politiskt i samband med 
1968 års försvarsbeslut. Detta beslut kom efter en bitter politisk strid, inte minst 
inom socialdemokratin, och efter olika ståndpunkter inom försvarsmakten på 
grund av organisatoriska egenintressen. USA var också negativt till Sveriges pla-
ner.149  
 
Detta innebar inte att kärnvapen, som får anses som kulmen på den andra genera-
tionens krigföring – maximering av eldkraft, avskrevs som ett medel för svensk 
strategi då 1965:års försvarskommitténs konstaterade: 

Sverige i allt väsentligt är under kärnvapenparaplyet på ungefär samma sätt som oss kring-
liggande länder.150 

 
I ÖB 54 konstaterades åter att Sverige inte klarade att försvara sig själv någon 
längre tid utan hjälp från väst. Den hjälp som kunde komma snabbt var framför-
allt strategiskt bombflyg. Arkivmaterialet skiljer på direkt understöd - bombinsat-
ser mot överskeppningsförsök etc och indirekt understöd – genom att västmakter-
nas operationer skulle binda sovjetiska resurser.151 Den strategiska studien från 
1945 slog fast att det geografiska området mellan Bråviken, Göteborg, Oslo och 
Dalälven med väst/östgående förbindelser ansågs som det strategiskt viktigaste 
för att kunna få hjälp från västmakterna.152 
 
I en strikt maktbalans var strategisk förvarning, för att minimera risken för över-
raskning enligt Clausewitz, av stor betydelse. Detta för att anfallet inte skulle 
kunna eliminera defensivens teoretiska fördelar. Vidare gjorde detta även Sveri-
ges territorium intressant som signalspaningsplattform mot Sovjetunionen särskilt 
i fred och kris. 153  
                                                 
147 Bengt Wallerfeldt, Svensk säkerhetspolitik och krigsplanläggning 1945 –1975, Probus 1999, sid 38-43 
148 Se vidare Statsrådsberedningen – Neutralitetspolitikkommissionen, Om kriget kommit, SOU 1994:11 
149 Lars Ulving, Den svenska militärledningens övervägande kring kärnvapenanskaffning 1954-61, i red Zetterberg, Total-
försvar och atomvapen, Försvarshögskolan ACTA B21, Elander Gotab 2001, sid 195- 205 
150 Gunnar Åselius i Wedin och Åselius, Mellan Byråkrati och Krigskonst, FHS Nordstedts Stockholm 1999, sid 81 
151 Statsrådsberedningen – Neutralitetspolitikkommissionen, Om kriget kommit, SOU 1994:11, sid  10- 11 
152 Bengt Wallerfeldt, Svensk säkerhetspolitik och krigsplanläggning 1945 –1975, Probus 1999, sid 38-42 
153 Se vidare Statsrådsberedningen – Neutralitetspolitikkommissionen, Om kriget kommit, SOU 1994:11, sid  136-42   
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Frågan man kan ställa sig är varför västmakterna skulle hjälpa Sverige? Detta kan 
naturligtvis förklaras med kulturell och politisk samhörighet. Men även ur ett 
egoistiskt strategiskt perspektiv där Sverige kan sägas ha fyllt kritiska behov för 
västmakternas kraftcentrum enligt Clausewitz.154 

- I fred och kris som signalspaningsplattform, 
- I krig utgjorde Nordeuropa och svenskt territorium ca 40% av det operati-

va manöverutrymmet för den europeiska fronten mot öster.155 
- Sverige var dessutom på 1950 och 60-talet en ansenlig militär makt, inte 

minst genom sina flygstridskrafter. 

Politisk princip för krigsförberedelser – anpassning till hot 
Politikens tillit och satsningar på försvaret under 1900-talet kan förklaras med 
den s.k. barometerteorin. Mot bakgrund av försvarets tillmätta roll i balansstrate-
gin och det faktum att politiken inte styrt försvarsmakten på samma direkta sätt 
som utrikespolitiken har gjort att de kostsamma satsningarna på militär rustning 
fluktuerat med upplevelsen av det direkta hotet, d.v.s. efter 1945 Sovjetunionens 
strategiska kapacitet. Den offentliga utredningen De två kulturerna sammanfattar 
trenderna i försvarsbesluten 1901 – 95 som: 

- Anpassning av försvarsbesluten efter hotbilder följde länge den sk. barometerteorin 
(fram till 1940) men det andra världskrigets erfarenheter, med ett mycket ihåligt försvar, 
ledde till en anpassning av försvarsbesluten under det kalla kriget till en ny stabilitets-
doktrin, baserad på det fastlåsta läget i Europa mellan maktblocken. 

- Satsningen på kvantitet före kvalitet var länge vägledande för de svenska försvarsbeslu-
ten samtidigt som detta skapat en statisk struktur och trögrörlighet i hela organisationen. 
Den moderna program- och perspektivplaneringen har sedan förstärkt det förvaltande 
draget i svensk försvarspolitik och organisation. 

- Den politiska förmågan att hålla och genomföra fattade försvarsbeslut (under tiden 1901-
1948 med tio års sikt, från 1958 med 4-5 års sikt) har varit mycket varierande. Ofta har 
regeringen och riksdagen inte tvekat att använda försvarsanslagen som budgetregula-
tor… 

- Det svenska försvarets struktur (”arméns stora kostym” mm) samt tendensen att slita på 
äldre materiel så länge som möjligt (småstatens klassiska dilemma) har försvårat snabba 
omställningar och anpassningar av försvaret…156 

 
Cars, Skoglund och Zetterberg beskriver försvarsbeslutens innebörd mellan 1948 
och 1984 som att politisk enighet råder kring säkerhetspolitiken och försvarets 
finansiering fram till 1968. Då sker ett trendbrott som inledde en allt mer krym-
pande ekonomi.157 Med 1968 års försvarsbeslut inleddes en 20-årig urholkning av 
försvarets moderna kapacitet. Detta medförde även att den s.k. borgfreden sprack 
med en efterföljande politisk blockbildning om framförallt försvarsekonomin, 
som fortfarande lever kvar. Det innebär att försvarsmaktens roll i Clausewitz 
maktbalansmekanism har politiskt uppfattats olika viktig för Sveriges situation i 
olika tider. 

                                                 
154 Statsrådsberedningen – Neutralitetspolitikkommissionen, Om kriget kommit, SOU 1994:11, sid 103-15 
155 Den offentliga utredningen 2002 nedtonar detta faktum och menar att Sverige kunde ha stått utanför en konflikt i 
Europa - Statsrådsberedningen, Fred och frihet, SOU 2002:128, sid 7 
156 Försvarsdepartementet, De två kulturerna, SOU 1996:123, sid 104-05 
157 Cars, Skoglund och Zetterberg, Svensk försvarspolitik under efterkrigstiden, Probus förlag Nordsteds 1986, sid 11-17 
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Försvarsmakten - förvaltningsmyndighet i fred – strategiskt medel i krig 
Fram till 1994 var varje enskilt förband, skola eller stab en enskild myndighet 
under försvarsdepartementet. Zetterberg beskriver att militären fick förvånansvärt 
stor frihet att själva organisera försvaret under det kalla kriget. Regeringen priori-
terade i stället utrikespolitiken och nöjde sig med att styra ekonomin.158 Sveriges 
modell påminner om Clausewitz ursprungliga beskrivning av politik kontra fält-
herre. Den konstitutionella modellen för statsmakternas styrning av FM är:159 

- Statsmakterna har ansvar för säkerhetspolitiska analyser och bedömningar. 
- Försvarsmakten har ansvar för militärstrategiska analyser och bedömningar som utgör 

underlag för säkerhetspolitiska bedömningar. 
- Statsmakterna formulerar och fastställer säkerhets- och försvarspolitiska mål samt upp-

gifterna till det militära försvaret. 
- Försvarsmakten föreslår alternativa försvarsmaktsstrukturer som svarar mot uppgifterna 

och de säkerhets och försvarspolitiska målen. 
- Statsmakterna följer upp och kontrollerar att försvarsmakten genomför uppgifterna och 

att målen uppfylls. 

Två kulturer - olika strategiska perspektiv  
Fram till senare delen av 1960-talet ansvarade ÖB själv för strategiska bedöm-
ningar, vilket ledde till att politiken måste lita till militära strategiska ställningsta-
ganden. Från denna tid skaffade sig regeringen säkerhetspolitisk bedömandeför-
måga. Militär sakkunskap och politisk rationalitet var inte alltid förenligt och det 
militära medlet var som tidigare beskrivits, enligt Clausewiz, bara ett av många 
medel för strategisk effekt. 
 
Internt inom försvarsmakten var ÖB ämbetet svagt med starka försvarsgrensche-
fer, vilket enligt den offentliga utredningen ledde till att det saknades en konsi-
stent militär strategi under det kalla kriget. I stället styrde försvarsgrensintressen 
det operativa koncept. ÖB:s förslag reducerades till kompromisser med att kunna 
motstå invasioner i flera riktningar m.m. Detta ledde till att politiken hade svårt 
att förstå den militära strategin, med kommunikationsproblem som följd.160 
 
Den strategiska bedömningen om hotet mot Sverige divergerade sedan 1960-talet 
mellan försvarsmakten och politiken. I ÖB 65 konstaterade militären: 

Som alliansfri stat måste vi själva åstadkomma ett balanserat försvarssystem, eftersom vi inte 
– som de paktanslutna staterna – kan räkna med kompletteringar utifrån.161 

 
Detta perspektiv mötte det politiska i utrikesminister Undéns uttalande från 1957 
om politikens syn på krigsrisken, vilken torde bli bekräftad i och med Kubakri-
sens positiva upplösning 1962.  

Eftersom ett krig med kärnvapen måste leda till omättliga skador för bägge parter och efter-
som ett sådant krig inte efterlämnar några vinnare utan bara förlorare, så kan vi utgå från att 
terrorvapnens existens utgör en viss garanti för freden. Vilka styresmän för de kärnvapen-
rustade länderna skulle våga trycka på den knapp som utlöser kriget?162 

 

                                                 
158 Kent Zetterberg i Wedin och Åselius, Mellan Byråkrati och Krigskonst, FHS Nordstedts Stockholm 1999, sid 57 
159 Försvarsdepartementet, Vem Styr försvaret, SOU 1996:98, sid 13 
160 Försvarsdepartementet, De två kulturerna, SOU 1996:123, sid 88-89 
161 Statsrådsberedningen – Neutralitetspolitikkommissionen, Om kriget kommit, SOU 1994:11. sid 92 
162 Uttalande av utrikesminister Östen Undén 1957, i Stellan Andersson, Neutralitet i terrorbalansens tid, Krigsvetenskaps 
Akademins handlingar nr 6 2002, sid 120 
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Neutralitetspolitikkommissionen presenterade vidare amerikanska dokument från 
1960 där president Eisenhower i det nationella säkerhetsrådet uttryckte att Sveri-
ge åtnjöt USA:s strategiska stöd. Detta borde vara känt hos ledande svenska poli-
tiker inte minst mot bakgrund av uttalanden i 1965:års försvarskommitté. Detta är 
dock fortfarande okänt. 

Be prepared to come to the defence of Sweden against the Soviet Bloc aggression, if possi-
ble in cooperation with appropriate NATO countries.163 

 
Denna brist på strategisk samsyn var allvarlig. Om den berodde på militärt egen-
intresse att anpassa hotet efter jakten på anslag eller på att politiken inte ville dela 
med sig av sina politiska arrangemang är föremål för vidare studier. Detta kan 
inte sägas motsvara god kommunikation enligt Clausewitz. 

Försvarsgrensstrider – svag militärstrategisk nivå 
Försvarsgrensstrider är ett vanligt fenomen, exempelvis är Storbritannien, Frank-
rike och USA kända för sina interna maktkamper. Åselius beskriver motsvarande 
fenomen i det svenska försvaret där alla försvarsgrenarna ville ha russinen och 
del av den s.k. invasionskakan.164 
 
Agrell beskriver den militära förändringsbenägenheten som mycket liten under 
det att det ekonomiska trycket ökar. Armén ville behålla sin numerär med stora 
brister i kvalitativ förnyelse som följd. Traditionellt hade flygvapnet och luftför-
svaret den dominerande betydelsen, med bland annat över 1000 stridsflygplan på 
1950-talet. Marinen reducerades kraftigt och förlorade på 1970-talet jagarna. De-
batten och prioriteringarna skiftade mellan uthållighet och initialförmåga i för-
svarsbesluten. 

Under mer än två decennier är det de löpande ekonomiska problemen, de stigande kostna-
derna för tekniska system och personal, och en överordnad strävan att bevara så mycket 
som möjligt av en befintlig organisation så länge som möjligt, som stått i centrum… Synen 
på krigföring har dominerats av invanda principer och tankemönster…165 

 
Traditionellt, enligt grundlagstankarna 1809, förde kungen befäl över krigsmak-
ten för att förena krig och politik då så behövdes, enligt Clausewitz princip. Om-
kring 1900 framfördes det från militär sida att det borde vara en militär officer 
som förde befäl över krigsmakten i fred. Tanken var dock att krigsmakten skulle 
vara fristående under kungen från den övriga statsapparaten.  
 
ÖB-ämbetet inrättades 1937 och permanentades 1942 med ett primäransvar för 
krigsförberedelser, dock löd försvarsgrenscheferna direkt under regeringen i 
flertalet av de centrala frågorna för krigsförberedelser. ÖB hade fram till 1994 
med organiseringen av Försvarsmakten som en myndighet en ganska svag ställ-
ning, vilket är mot Clausewitz tankar. Frågan utreddes vid flera tillfällen men det 
ansågs vara bra för försvarsdebatten med starka försvarsgrenschefer, vilket kan 
tänkas vara ett sätt att få politisk kontroll över den militära organisationen – en 
form av maktdelning.166 
 

                                                 
163 Statsrådsberedningen – Neutralitetspolitikkommissionen, Om kriget kommit, SOU 1994:11. sid 109 
164 Gunnar Åselius i Wedin och Åselius, Mellan Byråkrati och Krigskonst, FHS, Nordstedts Stockholm 1999, sid 84-94 
165 Wilhelm Agell, Det välorganiserade nederlaget, Stockholm 1990, sid 40 
166 Försvarsdepartementet, Vem Styr försvaret, SOU 1996:98, sid 13 
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Försvarsgrenarna framförde stark kritik mot ÖB-ämbetet, särskilt Marinen och 
Flygvapnet. Dessa ville 1948 inrätta ett försvarsgrenskollegium liknande det i 
USA. Anledningen var bland annat Arméns stora makt genom den klanliknande 
generalstabskåren.167 I stället bildades 1948 Militärledningen och 1961en integre-
rad försvarsstab  för att harmonisera förhållandet mellan försvarsgrenarna.  
 
Integrationen mellan försvarsgrenarna i den operativa planläggningen underlätta-
des genom införande av milostaber 1966, vilka var att anse som den svenska fält-
herrefunktionen enligt Clausewitz ansvarsuppdelning av befäl. Den praktiska 
samordningen mellan försvarsgrenarna var dock liten då de löste geografiskt skil-
da uppgifter.168  

5.3 Egentligt krig 

Militära operationer för territoriell integritet och internationellt bidrag  
De militära operationer som Sverige genomförde under perioden kan i stort delas 
in i tre kategorier: 

- Underrättelse- och säkerhetsoperationer som kontinuerligt pågick i varie-
rad omfattning. 

- FN-missioner – leds utanför gängse kommandokedja i försvarsmakten 
fram till 2002 – döptes under 1990- talet om till internationella operatio-
ner. 

- Operationer för territoriell integritet – i huvudsak luftbevakning och 
ubåtsskyddsverksamhet. 

 
En intressant fallstudie är U 137-krisen 1981och hur en krisorganisation byggdes 
upp i kedjan för strategisk ledning med de centrala aktörerna statsministern – 
kabinettssekreteraren och ÖB. Ubåten upptäcktes på svenskt inre vatten i närhe-
ten av marinbasen i Karlskrona på förmiddagen den 28 oktober.  Under eftermid-
dagen informerades statsminister Fälldin av ÖB på telefon att en Sovjetisk bär-
ningsflotta närmade sig svenskt vatten. Statsministern auktoriserade under samta-
let militärt våld för att hävda svensk territoriell integritet. Av studien så framgår 
det att statsministern troligen inte konsulterade någon innan han fattade sitt beslut 
och sin korta order:169  

Instruktionen gäller, håll rent med de resurser ni har. 
 
Fallstudien visar på god kommunikation, enligt Clausewitz, mellan politik och 
stridskrafter då behovet var stort. 

Svensk förvaltningsmodell – samordning genom samverkan 
I en artikel 1944 kritiserade den socialdemokratiska riksdagsmannen Rickard 
Lindström kommunikationen mellan politiker och militärer. Han menade att så 
som läget var i världen behövdes ett permanent forum för professionell kontakt 
och inte system på ad hoc basis. Lindström hänvisade bl.a. till ett brittiskt initiativ 

                                                 
167 Gunnar Åselius i Wedin och Åselius, Mellan Byråkrati och Krigskonst, FHS Nordstedts Stockholm 1999, sid 88 
168 Ibid, sid 90 
169 Bengt Sundelius m fl, Krishantering på svenska – teori och praktik, Narenius & Santérus Förlag AB Stockholm 2000, 
sid 55-78 
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mellan åren 1905 - 1912 med att även i fred ha en permanent försvarskommitté 
(Committee of Imperial Defence).170 
 
Mot bakgrund av erfarenheten från beredskapstiden med hur samordningen fun-
gerat på strategisk – politisk nivå så väckte ÖB Helge Jung inför 1945 års för-
svarskommitté ett förslag om att inrätta en permanent försvarsnämnd med med-
lemmar ur näringsliv, försvar,riksdag och regering. Han föreslog även ett mindre 
försvarsråd med representanter ur regeringen och vissa myndigheter med anknyt-
ning till försvarsfrågor. Förslaget avvisades och under de kommande fjorton åren 
diskuterades frågan.171  
 
Under tiden från andra världskrigets slut till 1960-talet fanns det många skilda 
forum för central samordning av specifika funktioner såsom Rådet för ekonomisk 
försvarsberedning och Centrala fältarbetsledningen.172  
 
En central fråga i diskussionen var hur samordningsfunktionen skulle ordnas i 
Kungl Maj:ts kansli i fred och vem som skulle vara huvudman. Många instanser 
ansåg att statsministern var den mest lämpliga med hänsyn till olika myndigheters 
lydnadsförhållande i olika departement.173 
 
Clausewitz påpekade vikten av god kommunikation mellan politik och strategi. 
Ytterst beror detta på vilka personliga relationer som finns mellan centrala perso-
ner. Avsaknaden av forum behöver inte innebära en dålig kommunikation. För-
svarsminister Sven Andersson var exempelvis känd för stort personligt engage-
mang i de strategiska frågorna.174  
 
År 1962 annonserade Kungl. Maj:ts kansli bildandet av ett försvarsråd för över-
läggningar kring rikets försvar inom den högsta ledningen d.v.s. myndigheter och 
regering. Samtidigt bildades Totalförsvarets chefsnämnd för samverkan och utby-
te av information mellan olika totalförsvarsmyndigheter. Handläggning inom 
regeringskansliet och mellan olika myndigheter hade intill denna tid varit oklar, 
vilket hade fått till följd att en samlad syn saknades.175 Statsministern uttalade 
1962: 

Försvarsrådets uppgift är att i fred överlägga och ömsesidigt orientera om frågor av central 
betydelse för samordningen på totalförsvarets område av verksamheten inom regeringen 
med motsvarande verksamhet inom de centrala myndigheterna. Rådet har fått en sådan 
sammansättning, att de viktigaste totalförsvarsfunktionerna är representerade. Överlägg-
ningarna inom rådet bör därför – såsom det är avsett – kunna bliva av väsentlig vikt för vårt 
totalförsvars utveckling. Särskild betydelse kommer verksamheten inom rådet säkerligen att 
få i tider av utrikespolitisk spänning.176 

 
Mot bakgrund av statsministerns uttalande var det tydligt att det inte var fråga om 
ett strategiskt forum där alla strategiska frågor skulle behandlas utan mera om att 

                                                 
170 Per Iko, Ett totalare försvar? Samordningen av totalförsvarets högsta och centrala ledning, i  red Zetterberg, Totalför-
svar och atomvapen, Försvarshögskolan ACTA B21Elder Gotab 2001, sid 16  
171 Ibid , sid 15-26 
172 Ibid, sid 35 
173 Ibid, sid 40-42 
174 Intervju med Nils Gyldén 2003-04-29 
175 Per Iko, Ett totalare försvar? Samordningen av totalförsvarets högsta och centrala ledning, i  red Zetterberg, Totalför-
svar och atomvapen, Försvarshögskolan ACTA B21 Elder Gotab 2001, sid 9 
176 Ibid, sid 58 
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byta information inom totalförsvarskonceptet.  Verksamheten i försvarsrådet kom 
också att mest kretsa kring detta och om resursfördelning. I chefsnämnden, med 
ÖB som ordförande, började en mer handfast rationaliseringsprocess av samver-
kan för att förbereda inför kris och krig. Många deltagare upplevde dock en kraft-
löshet, exempelvis på grund av att forumen ansågs för stora för förtroliga samtal. 
Iko sammanfattar resultaten: 

Bristfällig närvaro av stadsråden, ytliga föredragningar och avsaknad av diskussion gjorde 
att flera verkschefer uttryckte tveksamhet till försvarsrådets ändamålsenlighet. Även i Total-
försvarets chefsnämnd var frånvaron av vissa myndighetsrepresentanter hög.177 

 
Drivkrafterna för tillkomsten av forumen var dels försvarsmakten som ville få 
bättre relationer mellan militären och politiken dels den politiska oppositionen. 
Forumens kraftlöshet kan förklaras med dels att de blev en bricka i det politiska 
spelet dels med organisatoriska egenintressen och olika kulturer.178 
 
Mot bakgrund av beredskapsåren fanns det en rädsla från militärt håll att reger-
ingen inte kunde eller ville leda totalförsvaret i praktiken. Regeringen å sin sida 
fruktade för att oppositionen skulle utnyttja diskuterad information i det politiska 
spelet, vilket reducerade regeringens vilja att diskutera betydelsefulla frågor.  
 
Civila företrädare och övriga totalförsvarsmyndigheter hade en inneboende skep-
sis till militärer. De hade kanske också en rädsla, då det militära försvaret var den 
största organisationen, för att den egna identiteten skull försvinna och att deras 
organisationer skulle slukas av försvarsdepartementet som representerade det 
militära. 

5.4 Slutsatser mot bakgrund av teorin 
Sverige har under industrialismens tid i snart två hundra år kunnat stå utanför krig 
genom att utnyttja en ickekonfronterande politik och sin egen position i Clause-
witz maktbalansmekanism med att i första hand tillföra strategisk effekt genom 
diplomatiska och politiska kontakter.  
 
Försvarsmaktens huvudsakliga strategiska beteende under perioden 1945-91 var 
att göra krigsförberedelser enligt första till andra generationens krigföring, byggd 
på massans effekt, i det Clausewitz beskriver som strategisk defensiv, inom 
svenskt territorium. Prestationen var ett personellt stort mobiliseringsförsvar, som 
byggde på kraften i Clausewitz treenighet, dock med varierande teknisk kvalité, 
samt upprätthållande av territoriell integritet. Den innebar litet behov av verklig 
tidskritisk strategisk samordning med politik och andra aktörer då få gemensam-
ma operationer genomfördes skarpt.  
 
Totalförsvarets främsta och officiella strategiska effekt var att vara fredsbevaran-
de, d.v.s. finnas till som det piggsvin en motståndare måste kalkylera med -a fleet 
in beeing. 179 Den andra effekten var att stärka treenigheten kring ett politiskt mål 
om att stå utanför maktbalansspelet i Europa. Den tredje effekten var budskapet 

                                                 
177 Per Iko, Ett totalare försvar? Samordningen av totalförsvarets högsta och centrala ledning, i  red Zetterberg, Totalför-
svar och atomvapen, Försvarshögskolan ACTA B21Elder Gotab 2001, sid 67 
178 Ibid, sid 67-72 
179 Stalin lär ha sagt om Finland att det går att svälja ett piggsvin men det är mycket obehagligt. 
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mot omvärlden om ett enat folk, som avsåg att hålla sig inom sina gränser, men 
berett att försvara dessa med ett segt existentiellt krig precis som Finland 1940. 
 
Det fanns samtidigt en medvetenhet om att ett litet land i längden inte klarade av 
att motstå en stor makts fria krafter, vilket ledde till de naturliga kontakterna med 
återförsäkringar hos västmakterna. Detta gjorde paradoxalt nog att det neutrala 
Sveriges strategiska kraftcentrum, enligt Clausewitz, måste ha varit förhållandet 
till USA (ett litet lands förhållande till en stor makt) samtidigt som Sveriges sam-
arbete fyllde ett kritiskt behov för västmakterna med att begränsa Sovjetunionens 
manöverförmåga på norra flanken politiskt och militärt. Ett sätt att betala för 
denna ömsesidiga nytta torde ha varit underrättelsesamarbetet. 
 
Detta leder vidare till frågan om vilken strategisk handlingsfrihet Sovjetunionen 
hade mot Sverige och Skandinavien. Clausewitz menade att handlingsfriheten är 
produkten av tillfälle, vilja och resurser. Om en offensiv strategisk prestation 
skulle göras måste ovan nämnda kraftcentrum vara verkningslöst. I en verklighet 
av strikt makt- och terrorbalans, styrd av det rena politiska förnuftet, var det na-
turligt att det öppna militära medlets roll blev mycket begränsat med hänsyn till 
risken för eskalation som fanns inneboende i Clausewitz rena krigsbegrepp. 
 
Detta gjorde i sin tur 1980-talets undervattensoperationer intressanta. Vad kunde 
vara så värdefullt att någon politisk aktör systematiskt under drygt tio år genom-
förde aktiva militära operationer med en uppenbar risk för att operationssäkerhe-
ten skulle spricka med stora politiska problem som följd.  Förnuftet säger att an-
tingen var risken för följdverkningar små eller så var det något som gav så stora 
fördelar i maktspelet att det var värt risken i det Clausewitz beskriver som tillfäl-
ligheternas spel. 
 
Det är uppenbart att det fanns en yrkeskulturell skillnad mellan civila tjänstemän, 
officerare och politiker i Sverige, såväl som i andra länder, med en brist i kom-
munikationen som följd.  De officiella forum för samordning, som bildades under 
1960-talet, var uppenbart endast till för tider då totalförsvaret skulle verka i kris 
och krig. Den totala synen och samordningen verkade ha skett inom en trängre 
politisk krets. Den svenska politiska synen på krigsförberedelser är, bland annat 
på grund av strategins utformning, starkt grundat i det upplevda hotet då militär 
makt är ett sekundärt medel i strategin.    
 
Om kravet på strategisk handling och gemensamma resultat enligt teorins hel-
hetsperspektiv var litet så blev interaktionen därefter. Ubåtskrisen 1981 visade 
däremot att vid ett gemensamt upplevt hot så blev handlingen mer koherent. 
 
Sammantaget fanns litet behov av löpande funktionell samordning, aspekter med 
maktdelning och organisatoriska egenintressen är viktiga faktorer för att förklara 
bristen på öppen strategisk samordning i fred. Clausewitz påpekar att många vä-
gar leder till målet, vilket Sverige har visat. Den Svenska strategin har haft en 
öppen och en dold sida som gör det svårt men viktigt att förstå helheten för att 
kunna förklara alla detaljer som har blivit delar av Sveriges erfarenheter.  
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6 Diskussion 
Syftet med kapitlet är att dra sammanfattande slutsatser utifrån teorin, besvara 
frågor och hypoteser. Reflektera över teori, metod och ge förslag för framtiden. 

6.1 Sammanfattande slutsatser utifrån teorin 

Den paradoxala treenigheten 
Treenigheten, enligt Clausewitz, politik – stridskrafter – folk har efter det andra 
världskriget setts som mycket viktig i Sverige. Totalförsvarskonceptet har varit 
en metod att stärka folkets vilja kring det politiska målet att stå utanför konflikter. 
Sveriges perception av krig har byggt på erfarenheterna av det andra världskriget, 
vilket har lett till att den strategiska ledningen inte egentligen finns fullt organise-
rad i fred utan bygger på en krigsorganisering. 
 
Sverige hade under perioden 1948 till ca 1968 en mycket pragmatisk strategi med 
tydligt definierade roller och resursavvägningar då hotet från Sovjetunionen upp-
levdes som stort av hela treenigheten. Dess fulla kontur var lite paradoxal och var 
endast känd inom en liten krets. Detta är viktigt att beakta för att förklara Sveri-
ges nuvarande situation. Den bestod bland annat av: 

- Ett klart politiskt mål att stå utanför konflikt genom alliansfri politik. 
- Ett nordiskt perspektiv på försvaret av Skandinavien.  
- Ett starkt totalförsvar för att försvara territoriet och kunna skapa tid vid 

invasion för västhjälp. 
- Politiska kontakter för att säkerställa hjälp från väst om så behövdes. 
- Ett underförstått kraftcentrum som gjorde att sovjetisk aggression var 

tvungen att kalkylera med amerikanska kärnvapen. 
- Ett underrättelsesamarbete för att säkerställa strategisk förvarning och 

Sveriges värde som partner och förankring i väst. 
- Förnödenhetsförsörjning med förhandslagring och teknikutbyte med väst. 
- Hård kontroll av kommunistiska rörelser i landet.  

 
Storbritannien och Frankrike sätter också stor vikt vid treenigheten. De har båda 
en större erfarenhet av krigets många ansikten och har därför en tydlig strategisk 
ledning även i fred. Frankrike betonar totalförsvarskoncept likt det svenska till-
sammans med sin strategiska doktrin för att förklara och förankra sitt försvar hos 
folket. Även Storbritannien använder en strategisk doktrin för att förklara hur och 
varför stridskrafterna skall användas för att skapa en gemensam bild i treenighe-
ten.  

Krig är en våldsakt för fred 
Alla tre länderna betonar det internationella samfundet som ram för att använda 
våld. Frankrike och Storbritannien har stora erfarenheter av terrorism och använ-
der stridskrafter som komplement till polisen i skyddet av civila. I Storbritannien 
är den högst prioriterade uppgiften att upprätthålla den allmänna säkerheten. 
Stridskrafternas uppgifter är prioriterade i sannolikhetsordning för användning, 
vilket ger strategisk vägledning.  
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Flyg- och marinstridskrafterna används för att upprätthålla säkerhet i sina respek-
tive områden. Exempelvis finns det offentliga uttalanden att det är den brittiske 
premiärministern som är den som godkänner nerskjutning av misstänkta kapade 
civila plan efter den 11. september. Sverige använder inte stridskrafter på samma 
sätt för säkerhet i fred och har därmed inte samma problem med risk för repres-
sion. I de båda andra länderna är det parlamentens uppgift att motverka detta.  
 
Sverige har varit  lyckligt lottat över att inte behövt använda våld under lång tid 
för sin säkerhet. Då de andra två aktörerna har haft nationella intressen och där-
med hamnat i många konflikter andra än krig har de varit tvungna att ordna 
pragmatiska strategiska ledningar för att, enligt Clausewitz teori, underordna mi-
litära operationer det rena politiska förnuftet. Detta visar sig i korta vägar och väl 
förberedda rutiner från politiskt beslut till militär operation. 
 
Sverige har vid olika tillfällen, exempelvis vid U 137 krisen, visat på ett mycket 
tydligt ledarskap av att använda militära medel. De politiska besluten fattades 
genom personlig samverkan i smågrupp där enskilda befattningshavares agerande 
avgjorde interaktionen mot resultatet. Sveriges tydliga förhållningssätt med upp-
delning i krig och fred, de strategiska medlens sektionering tillsammans med att 
försvaret inte var menat att använda i fred gör att det finns en mycket begränsad 
permanent organisation för strategisk ledning i fred i den bemärkelse som 
Storbritannien och Frankrike har. 

Strategisk handling är ett politiskt förhandlingsspråk 
Både Frankrike och Storbritannien arbetar med det system som finns inom 
NATO för att knyta ihop politiska mål med militära operationer. Detta system, 
Operational Planning Process, används sedan några år vid Försvarshögskolans 
chefsprogram. Det förutsätter tydliga politiska och strategiska mål för att kunna 
användas. I denna process är Clausewitz tankar grundläggande.  
 
Frankrike och Storbritannien har utpräglade politiska – strategiska system för att 
ta fram mål och göra totalstrategiska bedömanden. Exempelvis har Frankrike tre 
analysgrupper, för att tillgodose enligt Clausewitz ett fritt skapande sinne, som 
arbetar parallellt för att ge presidenten olika strategiska optioner. Sverige har inte 
haft behov av ett sådant omfattande system. Det svenska perspektivet har tradi-
tionellt varit att bidra, vilket gör det intressant för framtiden att beakta hur poli-
tiska mål skall förmedlas för operationsplanering enligt Clausewitz. Inte minst 
om EU utvecklas till en samlad strategisk aktör.  

Krig kan variera i intensitet och utbredning från begränsat till totalt 
Sverige har en utpräglad syn att om landet skulle hamna i krig så är det totalt på 
svenskt territorium. Konsekvensen för Sverige med att engagera sig i EU:s kris-
hantering är att förutsättningarna i treenigheten ändras. 
 
Detta kan förklaras med att koppla Clausewitz treenighet till Mazlows behovspy-
ramid. Då finner man fenomenet att försvarsmaktens gamla roll om existentiellt 
försvar kontra krishantering inom EU tillgodoser olika behov.  I ett existentiellt 
krig sammanfaller med största sannolikhet treenighetens olika behov. Däremot 
finns det ett större diskrepansutrymme i politiska krig, vilket leder till att modern 
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krishantering utanför landet måste på ett annat sätt ges en strategisk vägledning, 
motiveras och integreras med andra medel för att ge strategisk effekt. 
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Figur 12 Författarens sammanfattning av skillnaden mellan existentiella och politiska krig. Där 
treenighetens behov och intressen vägs mot krigets karaktär. 

I sammanhanget är det viktigt att beakta framtida konflikters karaktär. Mary Kal-
dor har forskat om 1990-talets krig i Kaukasus, forna Jugoslavien och till viss del 
i Afrika. Hon menar att moderna konflikter innebär att våldet åter privatiseras och 
suddar ut gränserna mellan civilt- militärt, kriminalitet – krig. 

…innebär en utsuddning av skillnaderna mellan krig (som vanligen definieras som våld för 
politiska motiv mellan stater eller organiserade politiska grupper), organiserad brottslighet 
(våld som tillgrips av privatorganiserade grupper för privata syften, vanligen ekonomisk vin-
ning) och systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter (våld som stater eller politisk 
organiserade grupper tillgriper mot individer).180 

 

Många vägar leder till målet 
Sverige har som få nationer visat att 
det finns många vägar till målet – 
fred. Detta leder också till att diplo-
mati, ekonomiska och militära medel 
inte har verkat funktionellt samord-
nade för specifika strategiska mål.  
 
För försvarsmakten har vägen i ett 
tänkt krig inneburit strategisk defen-
siv, i likhet med Clausewitz, med 

målsättningen att trötta ut en motståndare. Det har i sin tur också inneburit att 
försvarsmakten har ett utpräglat defensivt koncept. Den politiska doktrinen har 
tidigare fastslagit att försvarsmaktens beväpning skall vara defensiv för att passa i 
den neutrala rollen. Detta är tvärt emot vad som behövs idag för internationell 
krishantering då möjligheter att skapa överläge behövs för att kunna hota fram 
fred.  

                                                 
180 Mary Kaldor, ”Nya och gamla krig – Organiserat våld i globaliseringens era”, Bokförlaget Daidalos AB, Uddevalla 
2000, sid 9-10 
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Figur 13 Författarens sammanfattning av nutida 
och framtida konflikters karaktär 
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Resultaten av strategisk praktik kan inte beräknas i förväg 
Det är alltid en risk med att använda operationer för att ge strategisk effekt. Det 
kan bli effekter som man inte tänkt sig. Människor kan dö, vilket gör att målet 
måste vara tydligt, värt risken och eventuellt offret enligt Clausewitz. 
 
Sverige kan bli en måltavla för att spräcka en grupp av stater som skall genomfö-
ra krishantering d.v.s. en sårbarhet i ett kraftcentrum på ett annat sätt än tidigare. 
Det gör i sin tur att Sveriges beredskap för att kunna hålla ihop sin kraft, i likhet 
med Cluasewitz förslag på strategins grundläggande princip, måste finnas i ett 
flerdimensionellt spel med olika aktörer, opinion och lokalbefolkning. 
 
Detta ickelinjära fenomen av teorin öppnar också möjligheterna för asymmetrisk 
krigföring. Terrorism bygger på det som Clausewitz säger om att allmänt hota 
och trötta ut en aktör. Den här uppsatsen vill understryka förlängningen där 
skickliga små aktörer utnyttjar styrka mot svagheter som finns kring den avgö-
rande punkten, d.v.s. den fjärde generationens krigföring, för att skapa en strate-
gisk duell.   
 
Det innebär att någon aktör skickligt utnyttjar det öppna globaliserade samhällets 
svagheter och med intelligenta kombinationer av medel och situationer skapar 
sådan strategisk effekt att Sverige blir temporärt värnlöst, d.v.s. kostnaden är inte 
värt offret enligt Clausewitz teori.  Anledningar kan i framtiden vara pengar eller 
politiskt inflytande till skillnad från territorium som utgjorde det strategiska ob-
jektet under det kalla kriget. Detta motiverar i sig en högre handlingsberedskap 
att utnyttja militära operationer i fred inom landets gränser. 

Maktbalansmekanismen samt förhållandet till offensiven och defensiven 
Sverige har kunnat spela det Clausewitz kallar tillfälligheternas spel och balanse-
ra maktbalansmekanismen på ett enastående sätt genom en utpräglad strategisk 
defensiv. EU har inga offensiva ambitioner men är en stor aktör som dikterar 
villkor för aktörer runt dess gränser, vilket ger andra utmaningar än tidigare.  
 
Ett kraftcentrum är, enligt Clausewitz, alltid tid och situationsberoende. Det gör 
att det kan vara bra för Sverige att börja fundera på vad som är dess nya kraft-
centrum och hur det kan utnyttjas av andra. En naturlig uppgift för en försvars-
makt är att bidra till att skydda detta kraftcentrum. Med dagens mer dynamiska 
situation så kommer detta kraftcentrum att flukturera d.v.s. vara olika från tillfälle 
till tillfälle, vilket ställer krav på strategisk bedömmandeförmåga. 
 
Internationell krishantering bygger på Clausewitz princip om strategisk offensiv 
och de problem med kulmination som finns förknippat med denna, vilken är ny 
erfarenhet för Sverige. Det är en av orsakerna till att länder med aktiva traditioner 
använder strategisk teori som grund för sin planering. Maktbalansmekanismen, 
som har bidragit till att skydda Sverige i snart tvåhundra år, torde inte heller fun-
gera på samma sätt som tidigare i det moderna Europa. 
 
Det är viktigt att skilja på Sverige som enskild aktör och som på en aktör inom 
EU. Perspektiven blir olika, vilket måste beaktas för framtiden. Faktum är också 
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att Sverige kommer att ses som en del av EU av utomstående betraktare, vilket 
gör att det är EU ansiktet som kan få störst strategiska implikationer. 
 
Sammantaget är det viktigt att låta den svenska säkerhetspolitiska analysen kom-
pletteras med strategisk analys då denna kan ge oväntade svar som är starkt situa-
tionsberoende, vilket torde utveckla handlingsmöjligheterna och ge ett holistiskt 
närmande till problemen.  

Strategisk praktik kräver god kommunikation och talang 
Storbritannien och Frankrike med bred erfarenhet att använda makt i starkt be-
gränsade politiska situationer utnyttjar ett brett rådgivarsystem av politiker, aka-
demiker och officerare. Den högste militäre företrädaren är inte chef för strids-
krafterna utan professionell företrädare och chefsrådgivare. Premiärministern 
eller presidenten är den som personligen leder och beslutar om stridskrafternas 
aktiva utnyttjande, vilket motsvarar Clausewitz teori om hur god kommunikation 
säkerställs då kravet på samordning är stort. 
 
Det svenska högkvarteret är till skillnad från sina internationella motsvarigheter 
fristående från försvarsdepartementet. I Frankrike finns hela den strategiska led-
ningsplatsen i departementet medan Storbritannien skiljer på den militär strate-
giska nivån i två delar dels mot den totalstrategiska nivån i departementet dels  
mot den operationella nivån i PJHQ.  
 
Sverige har med sin uppdelning en instans mer i kommandokedjan och även om 
problemet minimeras genom parallellplanering så innebär det onekligen ett for-
mellt steg mer. Svenska erfarenheter med exempelvis U 137 visar dock en prag-
matisk inställning från högsta nivån där ordinarie kedja sattes ur funktion. Intres-
sant för vidare studier är hur den svenska strategiska ledningen fungerade  den 11 
september 2001.   
 
En organisation finns för att den skall stödja genomförandet av en aktivitet. Ut-
nyttjas den inte eller att den på något sätt inte fungerar bör lärdomar dras och en 
utveckling för framtiden ske. 

6.3 Reflektioner kring teorin och metoden 
Teoriavsnittet är den svenska översättningen av originalet. Stor vikt har lagts på 
att förstå teorin med hjälp av moderna centrala författare för att skapa en modern 
vetenskaplig helhet. Man kan ifrågasätta teorins relevans för ett litet land som 
Sverige. I den högre militära utbildningen är strategi ett centralt ämne. I försvars-
högskolans utbildning är Om kriget en viktig komponent i utbildningen likväl 
som i andra motsvarande utbildningar runt om i världen. 
 
Ger då teorin några insikter för Sverige? Jag har under det gångna året studerat 
ämnet med stort intresse och har kommit till slutsatsen att jag tycker att den är 
giltig för officersutbildningen men också för utvecklingen av försvarsmakten med 
strategiskt fokus. Teorin är sammanhållen. Den ger unika insikter om orsak och 
verkan i sociala konflikter men är naturligtvis färgad av sin tid. Den behöver där-
för kompletteras med moderna tolkningar.  
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Vid ett samtal i ämnet med en person utanför försvarsmakten fick jag synpunkter 
på att teorin inte är relevant för att studera svenskt strategiskt beteende. Jag 
nämnde tidigare dess realistiska perspektiv som en svaghet. Händelserna i Irak 
vintern 2003 visar att internationella relationer mycket kretsar kring vilja, situa-
tion och resurser. Alla teorier har för och nackdelar, vilket ständigt kräver att an-
vändaren är medveten om dessa och reflekterar över dem. 
 
Mot bakgrund av mitt syfte att studera orsak och verkan av ett principiellt pro-
blem har jag funnit teorin användbar. Den är inte till för att förklara personliga 
relationer mellan politiker och militärer. Det gör troligen exempelvis Huntingtons 
The Soldier and the State bättre. Dess styrka är i stället helheten för att förklara 
olika delars och fenomens interaktion. 
 
Man kan även ifrågasätta jämförelseobjekten. Så här mot slutet av arbetet så visar 
det sig att Frankrike och Storbritannien är principiellt mycket lika. Därför hade 
kanske ett nordiskt grannland som Danmark eller Finland kunnat bredda utfallet 
lite mer. Även ett land som Holland skulle kunna vara värdefullt att studera. Det-
ta kan vara föremål för vidare studier. 
 
Möjligheten att få genomföra studiebesök och intervjuer med nyckelpersoner i 
hög position har varit mycket värdefull. Mitt beslut att inte intervjua den politiska 
nivån har sin bakgrund i att försöka hålla alla tre länders redovisningar på likvär-
dig nivå. För svensk del finns många av de centrala mekanismerna i det interna 
politiska maskineriet, vilket måste anses som en svaghet för metoden. 
 
Ämnesvalet är komplext och kan betraktas ur flera perspektiv.  Det utgör en skär-
ning mot politik som har stort inflytande på hur olika saker förhåller sig. Det 
handlar även om de mest grundläggande fundament för en stat såsom maktdel-
ning, lagar, demokrati och insyn. Det finns olika modeller för detta med olika för 
och nackdelar. Kopplat till ämnets karaktär så är problemet med induktion att alla 
data inte kan beaktas. 
 
Jag har valt metoden komparation av några centrala punkter på en principiell ba-
sis. Det handlar inte om att säga vilket system eller lösning som är bäst utan mera 
om att se det hela på det principiella planet har – har inte, gör – gör inte. Metoden 
att därefter sätta in resultaten i en kontext av de erfarenheter som konstituerar 
dagens lösning anser jag kan bredda förståelsen för det stipulerade problemet. 
 
I komparationen har så långt som möjligt primärkällor använts. Mätpunkterna är 
valda för att minimera inflytelser av olika egenintressen, som att framhäva egna 
fördelar eller dölja fel. Frankrikes och Storbritanniens försvarsdepartement har 
tillhandahållit överskådlig information som finns hos författaren. Det svenska 
systemet har delvis varit svårt att kartlägga då jag inte har kunnat få samma sam-
lade information.  
 
Den historiska analysen bygger på sekundära källor såsom de offentliga utred-
ningarna om neutraliteten och ett antal uppsatser med analyser av dessa som är 
kompletterade med visst annat primärmaterial. Det samlade omdömet är att den 
svenska perioden 1945 till 1991 fortfarande är relativt lite utforskat. För att mi-
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nimera fel av min egen analys utifrån Clausewitz har en nyckelperson med stor 
inblick i ämnet utifrån egna erfarenheter kommenterat resultatet. 
 
Det sammanfattande problemet är att resultat av detta slag inte förmår att belysa 
alla sidor av problemet trots att ansatsen är att försöka se till helheten. Därför är 
också syftet med uppsatsen inte att tala om så här skall vi göra i framtiden utan 
försöka bredda insikten om ett komplext problem och med redovisade utgångs-
punkter ge några principiella tankar om vad som kan behöva beaktas i framtiden. 

6.3 Frågor och hypotesprövning 
Hypotes ett påstår att Sveriges strategiska ledning skiljer sig mycket från länder 
som har erfarenhet av att använda militära operationer i fredstid. Kopplat till den 
är frågan om vilka principiella stora likheter och olikheter som finns mellan Sve-
rige, Frankrike och Storbritannien. 
 
Sveriges strategiska ledning skiljer sig på principiell nivå, vilket verifierar hypo-
tes ett.  Bland annat på följande punkter: 
 
Sveriges strategiska ledning skiljer sig mycket avseende organisatoriska förut-
sättningar i fred från Storbritannien och Frankrike. Sverige har en erfarenhet att i 
första hand styra försvarsmakten som strategiskt medel först i krig. Det innebär 
då behov har funnits för regeringen av att ge försvarsmakten situationsberoende 
strategiska beslut och mål så har detta skett på ad hoc basis, exempelvis vid U 
137-krisen. 
 
Storbritannien och Frankrike har organisatoriska totalstrategiska forum kring lan-
dets högsta politiska företrädare, motsvarande svenska statsrådsberedningen, där 
politiker, sakkunniga civila och militärer bereder beslut, vilket Sverige saknar på 
permanent basis.  
 
I Sverige är det regeringen och statsministern, i Storbritannien premiärministern 
och i Frankrike är det presidenten som ytterst ansvariga för landets säkerhet. Då 
militära operationer skall utnyttjas i fred är det symboliska ansvaret precis som 
det faktiska ansvaret för militära operationer viktigt. Det innebär att Frankrikes 
och Storbritannien högsta militära företrädare är rådgivare till regeringen och har 
uttalat endast ansvar för att leda operationer m.m.  
 
Den svenska titeln överbefälhavare är politisk. Det innebär vidare att det finns en 
uttalad militärstrategisk nivå, vilken är försvarsdepartementet. I Sverige är denna 
nivå i realiteten delad på tre platser försvarsdepartementet – högkvarterets strate-
giledning och den operativa insatsledningen. Detta beror delvis på den svenska 
tolkningen av operativ ledningsnivå.181  
 
Storbritannien och Frankrike har uttalat under lång tid utnyttjat operationer som 
politiska instrument. Det gör att det politiska tidsperspektivet är ca 20 år för 
krigsförberedelser. Det förmedlas genom sammanhållna vitböcker med politiska 
förväntningar på och uppgifter för militära operationer. Avsikten är även att för-

                                                 
181 Se vidare bilaga 1. 
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klara för folket hur skattepengarna skall ge säkerhet. Sverige utnyttjar återkom-
mande försvarsberedningar och återkommande värderingar med fyra års intervall. 
 
Erfarenhet av terrorism och det som håller på att utvecklas till fjärde generatio-
nens krigföring gör att Storbritannien och Frankrike har långsiktiga uppgifter att 
förstärka ordningsmakten med militära operationer vid behov.  
 

 

Strategisk effekt 
Undvika krig 
med sovjet

Strategiskt problem 1945 - 48 
2.Världskriget = strategisk planeringsgrund 
Sverige randstat mellan öst/väst 
Nationell splittring i treenigheten under kriget 
Upplevt stor sårbarhet under kriget.  
  
Strategisk kultur 
1809 års RF -maktdelning kung - riksdag - regering. 
Förvaltningstradition regeringskansli - myndigheter.  
Utrikespolitiken är det främsta aktiva medlet i fred. 
Tydlig juridisk uppdelning i fred - krig 
Försvarsmakten är ett medel för yttre säkerhet.  
Krigsförberedelser styrs av upplevt hot. 

Kärna - maktbalanstänkande med nordiskt perspektiv

Officiell politik
"Sveriges säkerhetspolitik syftar till att bevara landets frihet och oberoende.  

Den kommer till uttryck i den alliansfria politiken, stödd av ett folkligt förankrat  
totalförsvar samt att minska riskerna för krig och konflikter i världen." (FB 1974)

Inofficiell strategi
Sovjetunionen upplevs som enda hotet. 

Västligt samarbete för att kunna skapa militär överlägsenhet i krig. 
Kärnvapen och militära underrättelser har avgörande betydelse.

Totalförsvarets roll

 Folkskola för att skapa enighet mellan politik - stridskrafter - folk 
Förbereda nationen för existentiellt krig och signalera detta till omvärlden 

Nationell försäkring för att skapa tid och politisk handlingsfrihet i krig för västhjälp 
Skapa massa enligt första/andra generationens krigföring byggd på strategisk defensiv 

Strategisk effekt - "A fleet in beeing" 

Strategisk ledning

Säkerhetspolitisk styrning i fred - strategisk ledning i krig p.g.a. den totala strategins karaktär 
Känslig inofficiell del som krävde stor sekretess  

Tydlig uppdelning i en freds- och en krigsorganisation. 
Sektorisering av strategiska medel på grund strategins karaktär. 

Två kulturer - kommunikationsproblem 
Försvarsgrensstrider - svag militärstrategisk nivå 

USA:s kärnvapenparaply är 
politiskt styrande från 1965

FM liten politisk  
betydelse från 1968

Förvaltningsmässig styrning av  
FM har täckt det politiska behovet.

Diplomati och politiska kontakter 
är Sveriges centrala strategiska medlel

Politiskt mål 
Stå utanför 

konflikter i närområdet

 
Figur 14 Författarens sammanfattning av Sveriges strategiska ledning mot hypotes två 

Hypotes två påstår att svensk politik har organiserat den strategiska ledningen 
efter erfarenhet av behov och bedömd nytta. Denna hypotes har kopplats till frå-
gan vilka erfarenheter som påverkar Sveriges strategiska dimensioner idag. 
 
Denna hypotes har många vinklingar och låter sig inte besvaras entydigt. Dels 
därför att det finns olika politiska perspektiv dels för att Sveriges verkliga i grun-
den pragmatiska strategi inte har varit allmän känd utan byggt på underförstådda 
effekter.  
 
Entydigt är att det fanns en skillnad i den politiska och den militära bedömningen 
av det strategiska läget efter senare delen av 1960-talet. Det vill säga att den reel-
la nyttan av militära operationer, som endast skulle utnyttjas i krig, var politiskt 
mycket ringa. Kombinationen av regeringens insikt om maktbalansmekanismens 
starka fördelar för Sverige och generella politiska strömningar för andra vägar än 
militär makt till säkerhet reducerade behovet av en strategisk organisation i fred. 
 



Försvarshögskolan   Bet:19100:2047 
Chefsprogrammet 01-03  Sid 61(69) 
Anders Palmgren, Mj 2003-06-10 
 

 

En annan starkt bidragande orsak i frågan är försvarsmaktens grundläggande syn 
på sig själv och sin effekt. Är uppgiften och självbilden förbandsproduktion för 
ett tänkt krig i framtiden i kombination med en krypande ekonomi så blir strate-
gins operationella sida organiserad därefter. Det är då lätt att det organisatoriska 
perspektivet kan få stor dominans. Tydlig uppdelning i freds- respektive krigsor-
ganisation tillsammans med hög sekretess bidrar också till hur den strategiska 
ledningen organiseras.  
 
Då försvarsmakten har fyllt sin strategiska effekt genom att göra krigsförberedel-
ser, med motsvarande effekt som det engelska uttrycket a fleet in beeing, så har 
den strategiska ledningen blivit underordnad den förvaltningsmässiga styrningen, 
då denna i huvudsak har täckt regeringens behov. Mot bakgrund av omständighe-
terna så torde detta vara en rimlig slutsats, vilket i huvudsak skulle kunna verifie-
ra hypotes två. 
 
Detta leder resonemanget vidare till fråga tre och hur den strategiska ledningen 
kan utvecklas inför framtiden om militära operationer skall utnyttjas aktivt. Innan 
denna fråga besvaras så finns ett grundläggande strategiskt problem – vilken ef-
fekt skall framtida militära operationer ge? Vår definition av säkerhet borde vara 
vår perception av fred, vilket måste vara utgångspunkten för en analys.182 
 
Storbritannien och Frankrike har organisationer som kan leda operationer för att 
tillgodose högt ställda strategiska intressen. Därför är utgångspunkten, precis som 
Clausewitz förespråkar, det politiska målet. Vilken effekt önskar svensk politik? 
Teorin förklarar också att ett strategiskt beteende aldrig skall blandas ihop med 
dess effekt.  
 
Ett internationellt engagemang bör, kan tyckas, tillföra effekt för svensk säkerhet, 
vilket torde kräva ett strategiskt perspektiv på frågorna. Operationer kan därför ha 
olika politiska syften med olika ambitionsnivåer. Några exempel kan vara:  

- Det internationella engagemanget bygger på att hjälpa de utsatta männi-
skorna i en konflikt – effekten är att hjälpa utsatta. 

- Huvudorsaken till operationerna är att övrigt samarbete i EU kräver att 
Sverige bidrar med sin del – effekten är mot samarbetspartners. 

- Huvudfokus är att den politiska viljan vill eliminera hot innan de sprids 
och påverkar Sverige – effekten är riktad mot en identifierad motståndare. 

 
I verkligheten är dessa mål inte separerbara utan internt samspelande med andra. 
Det ger dock en fingervisning om att strategiska medels prestationer inte skall 
blandas ihop med de effekter som de åstadkommer enligt Clausewitz teori. Att 
                                                 
182 Territoriell säkerhet, vilket är det traditionella säkerhetsbegreppet, utgör grundvalen för en stats oberoende och hand-
lingsfrihet med en stark koppling till militär makt. Ekonomisk säkerhet kopplas till den territoriella säkerheten och omfat-
tar försörjningstrygghet och självständig ekonomisk utveckling. Idag utgör den europeiska integreringen en viktig grund, 
vilket är stor skillnad mot den gamla kalla krigsdoktrinen om ett totalförsvar. Funktionell säkerhet är ett växande problem 
då samhällets sårbarhet ökar. Små störningar kan ge stora påverkningar på samhällets funktion. Ekologisk säkerhet är 
produktionssamhällets och moderna teknikers baksida men begreppet är också förknippat med den förstörelse som moder-
na vapensystem och massförstörelsevapen kan ge vid operationer. Kulturell säkerhet handlar ytterst om skydd för viktiga 
lokala, regionala och nationella värderingar som är viktiga för den egna identiteten. Här är samspelet med överstatliga 
organisationer såsom EU intressant.  Ideologisk säkerhet är ett omdiskuterat begrepp men kan sägas utgöra grunden för 
modern europeisk krishantering. Det är en sammanfattande term för de grundläggande principer och värderingar på vilka 
ett samhälle eller stat är uppbyggda.  Nils Andrén, Säkerhetspolitik analyser och tillämpningar,  Nordstedts, Stockholm 
2002, Sid 40-49 
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bidra är ofta förekommande som ambitionsnivå, vilket kan tolkas som att det cen-
trala svenska målet är i huvudsak att bli en respekterad aktör. 
 
Då blir frågan om försvarsmaktens huvudprestation är att utföra militära opera-
tioner för den strategiska effekten att bidra till att Sverige blir en respekterad ak-
tör – hur skall detta ledas? Ger strategisk sektorisering denna effekt? Ger en mili-
tär organisation för kompetensbevarande denna effekt? Denna fråga och dess 
djupare analys uppfattar jag som kärnproblemet för svensk strategis framtid. 

6.4 Egna reflektioner och förslag för framtiden 
En av de viktigaste lärdomarna för min del med det här arbetet är teorins tydliga 
budskap om att alla dimensioner måste betraktas som en helhet. Jag tror därför att 
uppsatsens ämne är viktigt att diskutera. Likväl som jag tror att det är viktigt att 
förstå erfarenheterna som konstituerar dagens situation. 
 
Sverige har en i vissa stycken paradoxal strategisk erfarenhet som gör att många 
förhållanden idag bygger på underförstådda effekter. Insikten om dessa och de 
erfarenheter som jag har beskrivit i kapitel fem är bland andra viktiga att förstå 
för att kunna möta framtiden. Grays påstående nedan är därför särskilt intressant 
för Sverige och viktigt att beakta för framtiden. 

No one and no institution can operate “beyond culture”.183 
 
Försvarsmaktens principiella beteendeförändring är därför viktig att belysa på 
principiell nivå så att rätt strategiska effekter kan skapas men också kan hanteras. 
Det är stor skillnad på att förbereda för ett existentiellt krig där alla intressen i 
treenigheten sammanfaller till att genomföra operationer i andra konfliktnivåer än 
krig inom ramen för en överstatlig organisation. Likväl handlar det hela ytterst 
om att tillföra positiv strategisk effekt för svensk säkerhet. 
 
Utgångspunkten för framtidens försvarsplanering bör vara vilken roll som det 
politiska målet vill spela i det internationella systemet. Samtidigt innebär den 
fjärde generationens krigföring att maktbalansmekanismen inte längre fungerar 
på samma sätt som tidigare, vilket gör att operationer kan behöva användas inom 
landet. Jag tror därför att den påbörjade reformen är rätt väg. Den stora frågan är 
bara vilken effekt som eftersträvas. Det avgör vilken konceptuell utformning som 
försvaret skall ha i framtiden.  
 
Den svenska försvarsplaneringen utgår, som jag har uppfattat det, från begreppet 
försvar i stället för att använda militära operationer som centralt begrepp. Skill-
naden kan vid en första anblick uppfattas som minimal men i sin förlängning är 
den stor. Just i denna koppling lyser vår strategiska erfarenhet igenom med stor 
tydlighet. Försvar innebär underförstått ett autonomt uppträdande mot en rutin-
uppgift, som jag tolkar det. En operation innebär att ett precist tidsberoende mål 
är styrande. Se vidare bilaga ett för en utveckling av begreppet.  
 
Genom att använda militära operationer som centralt begrepp så kan ambitionsni-
våer för försvarets prestationsförmåga tydligt preciseras. Dessutom handlar för-

                                                 
183 Colin S. Gray, Modern Strategy, Oxford University Press, Oxford 1999, sid 129 
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svar om så mycket mer än militära operationer i och med den fjärde generatio-
nens krigföring – exempelvis samhällets inbyggda motståndskraft mot påverkan.  
 
I anslutning till detta har Grey listat tretton intressanta principiella karaktärer för 
krigsförberedelser av moderna väpnade styrkor mot framtida operationella krav. 
Han har utgått från teorin och resonerar därför på en strategisk teoretisk grund 
som kan vara intressant att beakta. 
 

1. Kapabla att vinna 
2. Tillräckliga i antal 
3. Åtnjuter och förtjänar acceptans i det 

egna landet 
4. Mångsidiga 
5. Moderna 
6. Snabbt användbara 
7. Kan stödjas logistiskt  
8. Är adaptiva till olika geografi och 

klimat typer 

9. Kan hantera överraskning 
10. Kan fokusera maximal potentiell 

kraft 
11. Är i stånd till att hota andras och kan 

skydda egen tyngdpunkt (Center of 
Gravity) 

12. Flexibla nog att kunna hantera upp-
drag utanför gängse norm 

13. Är fruktade av potentiella fiender. 

Figur 15 Greys vägledning för modern försvarsplanering 184 

Ett system som bygger på att använda operationer för att få strategisk effekt mås-
te i alla dimensioner vara förberedda för detta annars kommer systemet i obalans. 
Det innebär att de erfarenheter som exempelvis Storbritannien och Frankrike har 
på principiell nivå är värda att beakta för framtiden.   
 
Jag anser att mot bakgrund av teori, jämförelse och redovisad erfarenhet att det 
kan vara värdefullt för Sveriges försvarsreform att beakta och överväga följande 
punkter för vidare diskussion mot bakgrund av den principiella förändringen: 
 
En permanent organisation för krishantering och totalstrategisk samordning i 
statsrådsberedningen med ett rådgivarsystem. 
 
Högkvarterets integration i Försvarsdepartementet för att organisera en militär-
strategisk nivå enligt internationell modell. Kopplat till denna en utveckling av 
OPIL, som en permanent militärstrategisk ledningsplats för att utgöra samman-
länkning mellan strategi och militär operation. Utrikesdepartementet har under 
lång tid varit kombinerat med en myndighet som aktivt verkat utanför landets 
gränser. Med försvarets nya inriktning så är det naturligt att göra motsvarande 
med försvarsdepartementet. 
 
Den symboliska befattningen överbefälhavare bör överföras till landets högsta 
politiska företrädare då operationer skall genomföras i fred. Detta grundar jag på 
den internationella jämförelsen och teorin. Att tillsätta en civil generaldirektör är 
absolut inte rätt väg då militär makt är ett politiskt medel. Detta synsätt är en följd 
av Sverige paradoxala erfarenhet men är inte relevant i en internationell kontext.   
 
Detta föranleder även att underrättelsetjänsten och säkerhetstjänsten bör få en 
tydlig roll under regeringen med en strategiskt bred syn på problemen. Detta är 
viktigt i och med att kriminalitet, terrorism och krigföring allt mer smälter sam-

                                                 
184 Gray Colin S, Explorations in Strategy, Praeger Publishers, Westport USA 1998, sid 87 
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man i den fjärde generationens krigföring. Distinktionen mellan fred – krig samt 
mellan civilt – militärt försvinner allt mer då det är den strategiska effekten som 
är styrande. 
 
Metoden med att totalförsvaret har skapat folklig förankring kring de säkerhets-
politiska målen har urholkats, vilket måste beaktas. En del i en ny lösning kan 
vara att utnyttja sammanhållna vitböcker för att förmedla en långsiktig politisk 
säkerhetsstrategi. Detta för att dels motivera kostnader och dels för att peka ut en 
politisk väg, som vägledning för exempelvis försvarets förberedelser. Då opera-
tioner skall användas aktivt så är internationellt tidsperspektivet för dessa ställ-
ningstaganden ca 20 år, vilket bör beaktas. 
 
Intressanta områden för fortsatt forskning kan vara: 

- En teori för små länders strategiska beteende i multinationella omgivning-
ar såsom till exempel EU. 

- Ämnet är behandlat på principiell nivå, vilket gör det intressant att belysa 
konsekvenser av dess förslag. 

- En central frågeställning är naturligtvis vilken strategisk effekt som för-
svarsmaktens beteenden skall skapa i framtiden och hur utvecklingen av 
ett nätverkbaserat försvar skall anpassas. 

- Det kan även vara intressant att undersöka hur andra mindre länder, ex-
empelvis Danmark - Norge – Finland och Holland hanterar systemkedjan 
för strategisk ledning i fred. 

 
Denna uppsats har försökt belysa den principiella skillnaden mellan krigsförbere-
delser och operationer. En avslutande reflektion är att strategi måste betraktas 
som en helhet. Sveriges strategiska erfarenheter är i många stycken framgångsri-
ka, men i vissa fall paradoxala, vilket gör att den kritiska analysen, enligt Clau-
sewitz, av orsak och verkan är viktig för framtiden.  
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7 Sammanfattning 
Invasionsförsvarets uppgift och strategiska effekt var att vara fredsbevarande. Det 
skulle inte användas om det inte blev krig, vilket gjorde att Försvarsmaktens hu-
vudprestation var att göra krigsförberedelser. Ett insatsförsvar bygger däremot på 
principen att det skall användas i olika situationer som politiken bestämmer, vil-
ket bland annat beror på medlemskapet i EU. Det principiella problemet kan 
sammanfattas som en förändring av försvarsmaktens huvudprestation från att 
förbereda till att utföra. Detta sätts mot de erfarenheter, dimensionen kultur, som 
vårt samhälle har i frågorna med följden att spänningar uppstår.  
 
Frankrike och Storbritannien har dokumenterad stor erfarenhet av att använda 
operationer i andra konflikter än krig, vilket gör det intressant att med en enkel 
principiell jämförelse om hur politik och militära operationer interagerar då detta 
är en viktig skillnad från Sveriges tidigare erfarenhet om att förbereda krig. 
 
Syftet med uppsatsen är att belysa den principiella förändringen av svenska för-
svarsmaktens prestationsform från krigsförberedelser till aktiva militära operatio-
ner mot bakgrund av Clausewitz strategiska teori.  
 
Förändringen belyses genom en internationell jämförelse av dimensionerna stra-
tegisk ledning och doktrin samt en historisk analys av dimensionen kultur enligt 
Greys indelning av strategi för att ge en kontext.  
 
Forskningsfrågor: 

1. Vilka stora principiella likheter och skillnader finns det idag mellan Sve-
rige, Storbritannien och Frankrike i dimensionerna strategisk ledning och 
doktrin? 

2. Vilka strategiska erfarenheter påverkar Sveriges strategiska dimensioner, 
framförallt avseende dimensionerna ledning och doktrin, idag?  

3. Vilka principiella förändringar av dimensionerna ledning och doktrin kan 
övervägas om militära operationer skall utnyttjas aktivt i framtiden? 

 
Slutledning - Arbetet bygger på induktion med ett kvalitativt förhållningssätt. 
Hypoteser används för att med hermeneutik skapa en förståelse kring problemet. 
Följaktligen är slutledningen hypotetisk deduktiv. Datakvalité - Det empiriska 
materialet bygger på studiebesök, litteraturstudier, internet och personlig kom-
munikation utöver särskilda intervjuer med nyckelpersoner. Triangulering har 
eftersträvats för att säkerställa kvalité. Datainsamling – Har pågått under ca sex 
månader med ett stort antal källor inom tidigare nämnda områden i datakvalité. 
 
Arbetet använder Clausewitz strategiska teori. Grey har utifrån denna delat in 
strategi i 17 dimensioner som samspelar horisontellt och vertikalt i strategisk 
praktik. Alla dimensioner påverkar mer eller mindre från fall till fall i slutet den 
strategiska prestationen och effekten. Han har sammanfattat dom i tre huvudgrup-
per.185 

- Folk och politik - folk, samhälle, kultur, politik och etik. 

                                                 
185 Colin S. Gray, Modern Strategy, Oxford University Press, Oxford 1999, sid 23-47 
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- Krigsförberedelser - ekonomi och logistik, organisation, militär administ-
ration, information och underrättelser, strategisk teori och doktrin, tekno-
logi. 

- Egentligt krig - militära operationer, ledning, geografi, friktion, motstån-
daren och tid. 

 
Det framgick av undersökningen att Sveriges strategiska ledning skiljer sig på 
principiell nivå. Bland annat genom att: 
 
Sveriges strategiska ledning skiljer sig mycket avseende organisatoriska förut-
sättningar i fred från Storbritannien och Frankrike. Sverige har en erfarenhet att i 
första hand styra försvarsmakten som strategiskt medel först i krig, vilket har 
resulterat i ad hoc lösningar, exempelvis U 137-krisen. 
 
Storbritannien och Frankrike har organisatoriska totalstrategiska forum kring lan-
dets högsta politiska företrädare, motsvarande svenska statsrådsberedningen, där 
politiker samt sakkunniga civila och militärer bereder beslut.  
 
Frankrikes och Storbritanniens högsta militära företrädare är rådgivare till reger-
ingen och har uttalat endast ansvar för att leda operationer m.m. Den svenska 
titeln överbefälhavare är politisk. Det innebär vidare att det finns en uttalad mili-
tärstrategisk nivå, vilken är försvarsdepartementet. I Sverige är denna nivå i reali-
teten delad på tre platser försvarsdepartementet – högkvarterets strategiledning 
och den operativa insatsledningen.  
 
Frankrike och Storbritannien använder vitböcker med ett tidsperspektiv på 20 år 
för att styra långsiktiga krigsförberedelser till skillnad från Sverige som utnyttjar 
återkommande värderingar vart fjärde år. 
 
Vidare framkom av undersökningen att försvarsmakten har fyllt sin strategiska 
effekt genom att göra krigsförberedelser så att den strategiska ledningen har blivit 
underordnad den förvaltningsmässiga styrningen, vilken i huvudsak har täckt 
regeringens behov. Sverige har i vissa stycken en paradoxal strategisk erfarenhet 
som bör beaktas för framtiden. 
 
Vidare framkom det att för framtiden kan följande punkter bland andra övervägas 
om militära operationer skall utnyttjas aktivt i fred för krishantering. 

- En permanent organisationslösning för totalstrategisk samordning i stats-
rådsberedningen med ett rådgivarsystem. 

- Högkvarterets integration i Försvarsdepartementet för att göra en militär-
strategisk nivå enligt internationell modell. Kopplat till denna en utveck-
ling av OPIL, som en permanent militärstrategisk ledningsplats. 

- Den symboliska befattningen överbefälhavare bör övergå till landets 
högsta politiska företrädare enligt internationell modell. 

- En långsiktig politisk vitbok som förmedlar en strategi för Sveriges säker-
het och utnyttjande av försvaret tillsammans med andra medel.  

 
 
 



Försvarshögskolan   Bet:19100:2047 
Chefsprogrammet 01-03  Sid 67(69) 
Anders Palmgren, Mj 2003-06-10 
 

 

Käll och litteraturförteckning 
Tryckta  
Agrell, Wilhelm, Morgondagens krig, Ordfront, Stockholm 2000. 
Agrell, Wilhelm, Det välorganiserade nederlaget, Stockholm 1990 
Agrell, Wilhelm, Fred och fruktan, Historiska Media Falun 2000 
Andersson, Stellan, Neutralitet i terrorbalansens tid, Krigsvetenskaps Akademins  

handlingar nr 6 2002 
Andrén, Nils, Säkerhetspolitik analyser och tillämpningar, Nordstedts,  

Stockholm 1997 och 2002 
Backman, Jarl, Rapporter och uppsatser, Studentlitteratur 1998 
Bassford, Christopher, Teaching Clausewitzian Trinity, www.clausewitz.com  
Baylis, Wirtz , Cohen, Grey, Strategy in the Contemporary World, Oxford  

University Press, Bath 2002 
Beaufre, André, Modern strategi för fred och krig, Prisma Göteborg 2002. 
Beyerchen, Alan D., Clausewitz, Nonlinearity and the Unpredictability of War,  

www.clausewitz.com 
Booth, Ken, Strategy and Ethnocentrism, New York: Holmes & Meier  

Publishers, Inc.,1979 
Buzan, Barry, People States & Fear 2nd ed, Lynne Rienner Publishers Boulder  

Colorado 1991 
Cars, Skoglund, Zetterberg, Svensk försvarspolitik under efterkrigstiden,  

Probus förlag Nordsteds 1986 
Chefen för armén, Arméreglemente del 2 AR 2 taktik 1982 
Clausewitz, Carl von, Om kriget, Bonniers, Uddevalla 1991 och 2002 
Clausewitz, Carl von, On War, Edited and translated by Howard and Paret,  

Princeton University Press 1989  
Connaughton, Richard, Organizing British Joint Rapid Reaction Forces, Joint  

Forces Quarterly, Autumn 2000 
Creveld, Martin Van, The Transformation of War, New York: Free Press 1991 
Creveld, Martin Van, The Art of War, Cassell  & Co London 2000 
Creveld, Martin Van, Command in War, Harvard University Press, Cambridge  

Massachusetts 2002 
Delmas, Philippe, The Rosy Future of War, The Free Press New York 1995 
Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, Studentlitteratur Lund 2000 
Freedman, Lawrence, War, Oxford University Press, Oxford 1994 
Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, 2002 års utgåva (M7740-774002) 
Garnett, Ian, PJHQ – The heart of UK Defence Capability, RUSI Journal April  

2000 
Gray, Colin S., Modern Strategy, Oxford University Press, Oxford 1999 
Gray, Colin S, Explorations in Strategy, Praeger Publishers, Westport USA  

1998 
Handel, Michael I, Masters of War - Classical Strategic Thought, 3rd ed, Frank  

Cass Publishers; London 2001, 
Handel, Michael I, War Strategy and Intelligence, Frank Cass and Company LTD  

London 1989 
Hartmann, Uwe, Carl Von Clausewitz and the Making of Modern Strategy,  

miles – Verlag Potsdam 2002, 
 



Försvarshögskolan   Bet:19100:2047 
Chefsprogrammet 01-03  Sid 68(69) 
Anders Palmgren, Mj 2003-06-10 
 

 

Halvarsson, Arne mfl, Sveriges statsskick, Statlig förvaltning, Almqvist &  
Wiksell Liber AB Falköping 2000 

Heyman, Charles, The Armed Forces of the UK 2001-2002, Pen & Sword Books  
Ltd Barnsley 2001 

Kaldor, Mary, Nya och gamla krig – Organiserat våld i globaliseringens era,  
Bokförlaget Daidalos AB, Uddevalla 2000 

Keegan, John, A History of Warfare, Hutchinson London 1993 
Liddell Hart, B.H, Strategy – The Indirect Approach, Faber and Faber Ltd,  

London 1967. 
Lind, Willam S mfl, The Changing Face of War: Into the Fourth Generation,  

Marine Corps Gazette, October 1989, Sid 22-26,  
Lübcke, Poul, Filosofiskt lexikon, Forum Eskilstuna 1993 
Luttwak, Edward N, Strategy –The logic of war and peace, Harward University  

Press, Cambridge USA 1987 
Ministré de la Defense, Livre Blanc sur la Défense, Version Angelaise, Paris  

1994 
Ministry of Defence, British Military Doctrine, Army Code No 71451, 1997 
Ministry of Defence, Army Doctrine Publication Vol 1 Operations, Army Code  

No 71565, London 1994 
Ministry of Defence, The Strategic Defence Review: A New Chapter, Cm 5566  

Vol I, London 2002 
Ministry of Defence, Strategic Defence Review, London 1998,  

http://www.mod.uk/issues/sdr/index.htm 
Mårtensson, Hjalmar, Von Clausewitz Om kriget kommentarer, Probus,  

Västervik 1995 
NATO, Allied Joint Publication-01(A), 1999 års utgåva 
Paret, Peter, Makers of Modern Strategy, Princeton University Press 1986 
Potts, David, The Big Issue: Command and combat in the information age,  

SCSI Occasional Paper UK, 2002 
Rekkedal, Nils Marius, Modern krigskonst, Elder Gotab 2002 
Strange, Joe, Perspectives on Warfigthting No4 2nd ed, Marine Corps University  

Foundation, Quantico USA1996 
Stroheimer, Holger, Den operativa ledningens utveckling i Tyskland,  

FHS 19 100:1055, Stockholm 2001 
Sundelius, Bengt m fl, Krishantering på svenska – teori och praktik, Narenius &  

Santérus Förlag AB Stockholm 2000 
Wallerfeldt, Bengt, Svensk säkerhetspolitik och krigsplanläggning 1945 –1975,  

Probus 1999 
Wedin, Åselius,  Mellan Byråkrati och Krigskonst, FHS Nordstedts Stockholm  

1999 
Zetterberg, Kent, Totalförsvar och atomvapen, Försvarshögskolan ACTA B21,  

Elander Gotab 2001  
 
Svenska SOU, propositioner, försvarsberedningsrapporter, lagar etc 
Försvarsdepartementet, Betänkande av 1974 års försvarsutredning, SOU 1976:5 
Försvarsdepartementet, Vem Styr försvaret, SOU 1996:98 
Försvarsdepartementet, De två kulturerna, SOU 1996:123 
Regeringskansliet, Säkerhet i en ny tid, SOU 2001:41  
Neutralitetspolitikkommissionen, Om kriget kommit, SOU 1994:11 



Försvarshögskolan   Bet:19100:2047 
Chefsprogrammet 01-03  Sid 69(69) 
Anders Palmgren, Mj 2003-06-10 
 

 

Statsrådsberedningen, Fred och frihet, SOU 2002:128 
Försvarsberedningen, Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och  

krishantering, Ds  2001:44 
Försvarsberedningen, Säkrare grannskap – osäker värld, Ds 2003:8 
Statsrådsberedningen, Samhällets säkerhet och beredskap, Prop. 2001/02:158 
Statsrådsberedningen, Fortsatt förnyelse av totalförsvaret, Prop. 2001/02:10 
Förordning (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten  
Försvarsdepartementet, Regleringsbrev 2003 till försvarsmakten 
 
Internet 
Cabinet Office -  http://www.cabinet-office.gov.uk,   
Hemsida för Clausewitz skrifter – www.clausewitz.com  
Ministry of Defence – www.mod.uk  
Ministré de la Defense -  http://www.defense.gouv.fr/ 
Nationalencyklopedin – www.ne.se  
Regeringen – www.regeringen.se  
Svenska Akademins ordbok SAOL - http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 
Svenska försvarsmakten – www.mil.se  
 
Opublicerade källor hos författaren 
Artéus, Gunnar, Clausewitz betydelse idag Några synpunkter – förhandsutgåva  
Headington, Yvonne, Jarman, Robert, UK Armed Forces 2002, Defence Research 
& Analysis, London 2002   
Ministry of Defence, UK Defence Crisis Management Organisation, 2003 
Ministré de la Defense – fyra bildspel från hösten 2002 
Högkvarteret – tre bildspel från dec 2002 och april 2003 
 
Intervjuer 
Departementsråd Michael Mohr, Försvarsdepartementet 2003-04-07  
Departementsråd Caroline Vizini, Utrikesdepartementet  2003-04-25 
Nils Gyldén, Fd Försvarsdepartementet m.m 2003-04-28 
Kansliråd Ola Hedin, Försvarsdepartementet 2003-01-23 
Överste Jan Mörtberg, Försvarsdepartementet 2002-12-06 
Generalmajor Tony Stigsson, Högkvarteret OPIL 2003-04-07 
 
Personlig kommunikation 
Professor Bo Huldt, Försvarshögskolan  
Professor Kent Zetterberg, Försvarshögskolan 
Professor Bengt Sundelius, Försvarshögskolan 
Statsvetare Carl-Einar Stålvant, Försvarshögskolan 
Överstelöjtnant Tomas Axelsson, Sveriges Ambassad London 
Kommendörkapten Patrik Selling, Sveriges Ambassad Paris 
 
Studiebesök 
Högkvarteret – Strategiledningen 
Högkvarteret – Operativa insatsledningen 
Högkvarteret – Militära underrättelse och säkerhetstjänsten 
Franska försvarsstaben med militärstrategiska ledningsplatsen 
 



Försvarshögskolan   Bet: 19100:2047 
Chefsprogrammet 01-03  Bilaga 1 
Anders Palmgren, Mj 2003-06-10 Sid 1(3) 

Begreppet operation och operativ nivå 
Begreppet operation härstammar från latin och betyder arbete eller arbeta, d.v.s. 
en form av verkställighet.1  Under senare delen av 1800-talet utvecklas massar-
méerna och ett behov av ytterligare en ledningsnivå mellan den strategiska och 
den taktiska. Detta är särskilt markant i Tyskland där chefen för den tyska gene-
ralstaben Von Moltke d.ä. börjar använda begreppet operation.  

Strategins första uppgift är att utgångsgruppera stridskrafterna, arméns första uppmarsch. 
Det förhåller sig annorlunda med strategins andra uppgift, stridskrafternas användning i 
strid, d.v.s. operationerna. Här möter vår vilja snabbt motståndarens fria vilja. Vi kan visser-
ligen bemästra den om vi är beredda att ta initiativet, men det kan bara ske genom taktiska 
insatser, genom strid.2  

 
Idag är Joint Operations, gemensamma operationer mellan alla försvarsgrenar, 
centralt för den internationella doktrinutvecklingen. I Sverige är historiskt be-
greppet operationer bundet geografiskt och storleksmässigt, vilket ändrades först 
år 2002 med den nya militärstrategiska doktrinen.  

Operation är en sammanfattande benämning på en följd av förflyttningar och strider på mar-
ken, till sjöss och i luften jämte den verksamhet i övrigt inom försvarsmakten, som syftar till 
att nå ett bestämt mål inom ett militärgeografiskt sammanhängande större område – opera-
tionsområde. En operation leds av en militärbefälhavare.3 

 
Operationer är militära insatser utförda av förband ur grund- eller insatsorganisationen på 
militärstrategisk, operativ och taktisk nivå. 4 
 

En viktig utgångspunkt för militära definitioner i Västeuropa är naturligtvis 
NATO:s språkbruk då alliansen är ett centralt militärt och politisk kitt mellan 
många stater. Här följer en översikt av NATO, UK och Frankrikes definitioner. 

Operation - A military action or the carrying out of a strategic, tactical, service, training, or 
administrative military mission; the process of carrying on combat, including movement, 
supply, attack, defence and manoeuvres needed to gain the objectives of any battle or cam-
paign. 5 

 
Operations - Having recognised that there are definable components within the spectrum of 
conflict, it assists next to clarify the relationship between those components of the spectrum 
and the military activities that take place within them. It is the characteristics of a given con-
flict that will determine the military activity within it, and not some predetermined or tem-
plated response based on arbitary guidelines. It is therefore the purpose of the use of military 
force within a given situation of peace, conflict other than war or war that is the focal point 
for all activity.6 

 
 

                                                 
1 Operation - ETYMOLOGI: [jfr t. o. eng. operation, fr. opération; av lat. operatio (gen. -nis), till operari , 
BETYDELSE: arbete; värkande, verksamhet; process;  allmännare: handling, åtgärd, åtgörande, procedur; aktion; stund-
om: manöver, manipulation; ofta om ett enskilt (avgränsat) moment av en handling; numera nästan bl. i fråga om en 
handling osv. av mera komplicerad art. om militär l. krigisk verksamhetsakt, militär åtgärd l. aktion; vanl. om aktion som 
utföres av självständigt uppträdande, högre truppförband l:. sjö- l. flygstridskrafter. Svenska Akademins ordbok SAOL, 
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ , 2003-04-09 
2 Holger Stroheimer, Den operativa ledningens utvecklingen i Tyskland, FHS 19 100:1055, Stockholm 2001, sid 15 
3 Chefen för armén, Arméreglemente del 2 AR 2 taktik 1982,Operativa grunder, sid 2 
4 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, 2002 års utgåva (M7740-774002), Sid 103 -104 
5 NATO, Allied Joint Publication-01(A), 1999 års utgåva, Glossary 
6 The word operation has several meanings in common English usage. This manual concentrates on its generic sense of 
the application of military force or the carrying out of a military mission. Operations in either the generic or specific sense 
are not linked to a specific level of war. For example, Operation MOTORMAN in 1972 was a major operation within the 
Operation BANNER campaign in Northern Ireland in the same way that Operation DESERT SABRE was within Opera-
tion DESERT STORM (Gulf War 1990-91).  Ministry of Defence, Army Doctrine Publication Vol 1 Operations, Army 
Code No 71565, 1994, punkt 0121 
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Gemensamma militära aktioner genomförda av en styrka, vanligen uppbyggd av flera vapen-
slag, som även kan omfatta allierade eller vara multinationella. Aktionen genomförs i ett be-
stämt geografiskt område kallat operationens skådeplats, syftet är att uppnå ett strategiskt 
mål. Den utförs under en given tidsrymd och döps i allmänhet.7 
 

Under 1900-talet blev det uppenbart att strategibegreppet behövde vidgas med 
ytterligare en ledningsnivå. Krigen blev allt större och globalare med följd att 
begreppet ”Theatre of War” – krigsskådeplats växte fram i kombination med att 
politik och ekonomi fick en allt större betydelse i konflikter. Kontentan var att en 
definierad operativ nivå växte fram med det andra världskriget.8  
 
Det finns underförstått idag två syner på den operativa nivån. Den traditionella 
där den operativa nivån ansvarar för att genomföra ett fälttåg (major operation – 
campaigns). Detta är jämförbart med den svenska synen om en större verksamhet 
inom ett operationsområde, vilken också återfinns i USA och NATO.   

Operational level of war The level of war at which campaigns and major operations are 
planned, conducted and sustained to accomplish strategic objectives within theatres or areas 
of operations.9 
 
Operativ nivå - Samordning av taktisk verksamhet i större operationer i ett operationsområde. 
Exempel på organisationer: Operativa insatsledningen  (OPIL), Regional Command (RC)…10 

 
Den andra synen är mer dynamisk och företräds av gamla kolonialmakter som 
Frankrike och Storbritannien som centrerar mer på befälhavaren (Commander 
Centric approach) och lösningen av problemet än volymen av förband. Brittish 
Military Doctrine och figur 14 visar den brittiska mer dynamiska synen. 11 

Operational  - Joint campaigns and major operations are constructed and directed at the Op-
erational Level in fulfilment of a strategic directive. It is the level that provides the gearing 
between military strategic objectives and all tactical activity in the theatre of operations. It is 
at the operational level that military resources are directed to achieve the campaign objectives 
- the end-state - defined by the military strategic authority, within any limitations imposed. 
An operational level commander will design a campaign within his delegated theatre of op-
erations; he will plan and direct the major operations within the campaign. 12 

 
It is important to recognize that levels of conflict and command are not permanently linked. 
The corps level of command is often correctly associated with the operational level of con-
flict. But the corps may also operate at the tactical level, while, as in the Falklands, the 
equivalent of a division may operate at the operational level. It depends on the circumstances 
and the levels of force deployed.13 
 

                                                 
7 Översatt från - Ensemble d'actions militaires menées par une force généralement interarmées, voire interalliée ou multi-
nationale, dans une zone géographique déterminé appelée théâtre d'opération, en vue d'atteindre un objectif stratégique. 
Elle s'effectue dans un cadre espace-temps donné; un nom de baptême lui est généralement attribué. Underlag erhållet i 
Frankrike. 
8 Nils Marius Rekkedal, Modern krigskonst, FHS Elder Gotab 2002, sid 397 
9 NATO, Allied Joint Publication-01(A), 1999 års utgåva, Glossary 
10 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, 2002 års utgåva (M7740-774002), Sid 71 
11 Frågor enligt BMD kring operativ eller taktisk handling - a. Is there a political dimension? The decision to attack 
Goose Green carried operational implications in that it satisfied the political pressure to be seen to take early military 
action in the campaign. b. Does the action materially alter the situation? The air attack on Port Stanley did not materi-
ally alter the tactical situation but the demonstration of the UK’s ability to bomb targets 8000 miles from the UK caused 
the Argentineans concern about the security of their own airfields and hence the diversion of air resources from the Falk-
land Islands to defend them. c. Does the action contribute directly to the strategic goal? Direct attacks against Argen-
tina were rejected as an unacceptable heightening of international tensions and the giving of grounds for loss of support 
within the United Nations. Ministry of Defence, Army Doctrine Publication Vol 1 Operations, Army Code No 71565, 
1994, sid 55 
12 Ministry of Defence, British Military Doctrine, Army Code No 71451, 1997, sid  
13 Ministry of Defence, British Military Doctrine, Army Code No 71451, 1997, sid 45-46 
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Figur 16 The Evolution of Command – Levels for Differing Operations14 

 

                                                 
14 Jake Thackray i David Potts, The Big Issue: Command and combat in the information age, SCSI Occasional Paper UK, 
2002, sid 61 
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Krigföringens generationer 
Den amerikanske professorn William S Lind skrev 1989 tillsammans med några 
amerikanska officerare en artikel i den amerikanska marinkårens tidning: The 
Changing Face of War: Into the Fourth Generation.1 De menade att krigföringen 
har tre tydliga generationer och att en fjärde håller på att utvecklas. Generationer-
na beror antigen på teknik- eller idéutveckling. Clausewitz teori kan tydligt följas 
med olika metoder att nå militär överlägsenhet på den avgörande punkten. 
 
Första generationen bygger på jordbrukssamhället, utnötningsteorin och Napole-
ons krigskonst där strategisk koncentration av människor i taktiska slag är avgö-
rande (mass of people).  
 
Andra generationen bygger på att trötta ut motståndaren (utnötningsteorin), vilket 
representeras av den franska krigskonsten från första världkriget ("the artillery 
conquers, the infantry occupies"). Centrala element är industrisamhällets tekno-
logiska utveckling såsom exempelvis kulsprutan, taggtråden och den indirekta 
elden. Krigföringen blir en form av teknologisk kamp (Materialschlacht) genom 
koncentration av eldkraft (mass of firepower). Operationskonst utvecklas genom 
att utnyttja järnvägar och telegraf. 
 
Tredje generationen är en idébaserad utveckling för att undvika massans avgö-
rande betydelse. Den bygger på manöverteorin, integrerade stridskrafter samt 
decentraliserad ledning med Tysklands krigskonst (blixtkrig) från 1918 till 1945 
som exempel. Målet är att orsaka systemkollaps hos motståndaren genom att rub-
ba dennes jämvikt och utnyttja en psykologisk obalans för att nå ett avgörande.  
 
Den fjärde generationen är idédriven och ett svar på överlägsenhet. Den bygger 
på den tredjes idéer om integrerade stridskrafter och en allt större spridning av 
dessa. Artikelförfattarna menar att förlängningen av detta är att hela samhället 
kommer att omfattas av den nya krigföringen då moderna stridskrafter kommer 
att bygga på små självständiga, välutrustade och självförsörjande enheter som 
utnyttjar samhällets svagheter. Masseffektens betydelse kommer att minska.  
 
Skillnaden mellan krig och fred kommer att suddas ut likväl som skillnaden mel-
lan civilt och militärt. Motståndaren kommer inte att söka segern på ett traditio-
nellt militärt slagfält utan i samhället och dess omgivningar. Krigföringen kom-
mer att bli mer indirekt och subversiv. Författarna menar att en tänkbar start på 
den fjärde generationen är att kombinera terrorism, spetsteknologi, transnationella 
aktörer, kulturell krigföring som knarkhandel, samt kvalificerad informationsk-
rigföring. 

Again, we are not suggesting terrorism is the fourth generation. It is not a new phenomenon, 
and so far it has proven largely ineffective. However, what do we see if we combine terrorism 
with some of the new technology we have discussed? For example, that effectiveness might 
the terrorist have if his car bomb were a product of genetic engineering rather than high ex-
plosives? To draw our potential fourth generation out still further, what if we combined ter-
rorism, high technology, and the following additional elements? 

                                                 
1 Willam S. Lind mfl, The Changing Face of War: Into the Fourth Generation, Marine Corps Gazette, October 1989, Sid 
22-26, http://www.d-n-i.net/fcs/4th_gen_war_gazette.htm, 2002-11-03 
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Organisationsbilder strategiska högkvarter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 17 Författarens bild av Permanent Joint HQ1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 18 Författarens bild av det franska strategiska högkvarteret i försvarsdepartementet C.P.C.O2 

 

 

 
 

                                                 
1 Charles Heyman, The Armed Forces of the UK 2001-2002, Pen & Sword Books Ltd Barnsley 2001, sid 12 
2 Bygger på underlag från studiebesök vid C..P.C.O. dec 2002 
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Figur 19 Författarens bild av Sveriges militärstrategiska högkvarter organisation 20033 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Underlag erhållits av HKV Stra  2002-12-06 samt http://www.hkv.mil.se 2003-04-14  
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ABSTRACT 
 

From a battle sword to a foil 
Some aspects on the transformation of the Swedish Armed Forces from a cold war defence to 

a modern operational fighting force in the light of Strategic theory 
 
The purpose of the essay was to analyse the principal change of strategic performance from 
preparation for war to operations in the light of Clausewitz strategic theory. The method used 
in the essay is hypothetic – deductive. 
  
The results of the survey showed that Swedish strategic command differs a great deal 
concerning organizational conditions compare to UK and France in peacetime. That is mainly 
because of the Swedish strategic experience not to use the Armed Forces in peacetime as a 
strategic instrument. In time of crises, for example the soviet submarine crisis in 1981, 
showed that strategic command used ad hoc solutions instead of the ordinary chain of 
command.  
 
The survey showed further that the Armed Forces has fulfilled their strategic effect by making 
war preparations with the consequences of making strategic command of secondary 
importance to defence management, which has covered the governments main purpose. This 
condition is important to recognize in the future for extended use of military operations in 
crisis management. 
 


