
FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2012-06-07  

Anders Landewall 

SA VT 12 

 

 - 1 - 

 
 

Självständigt arbete krigsvetenskap (15 hp) 

 
Författare: Mj Anders Landewall                                                 Program/Kurs 

Förband: Norrbottens regemente, I 19 SA VT 12 

Handledare: Kk Christian Wollertz  

Examinator: Fil dr Håkan Gunneriusson  

Antal ord: 13982 (14000)  

 

Militärteorins influenser på svensk militär doktrin 
 

Sammanfattning:  
Militär doktrinutveckling har beskrivits som en process där kunskap och beprövad erfarenhet 

omsätts i principer för användandet av militära medel. Militärteorin erbjuder vetenskaplig 

förankring till militära doktriner och dess påverkan på utvecklingen av doktriner är därför viktig. 

Förra året, 2011, gav Försvarsmakten ut en ny militärstrategisk doktrin, MSD12. Syftet med denna 

uppsats är att undersöka kopplingen mellan den svenska doktrinen och dess vetenskapliga 

förankring. Undersökningen visar bland annat att von Clausewitz teorier, såväl direkt som 

indirekt, har haft stor influens på doktrinen. Det är dock skillnad mellan hur doktrinen beskriver 

det som Clausewitz benämner krigets natur och vad som verkligen står i boken ”Om kriget”. 

Clausewitz beskriver krigets natur som en märklig treenighet sammansatt av den primitiva 

våldsamheten i dess element, hatet och fiendskapen som tillsammans kan betraktas som en blind 

naturkraft; av sannolikheternas och tillfälligheternas spel, som ger utrymme för ett fritt skapande 

sinne; och slutligen av att vara ett till politiken underordnat instrument, varigenom det betingas av 

det rena förståndet. Doktrinen beskriver krafterna som bildar krigets natur som Emotionell 

kraft(folket), Styrande rationell kraft (politiken) och Våldsutövande kraft (Försvarsmakten). Det är 

viktigt, bland annat kopplat till behovet av vetenskaplig förankring, att skilja på vad Clausewitz 

verkligen skrev och på andra förklaringsmodeller som härstammar från Clausewitz men som 

också på vissa punkter skiljer sig från originaltexten i ”Om kriget”. 

 

Nyckelord: Militärstrategisk doktrin/ Militärteori/ Krig 
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The influences from military theory on the swedish military doctrine 
 

Abstract:  
The development of military doctrines has been described as a process where knowledge and well-

tried experience turns to principles for the use of military forces. The military theory offers a 

scientific basis for military doctrines and influences from military theory are therefore an 

important part of the development of doctrines. Last year, 2011, The Swedish Armed Forces 

released a new military-strategic doctrine, MSD12. The purpose of this essay is to examine the 

link between the Swedish doctrine and its scientific basis. The examination has shown that the 

theory of Carl von Clausewitz regarding the nature of war has a great impact and influence on the 

content of the doctrine. The theory is used both through direct- and also through indirect 

influences. An analysis of how the doctrine relate to the factors that, according to Clausewitz, 

constitute the nature of war shows a discrepancy between its definition of the "remarkable trinity" 

and the definition given by Clausewitz himself. The book “On War” defines the components of 

the “trinity” as: The play of chance and probability, Primordial violence, hatred, and enmity and 

War's element of subordination to rational policy. The doctrine state that the “trinity” consists of: 

Emotional forces (the people), Rational forces (The politics and the policy) and Violence 

conducting forces (The Swedish Armed Forces). It is important to make a difference between what 

Clausewitz actually wrote and other concepts of a trinity that are derived from the “remarkable 

trinity” defined in “On War. 

 

Key words: Military-strategic doctrine /Military theory/War 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

”Militär doktrin är: 

Ett formellt uttryck för den kunskap och de föreställningar som utgör den 

viktigaste grunden för verksamheten inom det militära försvaret
1
” 

 

På detta sätt inleds den svenska militärstrategiska doktrin som utgavs för tio år sedan och som var 

ett resultat av förändringarna vid det kalla krigets slut. Till skillnad från tidigare ville  

försvarsmakten nu med större bredd än i den förutvarande operativa planeringen skapa en  

teoretisk grund för verksamheten
2
:”en process för att förändra vår strategiska kultur.  

Förändringen innebär att vår verksamhet från och med nu tydligare tar sin utgångspunkt i  

militärvetenskapen”
 3

 Förra året, 2011-07-01, gav försvarsmakten ut sin nya militärstrategiska 

doktrin. (Militärstrategisk doktrin 2012 med doktrinära grunder, MSD12). Försvarsmakten har 

således en relativt kort tradition av doktriner som tydligt tar sin utgångspunkt i krigsvetenskapen. 

Andra länder, där bl.a. synen på hot varit mer mångfacetterad, har längre tradition av denna typ 

av doktriner
4
. I doktrinen förklaras hur MSD12 förhåller sig till andra styrdokument.  

Det fastställs att MSD12 är ett inriktande dokument som behandlar hur stridskrafterna skall  

användas och utvecklas i dag samt de närmaste åren. Därefter jämförs doktrinen med PERP
5
  

målbilder och visioner som har en giltighetstid på 10-20 år medan MSD12 har en kortare  

giltighetstid än detta
6
. Under det avsnitt i MSD12 som beskriver dess syfte finns nyckelord där 

det för försvarsmakten bör vara viktigt med långsiktighet och stabilitet. Doktrinen skall: ”Inrikta 

försvarsmaktens verksamhet avseende analys, planering, genomförande och utvärdering av 

insatser samt att vara en referenspunkt för beslut på alla militära nivåer. Doktrinen skall också 

beskriva och skapa bred förståelse för hur det militära försvaret används av statsmakterna.”
7
 

I nästa avsnitt, under rubriken ”Strategisk kultur och lärande”, anges att MSD12 är  

”ett uttryck för vår strategiska kultur vilken kan sammanfattas i… Handlingsmönster…  

Professionell identitet… och Position…”
8
. Den militärstrategiska doktrinen gör därmed anspråk 

på att vara det dokument som samtlig verksamhet i försvarsmakten har att förhålla sig till och den 

skall även vara väl förankrad i krigsvetenskapen. 

                                                 
1
 Försvarsmakten. Militärstrategisk Doktrin 2002. Värnamo: Fälth & Hässler, 2002, förord. 

2
 Ibid.,s.9. 

3
 Ibid.,s.3. 

4
 USA grundade TRADOC (Training and doctrine command) år 1973 och man arbetade också här,  i mitten av     

1970-talet, fram en ny doktrin, (FM 100-5). Det bör dock nämnas att även Sverige haft doktriner under långt tid. 

Centralförsvarsprincipen och Djupförsvarsprincipen kan ses som två exempel på detta. 
5
 Försvarsmaktens perspektivplan. 

6
 Arbetet med den första svenska militärstrategiska doktrinen, Militärstrategisk doktrin 2002, inleddes hösten 2000 

och den fastställdes 2002-05-31. Det tog således drygt ett och ett halvt år att ta fram doktrinen. Man anger 

giltighetstiden till ”idag och de närmaste åren” Det förefaller därmed som att doktrinarbetet bör vara ett mer eller 

mindre ständigt pågående arbete där arbetet med nästa doktrin tar sin början kort efter att den nuvarande doktrinen 

fastställts. 
7
 Försvarsmakten, Militärstrategisk Doktrin med doktrinära grunder (MSD 12).  

Stockholm: FMLOG APSA Grafisk produktion, 2011,s.12 ff. 
8
 Position avser här Sveriges och försvarsmaktens relation till omvärlden. 
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1.2 Problemformulering  

Delar av den militärstrategiska doktrinen avses vara giltig under långt tid medan andra delar ska 

ha relativt kort giltighetstid. Doktrinen är därför uppdelad i två delar: En kontextuell del,  

(del A kap 1-4), och en inriktande del, (del B kap 5-7). Doktrinen anger att: ”så långt som möjligt 

återfinns de tidlösa delarna från tidigare MSD för att säkerställa kontinuitet och främja  

kunskapsuppbyggnaden.” 
9
 Det bör därför vara viktigt att de delar som anges som ”tidlösa” är väl 

underbyggda. Detta är också ett krav om doktrinen ska upplevas som trovärdig, stå för stabilitet 

och även kunna utgöra grund för doktriner längre ned i doktrinhierarkin
10

. Det ligger en utmaning 

i att ta fram en doktrin som trots sin korta giltighetstid ska inkludera delar som ska säkerställa 

kontinuitet under lång tid framöver.  Det som problematiseras i denna uppsats är en del av denna 

utmaning nämligen huruvida kopplingen av doktrinen till militärteorin är av en kvalitet i form av 

spårbara och korrekt använda hänvisningar som gör att doktrinen upplevs som just tidlös.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen syftar till att undersöka den kontextuella delen av MSD12 vad avser dess  

vetenskapliga grund. För att uppnå detta syfte jämförs doktrinens - respektive militärteorins 

beskrivning av begreppet krig. Skillnader och likheter i hur begreppet beskrivs, samt vad inom 

militärteorin som har influerat doktrinen, belyses genom att uppsatsen besvarar följande  

huvudfråga med tillhörande delfrågor: 

 

 

Hur står MSD12:s definition av begreppet krig i förhållande till de definitioner som går att 

återfinna inom ämnet militärteori? 

 

 

Vilka tydliga kopplingar har MSD12 till militärteori vid dess förklaring av begreppet krig? 

 

 

Finns det i MSD12 kopplingar till militärteori där det är möjligt att se en betydelseförskjutning 

mellan teori och texten i MSD12? 

 

 

Kan militärteorin bidra med perspektiv på vad krig är som inte behandlas i MSD12? 

                                                 
9
 Försvarsmakten, MSD12,s.13. 

10
 Ibid.,s.14. Avsnittet: Militärstrategisk doktrin i relation till andra doktriner. 
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1.4 Centrala begrepp 

DOKTRIN (Definition enligt MSD12 s.11.): 

I en mer strikt militär tradition har doktrin betydelsen av samlad militär kunskap som utgör grund 

för handling. Den svenska definitionen av doktrin är: ”En på kunskaper och erfarenheter grundad 

och dokumenterad vilja hur Försvarsmakten inriktar uppbyggnad och bruk av det militära  

maktmedlet. Den är normativ men kräver i varje situation tillämpning med förnuft och  

eftertanke”. 

 

MILITÄRSTRATEGI 

Nivån mellan den politisk-strategiska - och den operativa nivån. Militärstrategin syftar till att 

samordna de militära medlen med de politiska målen.
11

 

 

MILITÄRTEORI 

Militärteori är en kritisk och systematisk reflektion rörande krig och krigföring - inte förandet av 

krig. Militärteorin svarar primärt på frågorna: Vad är krig och hur kan seger uppnås i krig.
12

 

1.5 Avgränsningar 

Det som gör försvarsmakten unik i förhållande till andra delar av samhället är dess förmåga att 

genomföra väpnad strid. Uppsatsen är bl.a. av detta skäl avgränsad till att studera begreppet krig.  

Kapitel två i doktrinen är av central betydelse
13

då det avhandlar krigets natur, karaktär och miljö 

samt även själva begreppet krig.  

 

Doktrinen utgår i beskrivningen av vad krig är från Clausewitz 
14

. MSD12 rekommenderar dock 

även litteratur som har helt andra perspektiv på begreppet krig än det som representeras av 

Clausewitz 
15

. Uppsatsen utgår därför från en bredare militärteoretisk bas och i valet av 

militärteoretisk litteratur används boken Militärteorins grunder.
16

  

 

Uppsatsens utgår från fyra olika författare: 

Carl von Clausewitz eftersom hans teorier ligger nära de som presenteras i MSD12. John Keegan 

och Martin van Creveld eftersom de i sin litteratur tar en bred utgångspunkt och ifrågasätter 

Clausewitz. Slutligen studeras Michael Ignatieff eftersom han representerar ett modernt synsätt 

som även det ifrågasätter Clausewitz. Genom att välja författare som delvis står i opposition mot 

varandra får uppsatsen, trots att relativt få författare studeras, en nödvändig bredd.  

Det är fullständigt klart att det finns andra utgångspunkter eller perspektiv i militärteorin än de 

som valts i denna uppsats. Det ligger t.ex. nära till hands att studera någon författare som  

representerar något som kan kallas det österländska perspektivet på krig. Detta perspektiv skulle 

kunna ta sin historiska utgångspunkt i stäppens ryttarfolks sätt att föra krig. Att vika undan när 

                                                 
11

 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin 2000,s.70.  MSD12 kap. 8 ”Centrala begrepp” är inte färdigställt ännu. 
12

 Widén, Jerker. Ångström, Jan. Militärteorins grunder. Stockholm: Försvarsmakten, 2005,s.8. 
13

 Försvarsmakten, MSD12,s.13. Doktrinen anger krigets natur, karaktär och miljö som en av dess centrala delar. 
14

 Ibid.,s.22. 
15

 Ibid.,s.161. MSD12 tar bl.a. upp författare som  Creveld och Keegan som hör till Clausewitz starkaste kritiker.    
16

 Widén/ Ångström, Militärteorins grunder. 
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motståndet blir för stort och inte inlåta sig i närstrid etc. Det skulle kunna paras ihop med Sun 

Tzu:s tänkande och även med tankar av Mao Zedong. En studie skulle troligen komma fram till 

att detta perspektiv har stor påverkan på nutida s.k. asymmetrisk krigföring. Författaren bedömer 

dock att forskningsfrågorna i denna uppsats kommer att kunna besvaras inom ramen för valt 

material samtidigt som en uppsats av detta format får svårt att inrymma flera perspektiv på 

krigföring och på vad krig är. 

 

Materialet till uppsatsen utgörs uteslutande av litteratur och med undantag för den tidigare  

svenska militärstrategiska doktrinen studeras inga andra doktriner. Mot detta kan invändas att 

validiteten möjligen skulle kunna förbättras med ett bredare urval av källor. En typ av källa skulle 

kunna vara intervjuer med de som arbetat med framtagandet av doktrinen. Sådana intervjuer är 

troligen värdefulla vid studerandet av just doktrinutveckling och hur de som tagit fram MSD12 

tänkt och resonerat. Uppsatsens forskningsfrågor syftar dock inte till detta utan istället till att 

undersöka hur själva texten i doktrinen förhåller sig till ämnet militärteori. En annan möjlighet är 

att studera hur andra doktriner behandlar begreppet krig. Det kan säkerligen utveckla den svenska 

doktrinutvecklingsprocessen att göra det men inte heller detta ligger inom ramen för de frågor 

som ställs i denna uppsats. Att använda andra doktriner i en studie av svensk doktrin kontra 

militärteori riskerar också att reducera kvalitén på det militärteoretiska materialet. Detta eftersom 

materialet redan en gång filtrerats genom en doktrin som kanske representerar en helt annan 

strategisk kultur än den som MSD12 strävar mot. 

 

När texten i MSD12 sorteras utifrån influens skall detta inte tolkas som att texten spåras exklusivt 

till bara just denna författare. Tolkningen skall istället vara att MSD12 influerats av ett perspektiv 

som representeras bl.a. av nämnd författare. Exempelvis Colin McInnes beskriver, i boken  

Spectator sport war
17

, krig på ett motsvarande sätt som Michael Ignatieff. Han skulle troligen 

därför vid en studie omfattas av liknande indikatorer som i uppsatsen representeras av Ignatieff. 

 

MSD12 väver ihop begreppen krig och konflikt i ett s.k. konfliktspektrum. Doktrinen förklarar att 

gränsdragningen mellan väpnad konflikt och krig är diffus och att krig vanligen betraktas som 

den yttersta formen av väpnad konflikt 
18

. I uppsatsen studeras därför även, när begreppet ligger 

nära krig, text ur MSD12 som behandlar begreppet konflikt. Konkret innebär detta att ur MSD12 

kapitel två, ”Krigets natur, karaktär och miljö” analyseras inte bara avsnitt 2.3. ”Krigets natur 

och karaktär” utan även avsnitt 2.1. ”Konfliktorsaker och drivkrafter” och avsnitt 2.2.  

”Konfliktstadier och dynamik”. 

1.6 Koppling till tidigare forskning 

I uppsatsens granskning av tidigare forskning om militära doktriner delas denna in i kategorierna: 

forskning om processen att utveckla doktriner, doktriners påverkan på den militära utvecklingen 

samt vilken kunskap och vilka erfarenheter som ligger till grund för olika doktriner. Utöver denna 

forskning finns en relativt omfattande rent militärteoretisk forskning.
19

 Forskningen om doktriner 

                                                 
17

 McInnes, Colin. Spectator sport war. Boulder: Lynne Rienner Publishers,2002. 
18

 Försvarsmakten, MSD12,s.21. 
19

 Även om kvalitén på det som finns på internet varierar kan denna omfattning illustreras genom en sökning med 

sökmotorn Google på ”Clausewitz och triaden” som ger fler än 94000 svar. 
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kan illustreras genom att studera tidigare uppsatser som skrivits vid Försvarshögskolan.  

Mikael Frisell och Glenn Hartikainen
20

 exemplifierar med sina uppsatser den först nämnda  

kategorin eftersom deras forskning studerar själva processen att utveckla svensk militär doktrin. 

Mikael Ferm har i en uppsats studerat vilket genomslag manöverteorin, uttryckt genom militär 

doktrin, hade på USA:s agerande under Irak-kriget. Han kan därmed med sin uppsats illustrera 

den andra kategorin enligt ovan
21

. Den sista kategorin, som även denna uppsats kan sorteras in 

under, är forskningen om vad som influerat olika doktriner. Denna kategori kan illustreras med 

en uppsats av Per Lindahl som studerar hur William S. Linds teori om manöverkrigföring har 

påverkat svensk doktrin för markoperationer.
22

 MSD12 är knappt ett år gammal och det är  

troligen av detta skäl som det inte varit möjligt att återfinna denna doktrin som en tidigare  

utgångspunkt i ovanstående forskning. Uppsatsen bidrar därför till forskningen genom att den tar 

sin utgångspunkt i en ny doktrin, som inte tidigare blivit behandlad, och granskar hur den  

förhåller sig till den befintliga militärteoretiska forskningen. Genom denna ansats kan uppsatsen 

möjligen också lämna ett bidrag till vidare utveckling av den svenska militärstrategiska  

doktrinen
23

. 

1.7 Teorianknytning 

En teori är ett analytiskt verktyg för att tolka och strukturera fakta i syfte att förstå ett fenomen 

där olika slag av fakta har observerats. Teorin kan ses som ett raster genom vilket vi betraktar vår 

omvärld i syfte att förstå den bättre.
24

 Militärteorin har i sin kritiska och systematiska reflektion 

rörande krig och krigföring denna ambition i sin relation till begreppet krig.  Uppsatsen knyts till 

militärteorin genom en av militärteorins primära frågeställningar nämligen, ”vad är krig”. 

  

För att på ett strukturerat sätt kunna studera hur doktrinen förhåller sig till militärteori används en 

teoretisk modell som även använts tidigare vid studier av doktriners koppling till militärteori 
25

. 

Här sorteras materialet efter hur det influeras av vald militärteoretiker. Modellen består av två 

dikotomier 
26

som syftar till att spåra och klassificera militärteoretiska influenser i doktrinen.  

 

 

 

 

                                                 
20

 Frisell, Mikael. Doktrinutveckling- en levande  process: En ansats att klarlägga ett antal centrala 

problemställningar. Stockholm: Försvarshögskolan, 2002. 

Hartikainen, Glenn. FRÅN PROJEKT TILL PROCESS? Försvarsmaktens doktrinutveckling i går, i dag, i morgon. 

Stockholm: Försvarshögskolan, 2008.   
21

 Ferm, Mikael. US Army mot Bagdad. Stockholm: Försvarshögskolan, 2004. 
22

 Lindahl, Per. Militärteorins inflytande på doktriner. Stockholm: Försvarshögskolan, 2010. 
23

 Försvarsmakten, MSD12, Förord. Överbefälhavaren: ”Denna nya version av Militärstrategisk doktrin skall därför 

ses som ett första steg i en levande doktrinprocess, och kommer att utvecklas och revideras i flera steg”. 
24

 Jackson, Robert H. Sörensen, Georg, Introduction to International Relations.  

Oxford: Oxford University Press, 1999.s.62 f. 
25

 Widén, Jerker, “Julian Corbett and the Current British Maritime Doctrine”.Ur: Comparative Strategy 2009,  

Vol. 28, April, 2009. 
26

 Nationalencyklopedin: Variabel eller egenskap som är delad i två varandra ömsesidigt uteslutande kategorier. 
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 TEORETISK MODELL FÖR SORTERING EFTER MILITÄRTEORETISK INFLUENS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                

 
BILD 1:1. Modellen svarar på hur stark koppling materialet har till respektive militärteoretisk författare. 

 

 

Modellen har en X- och en Y-axel: 

X- axeln spänner över informell- mot formell influens och på Y-axeln finns en skala  

från indirekt- mot direkt influens.  
 
 
Med Formell menas att ett avsnitt i doktrinen direkt, i form av citat eller text, återger och  

refererar till litteratur av en viss militärteoretiker. 

 

 

Med Informell menas att ett avsnitt i doktrinen innehållsmässigt ligger nära litteratur av en viss 

militärteoretiker utan att specifikt referera till denne eller till dennes litteratur. 

 

 

Med Direkt menas att ett avsnitt i doktrinen direkt refererar till tankar och idéer från en viss 

militärteoretiker. 

 

 

Med Indirekt menas att ett avsnitt i doktrinen refererar till tankar och idéer från en viss  

militärteoretiker som blivit filtrerade genom andra militärteoretiker.  

DIREKT 

INDIREKT 

INFORMELL FORMELL 
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1.8 Disposition 

Uppsatsen är indelad i sex kapitel samt en avslutande litteratur- och källförteckning.  

 

Kapitel ett bildar uppsatsens ram dels genom att beskriva den problemformulering och de frågor 

som föranleder uppsatsen men även genom att avgränsa den och fastställa dess relation till annan 

liknande forskning. 

 

Kapitlet två beskriver uppsatsens metod och diskuterar även valet av densamma. 

 

Kapitel tre introducerar den militärteoretiska litteratur som ligger till grund för uppsatsen. Syftet 

med kapitlet är att skapa en överblick över litteraturen men även att diskutera valet av litteratur 

utifrån ett källkritiskt perspektiv.   

 

Kapitel fyra analyserar de militärteoretiska utgångspunkter som senare jämförs med doktrinen. 

Utvalda militärteoretiska författare sammanfattas och kopplas till de indikatorer som senare 

används i analysen av doktrinen.  

 

Kapitel fem jämför kondenserad text ur doktrinen med de indikatorer som tagits fram i kapitel 

fyra. I undersökningen spåras de utvalda och identifierade indikatorerna i doktrinens text.  

Texten klassificeras sedan med hjälp av uppsatsens teorimodell.   

 

Kapitel sex analyser resultaten från kapitel fem och undersökningen sammanfattas. Detta sker i 

syfte att besvara uppsatsens forskningsfrågor. Kapitlet innehåller också förslag på fortsatt  

forskning. 
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2 Metod 
 

Kapitlet beskriver och motiverar valet av den metod som används i uppsatsen.  

2.1 Metodbeskrivning 

Uppsatsen är deduktiv till sin karaktär och den huvudsakliga metod som tillämpas är kvalitativ  

textanalys. Denna del av metoden följer de steg som är förknippade med kvalitativ dataanalys 
27

.  

I uppsatsen genomförs även en komparativ analys där material från doktrinen jämförs med  

militärteoretisk litteratur. Metoden tillämpas i fem steg enligt nedan: 

 

INSAMLING AV DATA 

I det första steget studeras den militärstrategiska doktrinen översiktligt och de nyckelord och 

fraser där doktrinen behandlar begreppet krig markeras. I detta skede studeras även kapitel två i 

boken ”Militärteorins grunder” som introducerar olika förhållningssätt till krig. Syftet med 

analysen är att finna lämplig militärteoretisk litteratur där författarna ser på krig från helt olika 

utgångspunkter. Ytterligare ett syfte är att säkerställa tillräcklig förförståelse i ämnet vilket  

uppnås genom att boken är skriven som en introduktion i ämnet militärteori. 

 

OPERATIONALISERING AV TEORI OCH KONDENSERING 

I detta steg studeras utvald militärteoretisk litteratur och texten kondenseras
28

. Syftet med detta 

steg är att finna de indikatorer, eller nyckelord, som representerar respektive författarens syn på 

krig. Indikatorerna används senare i analysen av militärteoretiska influenser i doktrinens text. 

 

KODNING 

I detta steg kodas
29

 materialet från doktrinen, koderna väljs med utgångspunkt från valda  

indikatorer, och materialet lyfts därefter ur doktrinen och in i tabellen enligt kapitel fem. 

 

ANALYS 

I detta steg analyseras, med hjälp av tidigare beskrivet analysverktyg
30

, materialets influens mot 

framtagna indikatorer. Här studeras även om det finns militärteoretiska perspektiv där det inte går 

att se någon koppling till MSD12. 

 

SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 

I det avslutande steget studeras det analyserade materialet och en diskussion förs som syftar till 

att besvara uppsatsens forskningsfrågor. 

                                                 
27

 Johannessen, Asbjörn. Tufte Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Liber, 2003, s.105. 
28 Göra texten kortare men behålla innehållet. 
29 Gruppera texten i kategorier. 
30 Analysverktyget för att finna influenser beskrivs i avsnitt 1.6. 
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2.2 Metodval, validitet och reliabilitet  

Uppsatsen är deduktiv till sin karaktär eftersom den utgår från militärteorin för att analysera 

doktrinens text. Det hade troligen varit möjligt att vända på förhållandet mellan empiri och teori 

och alltså istället göra en typ av induktiv ansats 
31

. En sådan undersökning hade börjat med  

kondensering av doktrinens text för att sedan hitta - och koppla texten mot lämpliga  

utgångspunkter inom militärteorin. En svaghet i detta tillvägagångssätt är att det troligen att blir 

svårare att hitta svaga, indirekta och informella militärteoretiska influenser. Risken är att ett 

militärteoretiskt förhållningssätt som ligger längre ifrån det mest förekommande i doktrinen 

överskuggas av ett som är tydligt och ligger nära.  

 

Även om valet av metoden kvalitativ textanalys inte är kontroversiellt, eftersom uppsatsen just 

avser att analysera en förklarande text, hade det varit möjligt att använda ett större inslag av 

kvantitativ analys. Till viss del kan tabellen i kapitel fem användas för att kvantitativt dra  

slutsatser om hur stor påverkan en viss militärteoretisk författare har i doktrinen. Svagheten med 

att dra sådana slutsatser är att detta förutsätter att all utbruten text i doktrinen är lika betydelsefull. 

I en förklarande text är det möjligen viktigare att hitta textens underliggande budskap och  

andemening än att behandla hela textmassan likformigt och kvantitativt.  

 

Kopplat till uppsatsens validitet och reliabilitet bör en reflektion ske både över själva metodvalet 

och även över operationaliseringen
32

. Operationalisering innebär inte bara en sortering utan även 

generalisering, förenkling och anpassning av materialet. Operationaliseringen kan vara behäftat 

med olika slags fel som i sådana fall påverkar undersökningens validitet och/eller reliabilitet.  

Det är också risk för att viktiga delar av det ursprungliga materialet utelämnas eller förvrängs.  

I uppsatsen strävar författaren efter att undvika detta genom att säkerställa förförståelse, med 

hjälp av Militärteorins grunder, innan de egentliga litteraturstudierna börjar.  

 

En svaghet i metoden är att eftersom militärteori spänner över stor bredd blir det en  

förhållandevis liten del av tillgänglig litteratur som får stort genomslag i studien. För att undvika 

att valet av litteratur ses som godtyckligt sker en fördjupad diskussion om kvalitén på litteraturen, 

och argumenten för att utgå från just denna litteratur, i kapitel tre. Uppsatsens frågeställningar är 

också allmänt hållna och ställer inte på något sätt kravet att svaren skall täcka in stor mängd av 

befintlig militärteori.  

 

Bedömningen av uppsatsens reliabilitet underlättas också av att läsaren tydligt kan ta del av hur 

data bearbetas. En del av detta är den stegvisa förklaring av metod som finns i kapitel två.  

En annan del är att tabellen i kapitel fem ger läsaren möjlighet att ta del av materialet som  

undersökningen baseras på. 

                                                 
31 Induktiv här i betydelsen ”från empiri till teori” alltså ej i betydelsen  ”hitta mönster som kan göras till teorier”. 
32

 Johannessen/Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s.45.  

”Klassificera ett fenomen i distinkta kategorier” 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Validitet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Reliabilitet
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3 Material och källkritik 
 

Kapitlet behandlar det material som ligger till grund för uppsatsen. Efter en källkritik diskussion 

introduceras den viktigaste litteraturen som undersökningen baseras på.  

 

En källkritisk analys konstaterar att samtlig litteratur som ligger till grund för uppsatsen är  

förstahandskällor som finns tillgängliga på biblioteket
33

. Ett undantag är en artikel som är hämtad 

från internet där författaren dock är känd
34

. Ett problem kan vara om  

litteraturen i översättning får förändrad betydelse, den översatta litteraturen föreligger dock i 

förstautgåva till svenska. Det kan ses som en svaghet i valet av litteratur att ett flertal av böckerna 

är mer än tio år gamla och därför möjligen inte täcker in den senaste militärteoretiska  

forskningen. Mot detta kan argumenteras att det är ett medvetet val att välja välrenommerade 

författare som Keegan eller Creveld framför att välja nyare och kanske inte lika kända författare. 

Användningen av Creveld och Keegan som jämförelse till Clausewitz kan också kritiseras mot 

bakgrund av att deras böcker i stor utsträckning tar sina utgångspunkter i kritik mot Clausewitz, 

och därmed syftar till att förklara vad krig inte är, snarare än att presentera egna teorier om vad 

krig faktiskt är. Motivet till valet av litteratur är att Keegan och Creveld tillhör Clausewitz  

starkaste kritiker och att författare i opposition till varandra ger undersökningen bredd.  

Forskningsfrågorna är också formulerade i huvudsak för att studera hur doktrinen ser på krig 

snarare än att hitta ett antal olika definitioner av detta begrepp.  

 

Den bok som huvudsakligen bygger upp uppsatsens undersökning är ”Militärteorins grunder” av 

Jerker Widén & Jan Ångström. Den är beställd av försvarsmakten och producerad vid  

försvarshögskolan 2005. Syftet med ”Militärteorins grunder” var att den skulle vara ett stöd för 

den militära doktrinen. I de doktriner som gavs ut 2005 
35

, och som kopplades till den förra  

utgåvan av militärstrategisk doktrin
36

, framgick att boken ingick som en del i svensk militär 

doktrin. Även om den, som en av drygt tjugo böcker, finns med som rekommenderad litteratur i 

MSD12 framgår det inte att den har någon särställning relativt denna doktrin.
37

 ”Militärteorins 

grunder” har valts för att ge underökningen bredd eftersom den introducerar ett antal helt skilda 

perspektiv på krig och krigföring. 

                                                 
33

 Anna Lindh biblioteket/ FHS. 
34

 Bassford, Christopher. Villacres, Edvard J. Reclaiming the clausewizian trinity, Ur: Parameters, the journal of the   

U.S. Army War College, Autumn, 1995.  

Bassford är representerad på Anna Lindh biblioteket. Biografi: http://www.clausewitz.com/Bassford/bio.htm 
35

 Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma-/mark-/marina-/luft- op.2005.Värnamo: Fälth & Hässler, 2005. 
36

 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin 2002. 
37

 Försvarsmakten, MSD12,s.161 f. 

http://www.clausewitz.com/Bassford/bio.htm
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”Om Kriget (Vom Kriege)” av Carl von Clausewitz är ett standardverk inom militärteorin och 

den känns fortfarande, mer än 170 år efter att den utgavs för första gången, relevant både genom 

sitt militärteoretiska djup men även genom sin bredd
38

. Clausewitz har kallats för västvärldens 

mest inflytelserika militära tänkare. Denna ställning intog han dock först flera decennier efter sin 

död genom den framgångsrike preussiske generalstabschefen Helmuth von Moltke som framhöll 

Clausewitz betydelse och att han själv var påverkad av hans tankar. ”Vom Kriege” har blivit 

översatt och utgiven i nära tjugo inom och utomeuropeiska länder. Boken har använts i sin  

svenska översättning från 1981 i utgåvan från Bonniers bokförlag 2002. Detta är den första  

översättning som gjorts av verket i sin helhet till svenska. Både MSD12 och boken  

”Militärteorins grunder” hänvisar till denna utgåva. ”Om Kriget” har valts för att den ligger nära 

MSD12. Centralt i ”Om kriget” är beskrivningen av krigets natur och karaktär med begreppen 

duellen och triaden. Clausewitz ansåg att kriget är ett redskap och ”en fortsättning på politiken 

med andra medel”. Vad han menade var antagligen att krig var ett medel (redskap) för att  

åstadkomma politiska mål
39

. Vidare liknar Clausewitz kriget vid en duell mellan politiska  

aktörer.  

 

För att jämföra MSD12 med helt andra perspektiv på krig och krigföring, än det som redovisas i 

”Om kriget”, har två av Clausewitz starkaste kritiker valts. Båda kritiserar Clausewitz med  

motivet att han är en produkt av sin tid och att han är för smal i sin teori. Trots att de ligger nära 

varandra i sin kritik studeras båda eftersom de också skiljer sig något åt i sina respektive  

beskrivningar av krig. 

 

Sir John Keegan anses vara en av världens ledande militärhistoriker. Han har undervisat vid 

Princeton University och vid militärhögskolan i Sandhurst och han är också författare till en lång 

rad böcker om krigshistoria. Keegans bok ”The history of warfare (Krig och kultur)” utkom 

1993. Den har kontinuerligt kommit ut i nya upplagor och kan betraktas som en klassiker inom 

ämnesområdet. Uppsatsen använder den första svenska översättningen som gavs ut på  

Bokförlaget Natur och Kultur, 2003. Till denna bok har även författaren skrivit ett nytt förord. 

 

En annan författare som är kritisk mot Clausewitz men också väl etablerad inom militärteorin är 

den israeliska militärteoretikern Martin van Creveld. Van Creveld utbildades vid London School 

of Economics och Hebrew University of Jerusalem, där han även har varit lärare. Han har  

dessutom undervisat vid flera militärhögskolor i olika länder i Västvärlden. Creveld har författat 

ett flertal böcker inom militärhistoria och strategi
40

. Uppsatsen använder den engelska  

”The Transformation of War”.  Utgiven på förlaget Free Press 1991.  

                                                 
38

 Forskningen om Clausewitz teorier är fortfarande omfattande. Clausewitz har en egen hemsida på internet 

http://www.clausewitz.com/index.htm . Bredden i ”Om kriget” kan illustreras med att den spänner över allt från 

militärfilosofi till utnyttjandet av stridskrafter i olika terrängtyper.   
39

 Widén/ Ångström, Militärteorins grunder, s.23. 
40

 Bl.a. Command in War (1985), Supplying War: Logistics from Wallenstein to Patton (1977, 2:a  upplagan 2004), 

The Transformation of War (1991), The Sword and the Olive (1998) och The Rise and Decline of the State (1999). 

http://sv.wikipedia.org/wiki/London_School_of_Economics
http://sv.wikipedia.org/wiki/London_School_of_Economics
http://www.clausewitz.com/index.htm
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Keegan och Creveld kritiserar bl.a. Clausewitz triad. Keegan menar att krig inte kan vara kopplat 

till politik eftersom krig som företeelse har funnits längre än vad stater har existerat. Krig har 

även utspelats i regioner där ingen stat har funnits. Creveld menar dels, analogt med Keegan, att 

frånvaron av staten som institution i många av dagens krig gör att triad i termer av regering, 

väpnade styrkor och folket inte är giltig. Han menar även att människan inte är en rationell  

varelse och därför kan inte en del av kriget, genom politiken ”vara betingat av det rena  

förståndet” 
41

 

 

En inte lika etablerad militärteoretisk författare är Michael Grant Ignatieff som är historiker, 

författare, journalist och tidigare partiledare för Kanadas liberala parti. Han har publicerat ett 

flertal romaner och essäsamlingar 
42

. I uppsatsen används ”Det virtuella kriget” i översättning av 

Kent Lindkvist utgiven på förlaget Daidalos 2000. Ignatieff representerar något som har kallats 

det postmodernistiska perspektivet på krig. Det postmodernistiska perspektivet bygger på en 

föreställning om att Clausewitz triad inte längre är giltig eftersom kriget, för huvuddelen av 

västvärdens befolkning, har förvandlats till ett virtuellt fenomen som utspelas i media som en 

slags åskådarsport. Eftersom folket inte längre deltar aktivt i kriget är det inte troligt att  

människor omfattas av de känslor av primitiv våldsamhet, hat och fiendskap som är en del av 

Clausewitz triad. 

 

                                                 
41

 Carl von Clausewitz, Om kriget, översättning Hjalmar Mårtenson, Klaus-Richard Böhme & Alf W Johansson . 

(Stockholm: Bonniers, 2002), s.44. 
42

 På svenska finns förutom ”Det virtuella kriget” bl.a. ”Krigarens Heder” (Daidalos 1999). 

http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rfattare
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kanadas_liberala_parti
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4 Operationalisering av militärteoretiska förhållningssätt  
 

Kapitlet operationaliserar det material som ligger till grund för uppsatsens analys. 

Utvald litteratur kondenseras till indikatorer som sedan används i analysen av doktrinen.  

4.1 Carl von Clausewitz 

4.1.1 Krigets natur och karaktär 

Clausewitz menar att krigets natur är konstant medan dess karaktär i varje enskilt fall förändras. 

Krigets natur förklarar han som ”en märklig treenighet”
43

 eller triad där krigets element 

samspelar, samt med begreppet duellen som innebär att krig är våldsamt, dynamiskt och 

föränderligt. Krigets karaktär illustreras i det teoretiska begreppsparet verkligt- och absolut krig. 

 

”Kriget är inte bara en verklig kameleont, eftersom det i varje konkret fall något ändrar karaktär. 

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 fiendskapen 

som tillsammans kan betraktas som en blind naturkraft; av sannolikheternas och 

tillfälligheternas spel, som ger utrymme för ett fritt skapande sinne; och slutligen av att vara ett 

politiken underordnat instrument, varigenom det betingas av det rena förståndet. 

Den första av dessa tre aspekter hänför sig främst till folket, den andra främst till fältherren och 

hans armé, den tredje främst till regeringen.” 
44

 

4.1.2 Triaden 

Krigets natur utgörs av de faktorer som är ständigt närvarande och som i varje enskilt fall avgör 

hur ett krig gestaltar sig. Dessa faktorer är tidlösa och varierar i storhet och påverkan. Det är 

faktorernas inbördes förhållande och deras påverkan på kriget som utgör kärnan i krigets tidlösa 

natur. Clausewitz förklaring av krigets natur bygger, förenklat sett, på en treenighet av känsla, 

slump och rationella överväganden. 

 

       

 

 

 

     

 

 

 
 

BILD 4:1 

                                                 
43

 Clausewitz, Om kriget, s.44. 
44

 Ibid.,s.44. 

SANNOLIKHETEN OCH 

TILLFÄLLIGHETERNAS SPEL 

GENOM POLITIKEN BETINGAT 

AV DET RENA FÖRNUFTET 

PRIMITIV VÅLDSAMHET, HAT 

OCH FIENDESKAP 
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4.1.3 Absolut och verkligt krig 

Clausewitz, som ansåg att krigets natur var konstant, stod inför utmaningen att formulera en teori 

om krig trots att fenomenet tog sig många olika uttryck. Lösningen på problemet var att 

konstruera begreppsparet ”absolut krig” och ”verkligt krig” där han gör skillnad på krigets 

logiska och rena form och krig som det sett ut i verkligheten genom historien. Det absoluta kriget 

kännetecknas av en växelverkan som kontinuerligt driver kriget och våldet mot dess yttersta 

gräns. Växelverkan är ett resultat av att kriget sker mellan parter, vilka inte helt kan kontrollera 

situationen. När parterna inser att den andra parten förstår att det viktigaste sättet att få igenom 

sin vilja är att göra motparten värnlös måste de själva sträva efter detta.
 45

 ”Därför måste den 

vinna framgång… som skoningslöst och utan hänsyn till blodsutgjutelsen utnyttjar detta våld, om 

inte motståndaren gör det.” 
46

 I det absoluta kriget finns alltså inga begränsningar för 

våldsanvändningen.  Det verkliga kriget kännetecknas av återhållande faktorer som den 

mänskliga naturen, politikens rationalitet och begreppet friktion. Dessa faktorer hindrar det 

verkliga kriget från att bli ett absolut krig. Genom att konstruera en abstrakt form av krig ökas 

därmed förståelsen för det verkliga kriget 
47

.  

4.1.4 Duellen 

Clausewitz menar att: 

 

”Kriget är ingenting annat än en utvidgad tvekamp. Om vi vill tänka oss det 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  

motståndaren till marken och därigenom göra honom oförmögen till varje form av vidare  

motstånd. Kriget är alltså en våldsakt för att påtvinga motståndaren vår vilja.” 
48

 

 

Clausewitz ser alltså kriget som en duell mellan politiska aktörer. I Militärteorins grunder  

påpekas att liknelsen duell har en djupare innebörd. Duellen var, när Clausewitz levde, en social 

institution med mer eller mindre formella regler som kunde användas för att lösa tvistemål mellan 

individer. Krig kan också ses som ett konflikthanteringsinstrument med egna regler och normer 

som utvecklats under hundratals år.
49

  

4.1.5 Krigets dimma 

Ett centralt begrepp i Clausewitz teori är friktion. ”Friktion är det enda begrepp som mer eller 

mindre motsvarar de faktorer, som skiljer det verkliga kriget från kriget på pappret”
50

. Friktion 

är alla de tillfälligheter, missförstånd, tekniska fel etc. som skiljer det verkliga kriget från kriget 

på pappret. 

                                                 
45

 Widén/ Ångström, Militärteorins grunder, s.27. 
46

 Clausewitz, Om kriget, s.30. 
47

 Widén/ Ångström, Militärteorins grunder, s.28. 
48

 Clausewitz, Om kriget, s.29. 
49

 Widén/ Ångström, Militärteorins grunder, s.24. 
50

 Clausewitz, Om kriget, s.79 ff. 
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4.1.6 Kriget som ett rationellt och politiskt redskap 

En av de mera citerade, kritiserade och debatterade fraserna ur ”Om kriget” lyder ”Kriget är 

blott en fortsättning på politiken med andra medel.” 
51

 Clausewitz ansåg att kriget är ett politiskt 

instrument och att: ”Den politiska avsikten är målet, kriget är medlet för att nå det och medlet 

kan aldrig ses isolerat från sitt mål.” 
52

 I avsnittet ”Olikartade krig” menar Clausewitz att om 

krigsanledningarna förstärks och folkets tillvaro i högre grad påverkas kommer kriget att,  

i proportion till detta, handla ännu mer om att underkuva fienden. Krigets mål och det politiska 

målet sammanfaller och kriget blir mer ”krigiskt” och mindre politiskt. Om motivationen å andra 

sidan är svag kommer kriget att fjärmas från sin naturliga riktning och kriget blir mer politiskt.
53

 

Clausewitz skriver att: ”…[det är] sant att politiken i vissa krig spelar en mycket liten roll, 

i andra åter kan dess inflytande dominera.”
54

 Det är således inte nödvändigt att politiken uttryckt 

som det rationella förnuftet alltid är en dominerande faktor i krig men den finns däremot alltid 

närvarande.  

                                                 
51

 Clausewitz, Om kriget,s.42. 
52

 Ibid.,s.43. 
53

 Ibid.,s.43. 
54

 Ibid.,s.43. 
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4.2 John Keegan 

4.2.1 Krigets utveckling 

I ”The history of warfare (krig och kultur)”, vänder sig John Keegan mot Clausewitz teori  

framför allt i det att han menar att krig inte är en fortsättning på politiken med andra medel.
55

 

Boken undersöker krigföringens historia och studerar dess utveckling som ett växelspel mellan  

kultur och teknik. Keegan utgår från primitiv krigföring och konstaterar att även om den kan vara 

brutal kringgärdas den normalt av olika restriktioner. Dessa restriktioner har kulturell bakgrund 

och syftar till att minimera krigets totala verkan. Det är bl.a. ovanligt att primitiva krigare,  

åtminstone inledningsvis, utsätter sig för de risker det innebär att drabba samman i närstrid. 

 

Krig som ligger över vad som i boken kallas ”den militära horisonten” utvecklades i en  

interaktion mellan den bofasta och jordbrukande befolkningen i främre orienten och ryttarfolken 

på den centralasiatiska stäppen. När hästen började användas skapades tekniska innovationer som 

stridsvagnen och stigbygeln. Kriget blev nu rörligt och reflexbågen gjorde det möjligt att  

nedkämpa en motståndare på längre håll. I Europa, närmare bestämt i nuvarande Grekland, fanns 

det inte bete för stora ryttararméer och småjordbrukarna var bundna till sin jord. Kriget fördes här 

till fots och eftersom folket inte ville få sin jord skövlad strävade de efter snabba avgöranden. 

Detta innebar dock inte nödvändigtvis att motståndaren förintades eftersom en sådan insats inte 

var värd de risker den medförde. Detta skapade falangkrigföringen med tungt beväpnade 

fotsoldater i täta formeringar som drabbade samman i närstrid. Via bättre vapen, bl.a. järnets 

införande, krutet som medförde större eldkraft och en utveckling från romarrikets organisation av 

militära förband till den centralstyrda västerländska staten med en industriell kapacitet som kan 

ställas till krigföringens förfogande har detta lett fram till hur vi i Västerlandet idag ser på krig  

och krigföring. Eftersom Västerlandet, Europa och senare USA, de senaste århundradena har  

haft en dominerande maktställning har denna syn blivit rådande även i andra delar av världen.  

4.2.2 Krigarkultur 

Ett bärande begrepp i boken är krigarkultur. Denna kultur är ofta konservativ i sitt tänkande och i 

sina traditioner. Keegan jämför bl.a. förbandsandan vid brittiska regementen med stamkänsla. 

”Den brittiska armén är i ytterligt hög grad stammedveten. Några av dess regementen har anor 

som sträcker sig tillbaka till 1600-talet, när moderna arméer bara hade börjat formas ur de 

feodala hopar av krigare, vilkas förfäder hade trängt in i Västeuropa under den invasion som 

kastade det romerska riket över ända.
” 56

 Keegan menar också att det ytligt sett finns flera klart 

åtskilda krigartraditioner men till syvende och sist finns det bara en krigarkultur. Dess framväxt 

och omvandling från människans begynnelse fram till nutiden är krigföringens historia 
57

.  

                                                 
55 Keegan, John. Krig och kultur, Översättning Thomas Preis, Stockholm: Natur och Kultur, 2003, s.1. 
56

 Keegan, Krig och kultur, s.17 f. 
57

 Ibid.,s.19. 
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I boken ägnas ett avsnitt åt att ge exempel på när kriget som kultur har fått samhällen att, mer 

eller mindre, gå under. Han nämner Påskön, Zulufolket, Mameluckerna och Samurajerna som 

exempel på krigarkulturer som har stelnat och inte kunnat anpassa sig till ändrad miljö och  

ändrade tekniska förutsättningar. Keegan anser att krig och krigföring genom historien snarare 

har haft kulturella- än politiska orsaker, ”Krig är en fortsättning på en kultur med dess egna 

medel.
”58

 Den förklaringsmodell som levereras av Clausewitz är således formad av den kultur 

som var rådande när han verkade i början på 1800-talet.
59

 Keegan menar att  

Västerlandets krigarkultur uttryckt i de tankar som förs fram av Clausewitz tillsammans med den 

franska revolutionens frihetsideal och idéer om folkförsvar med miljonarméer samt den tekniska 

utvecklingen som skedde med den industriella revolutionen bl.a. ledde till första världskrigets 

masslakt i fastlåsta skyttegravsstrider. Han gör inte explicit Clausewitz ansvarig för kriget  

eftersom han menar att tankarna ändå ”låg i luften”. Clausewitz dog 1831 och hans bok fick inte 

stor spridning förrän på 1870-talet efter det att Helmuth von Moltke
60

 avslöjade att det var den 

bok som, förutom bibeln, utövat starkast inflytande på honom.  

 

I ett avsnitt i boken diskuterar Keegan hur araberna, från mitten på 600-talet, kunde nå sådana 

framgångar att de från mitten på 700-talet behärskade ett område från Atlantkusten i Spanien till 

Centralasien i Afghanistan. ”Det mest häpnadsväckande med arabernas segrar var deras härars 

relativt låga duglighet. De hade visserligen under århundraden legat i fejd med varandra i  

öknen, men de hade ingen erfarenhet av egentligt krig. De var primitiva krigare som föredrog 

överfallet ’ghazwa’ som operationsform. Deras anförare tycktes inte heller ha varit särskilt 

slipade. De hade absolut inga fördelar beträffande utrustning eller militär teknik.”
61

  

Keegan fortsätter: ”Slutsatsen måste bli att det var själva islam, med sin starka betoning av 

striden för tron, som gjorde araberna så överlägsna på slagfältet. ’Primitiv’ taktik blir effektiv 

om krigaren är uppfylld av tro på seger och är villig att ständigt återvända till kampen, hur ofta 

han än lösgör sig från fienden när en enskild strid går honom emot. Längre fram i tiden såg Mao 

Zedong saken på samma sätt”
62

 Att föra krig som självförverkligande, antingen som en  

kulturbärare alternativt för en idé eller en tro, utmanar till viss del Clausewitz rationella syn på 

kriget. 

                                                 
58

 Ibid.,s.68. 
59

 Ibid.,s.44. 
60

 Von Moltke var chef för den preussiska generalstaben och tycktes ha närmast magiska härförarkrafter då Preussen 

1866 respektive 1871 på några veckor besegrade Österrikes och Frankrikes arméer. 
61

 Keegan, Krig och kultur, s.220. 
62

 Ibid.,s.221. 
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4.3 Martin van Creveld 

4.3.1 Non trinity war 

I ”The transformation of war” gör Creveld en bred ansats att svara på frågorna:  

Vad är krig/ Vem utkämpar krig/ Hur utkämpas krig/ Vad utkämpas krig om/ Varför utkämpas 

krig. Creveld menar att moderna tankar runt dessa frågor saknas och att tänkandet är rotat i något 

han kallar en ”Clausewitzisk världsbild” som antingen är föråldrad eller fel 
63

. Han konstaterar 

vidare att ingen militärteoretiker, möjligen med undantag för Sun Tzu, har influerat sin  

omgivning i motsvarande grad som Clausewitz vars tänkande är en hörnsten i modernt strategiskt 

tänkande. Creveld anser dock att Clausewitz tankar måste sättas i en tidsmässig kontext för att 

kunna förstås. Boken utvecklar detta resonemang med början i Westfaliska freden 1648 när  

Europa formades till det som senare skulle bli moderna stater. Creveld kritiserar Clausewitz för 

att vara för smal när han anger krigets beståndsdelar som en triad inkluderande folket, armén och 

regeringen.
64

 Han menar att detta ”trinity war” var en konsekvens av att det ideala kriget i Europa 

på 1700- och 1800-talet borde vara något som huvudsakligen berörde statschefen eller av honom 

utsedd fältherre och dennes armé. Krig utkämpades mellan stater och vid en återgång till något 

annat skulle Europa hamna i det kaos som rådde under trettioåriga kriget. Kriget reglerades också 

i en serie internationella överenskommelser som definierade vad en soldat var och vad han fick 

göra och inte fick göra. Civilbefolkningen skulle lämnas utanför utom vid ”militär nödvändighet” 

och i retur skulle de inte blanda sig i kriget. Att verkligheten var att arméer på denna tid,  

och under sina fälttåg, plundrade sig igenom Europa gjorde inte att befolkningen hade rätt att 

tillgripa våld. Civilbefolkning som bröt dessa regler blev betraktade som banditer och kunde 

utsättas för repressalier. En konsekvens av detta var bl.a. att icke européer som inte kände till 

denna distinktion, t.ex. naturfolk där alla vuxna män betraktades som krigare, blev betraktade 

som banditer och därför också urskiljningslöst slaktade. Det finns gott om exempel på detta bl.a. 

från olika kolonialkrig. I slutet på 1800-talet utmanades Clausewitz triad, i tolkningen  

folket- regeringen- armén, av de som menade att tekniska möjligheter, framför allt järnvägen, 

medförde att hela befolkningen nu skulle bidra till krigsansträngningen på ett sätt som gjorde att 

civilbefolkningen inte gick att särskilja, kriget skulle bli ett totalt krig. Krig var också alltför 

komplicerat för att underordna sig politiken
65

. Efter första världskriget förklarar den tyska 

generalkvartermästaren Erich Ludendorff, i boken ”Der Totale krieg (1936)”,  

tysklands förlust i kriget. Han går i boken till attack mot Clausewitz och hävdar att krig inte är en 

fortsättning på politiken. Han hävdade att han hade blivit hindrad att vinna kriget av bl.a.  

politikerna. Krig för nationell överlevnad borde föras utan inskränkningar. Landets samtliga 

resurser och dess hela befolkning borde ställas under en militär diktator (Der Feldherr).  

 

I ”The transformation of war” anger Creveld att tre fjärdedelar av de väpnade konflikterna som 

skett i världen sedan 1945 varit av karaktären lågintensiv konflikt(LIC)
66

. Dessa konflikter  

                                                 
63

 van Creveld, Martin, The Transformation of War, Free Press: New York,1991, Förord. 
64

 Ibid.,s.40. Det går dock att utveckla diskussionen om innebörden av triaden, vilket också sker i denna uppsats. 
65

 Creveld, The Transformation of War, s.42. Tankarna förs fram av Colmar von der Goltz i boken  Das Volk in 

Waffen (1883). 
66

 Ibid.,s.20. 
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tenderar att ske i mindre utvecklade delar av världen och involverar sällan reguljära förband på 

båda sidor. Oftast står reguljära förband mot gerilla, terrorister eller mot civilbefolkning.  

De vapen som används inkluderar inte primärt en modern armés mest högteknologiska  

vapensystem. Förutom att LIC varit fler än de konventionella krigen har de också varit blodigare.  

Creveld nämner en total siffra på 20 milj. döda sedan andra världskriget
67

. Han menar vidare att 

när de mest betydelsefulla militärmakterna intervenerat med konventionella förband i denna typ 

av konflikter har de oftast misslyckats 
68

.  

 

Genom att peka dels på tanken om det totala kriget exemplifierat av extrem tysk militarism och 

olika former av lågintensivt krig vill Creveld hävda att den form av krig som Clausewitz  

beskriver, inte på något sätt är den enda formen av krig ”The trinitan war is not war with a 

capital W but merely one of the many forms that war has assumed.” 
69

 Han påpekar också att om 

man identifierar krig som en företeelse där stater för krig mot varandra blir den logiska 

konsekvensen att där stater inte för krig existerar inga krig. Creveld menar att detta är skälet till 

att västvärden tenderar att inte fästa tillräckligt avseende vid LIC innan det är försent och 

konflikten har eskalerat. Han exemplifierar detta med konflikterna Vietnam och Algeriet som 

båda inledningsvis sågs snarast som mindre interna ordningsfrågor. Creveld studerar också 

deltagarna i det han kallar ”non-trinity war”. Epiteten är många på dessa organisationer: 

frihetskämpar, kriminella, terrorister eller gerilla. Dessa organisationer är ofta fattiga, dåligt 

organiserade och militärt svaga. De borde därför inte kunna utmana reguljära militära förband 

men gör det ändå eftersom de inte för krig på samma sätt. De slår mot regeringen på alla sätt och 

med en kombination av våld och övertalning försöker de få folket på sin sida. De känner sig inte 

bundna vid krigets lagar, som ju utvecklades i Västeuropa, soldater och civila är exempelvis lika 

legitima som mål.  

4.3.2 Västvärldens verktyg för att utkämpa krig 

Creveld behandlar också doktrinutvecklingen under det kalla kriget som, åtminstone under  

1950-talet, i huvudsak inriktade sig på utkämpandet av kärnvapenkrig. 1961 implementerade 

USA doktrinen ”Flexible response”. Genom att trots kärnvapen förbereda sig för konventionellt 

krig kunde möjligen ett utbrott av kärnvapenkrig förhindras. Tanken var att om beslutsfattarna 

inte har konventionella styrkor till sitt förfogande kan de inte svara på kriser utan att använda 

kärnvapen. Eftersom kärnvapen i relation till sin effekt är relativt billiga har denna utveckling fått 

till följd att huvuddelen av den militära budgeten har bekostat konventionella styrkor som 

huvudsakligen är dimensionerade för att användas i konventionellt krig mot motståndarens 

motsvarande förband
70

. Creveld menar att dessa styrkor inte är lämpliga att använda i 

lågintensiva konflikter och att mycket av dagens militärmakt således är irrelevant för att använda 

till försvar av politiska intressen runt om i världen
71

. Han menar vidare att det finns militära 

orsaker till att reguljära förband har svårt att utkämpa LIC. Förutom att många av de 

                                                 
67

 Ibid.,s.21. Boken nämner platser som inbördeskriget i Nigeria 1966-69 med 3 milj. döda. De totala siffrorna måste 

dock ökas eftersom boken är drygt 20 år gammal. 
68

 Ibid.,s.22. Creveld nämner dock även det som brukar anges som ett exempel på en lyckad counterinsurgensy 

operation nämligen när Storbritannien ingrep i Malaysia för att nedkämpa en kommunistisk gerillarörelse. 
69

 Ibid.,s.57. 
70

 Creveld, The Transformation of War,s.20. Creveld anger siffran 80 % av NATO:s budget (boken skrevs 1991). 
71

 Ibid.,s.27. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2012-06-07  

Anders Landewall 

SA VT 12 

 

 - 23 - 

högteknologiska vapensystem som finns i dag inte är lämpliga för denna form av krigföring 

innebär administration, underhåll och logistik att, ”the number of troops in their (tails) will be far 

too large, and the number in the fighting (teeth) far too small.”
 
Creveld går ännu längre genom 

att hävda: “… the most powerful modern armed forces are largely irrelevant to modern war- 

indeed that their relevans stands in inverse proportion to their modernity” 
72

 Creveld påpekar 

vidare att trupp och vapenutveckling inte sker i ett vakuum och att lösningen finns på konceptuell 

nivå genom vad han kallar ”modern strategic thought” 
73

  

4.3.3 Krigets syfte och karaktär 

Boken studerar även Clausewitz kända fras att kriget är en fortsättning på politiken med andra 

medel 
74

. Creveld kopplar politik till en stats intressen och han menar att staters intressen varierar. 

Från att på Clausewitz tid mest handla om landområden är krig som resulterar i gränsförändringar 

numera ovanliga. Eftersom staters intressen kommer att fortsätta förändras kommer även krigets 

former att fortsätta att utvecklas. Creveld är för övrigt kritisk till att se grunden till krig utifrån ett 

intresseperspektiv eftersom enbart detta inte motiverar människor till att riskera livet, ”At bottom 

the reason why fighting can never be a question of intrest is- to put it bluntly- that dead men have 

no intrest.” 
75

 Creveld vill inte heller överskatta graden av rationalitet och ren logik som en  

komponent i krig. Han anser att människan inte är logisk, speciellt inte när hon drabbas av krigets 

påfrestningar. Det finns därför ingen anledning att tro att de som fattar beslut inte också omfattas 

av emotioner som påverkar logiken i deras beslut. 
76

  

Creveld nämner också flera andra syften med krig än sådana med politiska förtecken. Under 

1500-talet fördes det som räknades som krig snarare som en fortsättning på rättsskipningen.
77

 Två 

furstar som var oense kunde utkämpa fullskaligt krig eller utmana varandra på duell. Rättvisan 

var gudomlig och dömde genom det rättfärdiga kriget. Kriget skulle utlysas av en publik person, 

det skulle ha ett rättfärdigt syfte och våld skulle utövas i proportion till syftet. Religionskrig 

nämner Creveld som den viktigaste formen av krig i Europa intill tidig modern tid. Westfaliska 

freden var den första som ”lämnade gud utanför avtalet” 
78

 och från sent 1700-tal utkämpades 

inga religionskrig i Europa. I den muslimska världen har dock religionskrig i form av Jihad 

fortfarande idag viss påverkan.
79

 Creveld nämner också krig för egen existens som han menar 

inte är meningsfullt att se som ett politiskt instrument eftersom kalkyler i form av kostnad kontra 

nytta här blir meningslösa. Han exemplifierar med kriget i Algeriet mellan 1954-1962. Algerierna 

hade ingen regering som kunde förhandla politiskt och i takt med mer och mer förstörelse ansåg 

de att det fanns mindre och mindre att förlora och därför ökade deras beslutsamhet. Fransmännen 

som, likt andra rationella stater, var fångade i konventionellt strategiskt tänkande hade svårt att 

förstå den inställningen
80

. 
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 Creveld, The Transformation of War, s.29. 
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 Ibid.,s.32. 
74

 Ibid.,s.124. 
75

 Ibid.,s.157. 
76

 Ibid.,s.157. 
77

 Ibid.,s.132. Plundring och räder räknades inte som krig och var heller inte lika ärofyllt. 
78

 Ibid.,s.138. 
79

 Moderata muslimer föredrar dock att se Jihad huvudsakligen som sin egen inre kamp för att närma sig gud. 
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 Creveld, The Transformation of War, s.144. 
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4.4 Michael Ignatieff 

4.4.1 Postmodernt krig 

Boken ”Det virtuella kriget” utgår från konflikten i Kosovo som författaren menar var det första 

postmoderna kriget i historien. De som anser att krig bör tolkas som ett postmodernt fenomen 

menar att krigets natur de senaste decennierna har förändrats relativt Clausewitz beskrivning. 

Beskrivningen tar sin utgångspunkt i hur västvärlden kommit att betrakta krig och anhängarna 

pekar främst på tre faktorer som drivit fram ett förändrat synsätt: teknologisk utveckling,  

västvärldens tvekan att engagera sig militärt samt användning av luftmakt och precisionsvapen 

för att nå sina mål. Precisionsstyrda vapen har ökat den militära effektiviteten samtidigt som 

faran för civila förluster i motsvarande grad har minskat. Denna utveckling samt den ökade 

rapporteringen via media har medfört att de krigförande numera inte bara är känslig för egna- 

utan också för motståndarens förluster. Genom långräckviddiga precisionsvapen har också 

förluster på egen sida kunnat minimeras. Detta ger en bild av krig där färre och färre stupar.  

 

En annan utveckling som medför att färre och färre människor berörs av krig är att de flesta 

länder i västvärlden har avskaffat värnplikten. Ett exempel är USA som i och för sig aldrig har 

haft allmän värnplikt i den meningen att alla vapenföra män verkligen har inkallats.  

Tidvis har dock en stor del av åldersklassen tagits ut till militär utbildning och tjänstgöring.  

Under Vietnamkriget blev förlusterna bland värnpliktiga en politisk belastning, som undergrävde 

det amerikanska folkets vilja att slutföra kriget. Därför infördes 1973 en yrkesarmé med frivillig 

rekrytering och tidsbegränsad anställning
81

.  

 

Färre och färre stupade samt att folket blir alltmer skiljt från kriget, och även att politiken mer 

och mer kan ta över militärens roll, är faktorer som tycks utmana Clausewitz föreställning om 

krigets natur
82

. Kriget har för folk västvärlden förvandlats till en ”åskådarsport” som utspelas 

virtuellt i media. ”Det virtuella kriget” börjar med att beskriva förhandlingsspelet före 

flygbombningarna i Kosovo där ett fåtal förhandlare med Richard Holbrooke i spetsen arbetar i 

en relativt ointresserad omvärld där bl.a. USA förbereder Irakkriget. När bombningarna börjar i 

”närmast homeopatiska doser” 
83

 kallar Ignatieff detta för ”en övning i bevingad diplomati” 
84

 

där syftet var att sända ett budskap till Milosevic´ 
85

. Ignatieff kallar också kriget för ett 

kabinettkrig eftersom det mobiliserade opinioner runt om i världen medan den direkt engagerade 

personalen endast bestod av ett fåtal 
86

. Boken konstaterar även att ledningen för kriget snarare 

var virtuell än rent fysisk
87

.  

                                                 
81

 Som första land i Europa avskaffade Storbritannien värnplikten år 1963. Inom det sista dryga decenniet har, 

förutom Sverige som i fredstid har värnplikten vilande, fjorton andra europeiska länder övergått från 

värnpliktsarméer till yrkesarméer.  
82

 Widén/ Ångström, Militärteorins grunder, s.33. 
83

Ignatieff, Michael, Det virtuella kriget, Översättning Kent Lindkvist, Daidalos: Göteborg, 2000, s.44. 
84

 Ibid.,s.89. 
85

 Krig som kommunikation diskuteras även i Mitchell C.R, The structure of international conflict,  London: 

Macmillan, 1981. 
86

 Ignatieff, Det virtuella kriget, s.7. Ignatieff nämner siffran 1500 Nato-flygare och de främsta specialisterna, kanske 

mindre än tusen, inom det serbiska luftförsvaret.  
87

 Ignatieff, Det virtuella kriget,s.8,”De två fasta punkterna i hans [överbefälhavaren general Wesley Clark] krig var 

de video- och telefonmöten som hölls varje morgon i säkerhetsrummet i SHAPE-huvudkvarteret”. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Vietnamkriget
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Vidare diskuteras den komplicerade målvalsprocessen där Nato tog stora politiska hänsyn och 

bombmål bereddes i en komplicerad process för att sedan godkännas på hög politisk nivå.  

Ignatieff berör också det faktum att i detta krig kommunicerade parterna med varandra samtidigt 

som de förde krig mot varandra. Wesley Clark talade med den jugoslaviske överbefälhavaren 

åtminstone en gång och varnade honom för att skicka fartyg till Adriatiska havet
88

. Även vanliga 

människor pratade med varandra eftersom telefon och datakommunikation var öppna.  

Underrättelsetjänsten på båda sidor bevakade kommunikationen men stoppade den inte eftersom 

den från serbiskt perspektiv bedömdes göra Nato mer tveksamma eller åtminstone avskiljande. 

Nato trodde att förbindelserna skulle försvaga den serbiska moralen
89

. Ett bärande tema i boken 

är bristen på fiendeskap mellan folken på bägge sidor. Ignatieff menar att det är bara krig för 

nationellt överlevande som förvandlas till krig mellan folk och när kriget inte förknippas med 

nationellt överlevande kan det lätt förlora sitt stöd hos medborgarna
90

. Ignatieff återkommer gång 

på gång till massmedias roll och även till dess makt. I Kosovo-fälttåget hade inte någon av  

sidorna total kontroll över media. Om Nato haft denna kontroll skulle troligen journalister ha 

förbjudits att resa till Serbien men i så fall hade Nato-länderna också kommit i konflikt med det 

västerländska samhällets yttrandefrihet. I andra krig t.ex. kriget i Tjetjenien visade sig ryssarna 

skickliga på att inskränka journalisternas tillgång till slagfältet. Ignatieff menar att den påstådda 

genomskinligheten i moderna krig därför är en fiktion. Det virtuella kriget vinns genom att det 

vinklas på rätt sätt i media. Framtida krig kan t.o.m. undkomma journalisternas och  

observatörernas ögon helt och hållet. Om målet är fiendens dator- eller bankinfrastruktur och det 

enda vapnet är datavirus, kommer ingen att veta att kriget har utkämpats förrän det är över 
91

.  

                                                 
88

 Ibid.,s.107. 
89

 Ibid.,s.108. 
90

 Ibid.,s.108, s.149.   
91

 Ibid.,s.157. 
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4.5 Indikatorer 

Nedanstående indikatorer syftar till att, med utgångspunkt från avsnitt 4.1- 4.4, spegla respektive 

författares perspektiv på krig och krigföring. Indikatorerna kommer senare att jämföras med 

doktrinens beskrivning av krig. 

4.5.1 Ignatieff 

 

KRIGET VIRTUELLT I MASSMEDIA 

Det virtuella kriget vinns genom att det vinklas på rätt sätt i media. 

 

KOMMUNIKATION 

I krig kommunicerar de krigförande med varandra samtidigt som de för krig mot varandra.
92

 

 

FOLKET AVSKILT FRÅN KRIGET 

Kriget mobiliserar opinioner runt om i världen medan den direkt engagerade personalen endast är 

ett fåtal.
93

 

 

MINDRE DEL HAT OCH FIENDESKAP 

Det är bara krig för nationellt överlevande som förvandlas till krig mellan folk och när kriget inte 

förknippas med nationellt överlevande kan det lätt förlora sitt stöd hos medborgarna.
94

 

4.5.2 Creveld 

 

AKTÖRERNA ANDRA ÄN STATER  

Crevald påpekar att om krig identifieras som en företeelse där stater för krig mot varandra blir 

den logiska konsekvensen att där stater inte för krig existerar inga krig. Han menar vidare att 

detta är skälet till att västvärden tenderar att inte fästa tillräckligt avseende vid (LIC). 

 

ANDRA SYFTEN ÄN POLITISKA 

Creveld nämner flera andra syften med krig än sådana med politiska förtecken. bl.a. krig för egen 

existens. Creveld menar att i dessa krig är det inte meningsfullt att se kriget som ett politiskt 

instrument bl.a. för att kalkyler i form av kostnad kontra nytta här blir meningslösa. 

 

LÅGINTENSIVA KRIG  

I boken anger Creveld att konflikter som skett i världen sedan 1945 har tre fjärdedelar varit av 

karaktären lågintensiv konflikt(LIC).
95

 

                                                 
92

 Ignatieff, Det virtuella kriget.,s.107. 
93

 Ibid.,s.7. 
94

 Ibid.,s.108, s.149. 
95

 Creveld, The Transformation of War.,s.20. 
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MÄNNISKAN ÄR IRRATIONELL 

Det finns ingen anledning att tro att de människor som fattar beslut inte också omfattas av 

emotioner vilka påverkar logiken i deras beslut.
96

  

4.5.3 Keegan 

KRIG FORTSÄTTNING PÅ KULTUREN 

Krig är en fortsättning på en kultur med dess egna medel.
97

 

Kulturen är en av de främsta faktorerna som bestämmer krigföringens väsen.
98

 

4.5.4 Clausewitz 

KRIG FORTSÄTTNING PÅ POLITIKEN 

”Kriget är blott en fortsättning på politiken med andra medel” 
99

  

 

KRIGETS NATUR TRIADEN OCH DUELLEN 

Krigets natur utgör ”en märklig treenighet”
100

 eller triad där krigets element samspelar med  

begreppet duellen som innebär att krig är våldsamt, dynamiskt och föränderligt. 

 

FRIKTION 

Friktion är alla de tillfälligheter, missförstånd, tekniska fel etc. som skiljer det verkliga kriget från 

kriget på pappret. Friktion är det enda begrepp som mer eller mindre motsvarar de faktorer, som 

skiljer det verkliga kriget från kriget på pappret”
101

 

 

ABSOLUT OCH VERKLIGT KRIG 

Genom att konstruera en abstrakt form av krig ökas förståelsen för det verkliga kriget.
102

 

 

EN VÅLDSAKT PÅTVINGA MOTSTÅNDAREN VÅR VILJA 

”Kriget är alltså en våldsakt för att påtvinga motståndaren vår vilja”
103

 

                                                 
96

 Creveld, The Transformation of War, s.157. 
97

 Keegan, Krig och kultur,s.68. 
98

 Ibid.,s.416. 
99

 Clausewitz, Om kriget,s.42. 
100

 Ibid.,s.44. 
101

 Ibid.,s.79 ff. 
102

 Widén/ Ångström, Militärteorins grunder, s.28. 
103

 Clausewitz, Om kriget, s.29. 
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5 Textanalys av militärstrategisk doktrin 
 

Kapitlet analyserar texten i MSD12 med avseende på influens mot militärteori. 

Texten kopplas mot indikatorerna enligt kapitel fyra. 

5.1 Textanalys av material ur MSD 12 

Tabellen redovisar text ur doktrinen med sidhänvisning. Respektive textavsnitt har kopplats till 

en indikator enligt kapitel fyra, i vissa fall med en kommentar. Med den modell för att spåra 

influens, som redovisas i kapitel ett, sorteras respektive textavsnitt efter hur stark koppling det 

har till respektive militärteoretisk författare. Det huvudsakliga syftet med tabellen är att sortera 

texten. I kapitel sex dras sedan slutsatser kopplat till analysen av texten.  

 

MSD12   TEXT/INDIKATOR/KOMMENTAR INFLUENS 

 

K
Ä

LL
A

 

FO
R

M
EL

L 

IN
FO

R
M

EL
L 

D
IR

EK
T

 

IN
D

IR
EK

T
 

s.18 Alla konflikter har helt, eller till del, politiska grundorsaker och drivkrafter.   

  

 – KRIG FORTSÄTTNING PÅ POLITIKEN. 
 

C
LA

U
SE

W
IT

Z 

  

  X X   

s.19 Social identitet – i form av etnicitet, kultur och religion – beskrivs ibland 
som konfliktorsaker. Det finns ofta inget som tyder på att dessa faktorer på 
egen hand skulle utgöra reella grundorsaker för krig och konflikt…  

 

  

– KRIG FORTSÄTTNING PÅ POLITIKEN. 
Tar avstånd från: 
Creveld (många orsaker till krig).  
Keegan (krig fortsättning på kulturen). 

C
LA

U
SE

W
IT

Z 

  X    X  

s.21 Avskräckning har traditionellt fungerat som krisdämpande till exempel 
mellan stater och reguljära militära organisationer, till exempel den  
situation som rådde mellan NATO och Warszawapakten under ”kalla 
kriget”. Avseende irreguljär krigföring fungerar inte avskräckning på  
samma sätt, vilket måste beaktas vid kriser i den kontexten. Det har också 
visat sig mycket svårt för stater med ”statsfokus” att hantera kriser och hot 
från ickestatliga aktörer. 

 

  

– LÅGINTENSIVA KRIG(LIC).  
Creveld menar dessutom att huvuddelen av västvärldens militära resurser 
är olämpliga för LIC. 
 C
R

EV
EL

D
 

  X X   
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MSD12   TEXT/INDIKATOR/KOMMENTAR INFLUENS 

  

K
Ä
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A
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L 

IN
FO

R
M

EL
L 

D
IR

EK
T

 

IN
D
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EK

T
 

s.21 Vid kriser är alltid den politiska nivån överordnad den militära och de 
beslut som tas grundas inte alltid på militär logik.  
Militära chefer och beslutsfattare måste därför vid sådana kriser vara 
ytterst lyhörda för den politiska nivåns mål och syn på medlens brukande. 
 

  

  

 – KRIG FORTSÄTTNING PÅ POLITIKEN. 
 

C
LA

U
SE

W
IT

Z 

   X X   

s.22 Vad är krig? 
Doktrinens definition av ”Krigets natur” är en filosofisk beskrivning om hur 
krig fungerar och inbegriper även strid (våld) och hot om strid (våld) som 
härrör från Carl von Clausewitz (1780-1831). MSD väljer denna definition 
för att skapa referensramar för att analysera ”kriget”. 
Ur Clausewitz filosofiska aspekt kan ”kriget” ses som en tvekamp mellan 
parter som försöker påtvinga varandra sin vilja. Syftet med kampen är 
främst att bryta motståndarens vilja och påtvinga denne total eller partiell 
underkastelse alternativt förinta densamma. Hot om och bruk av våld 
utgör krigets väsen. Våldet är också krigets medel och kännetecknande för 
krig är att det är dödligt. 

 

 

 

       

 

– KRIGETS NATUR TRIADEN OCH DUELLEN. 
Texten anger att doktrinen tar utgångspunkt från Clausewitz. Hela texten 
är inte direkt citerad men sorteras ändå under formell.  
(Om kriget s.29 och s.44) 

C
LA

U
SE

W
IT

Z 

X  X     

s.22 … det är hot om eller bruk av det organiserade dödliga våldet, det vill säga 
det militära medlet, som innebär att konflikten kännetecknas som krig.  
En motståndares vilja kan brytas i en moralisk, mental och/eller en fysisk 
sfär. Det är främst mot den fysiska sfären som våldet i krig riktas, varefter 
effekter uppstår i den moraliska och mentala. Krigets natur är konstant 
och innebär i varierande grad oerhörda krav  

 

 

       

 

– EN VÅLDSAKT PÅTVINGA MOTSTÅNDAREN VÅR VILJA. 
Clausewitz ”Om kriget” s.29: ”Våldet, dvs. det fysiska våldet är medlet, att 
påtvinga fienden vår vilja.” 

C
LA

U
SE

W
IT

Z 

 X X   
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MSD12   TEXT/INDIKATOR/KOMMENTAR INFLUENS 

  

K
Ä

LL
A

 

FO
R
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L 
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L 

D
IR

EK
T

 

IN
D

IR
EK

T
 

s.23 
 
 
 

Strid karaktäriseras av dynamiken i mänsklig växelverkan, med all dess 
potential för djärva handlingar och kreativitet, men också oordning och 

osäkerhet. 
  

  

 – KRIGETS NATUR TRIADEN OCH DUELLEN. 
”Sannolikheternas och tillfälligheternas spel, som ger utrymme för ett fritt 
skapande sinne” 

C
LA

U
SE

W
IT

Z 

 X  X   

s.23 
 

Eftersom kriget är en tvekamp kan kraven tyckas accelerera och vara 
svåra att beräkna. Striden växlar dessutom mellan ytterlägen, mellan 
maximal ansträngning och periodvis lugn.  
Hotet om dödligt våld framkallar helt unika reaktioner hos stridens  
deltagare. Instinktiva mänskliga försvarssystem aktiveras; bra som dåliga. 
En människa som utsätts för denna stress kan uppvisa ett irrationellt 
beteende – exempelvis genom att i ett kritiskt skede fatta felaktiga beslut.  

  

 

 

       

 

– MÄNNISKAN ÄR IRRATIONELL. 
Men Clausewitz beskriver också detta i kapitlet ”Om faran i krig” s.74. 
”Nykomlingen kan inte uppleva dessa stora och upprepade faror utan att 
märka att tankarna här styrs av helt andra faktorer än förnuftets ljus…” C

R
EV

EL
D

 
 X X     

s.24 
 

Friktioner 
Dynamiken i parternas agerande, konfliktens komplexitet och oförutsedda 
händelser, genererar det kaos som ofta kallas krigets dimma.  
 
”Det är oerhört viktigt att soldaten – hög eller låg och på vilken 

nivå han än må befinna sig – inte först på slagfältet upplever 

krigets påfrestningar, som kommer att göra honom så förvånad  

och förskräckt. Även om han bara upplevt dem en enda gång, är han 

därmed dock redan till hälften van vid dem.” 

 
Citat ur Om kriget, s.82. 
 

  

 

       

 

– FRIKTION. 
Begreppet friktion är ordagrant från Clausewitz.  
 
 

C
LA

U
SE

W
IT

Z 

X  X   
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MSD12   TEXT/INDIKATOR/KOMMENTAR INFLUENS 

  

K
Ä
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EK
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IN
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s.25 
 
 
 
 
 
 

Krigets krafter 
Krigets karaktär balanseras generellt dels av en styrande (rationell) kraft, 
en våldsutövande kraft och en emotionell kraft (drivkraft/vilja). 
 
Bruket av svenska militära medel i vårt samhälle realiseras i ovanstående 
av politiken, Försvarsmakten och det svenska folkets vilja. Givet denna 
modell anser Försvarsmakten att bruket av svensk militär makt därför 
alltid ska vara parlamentariskt styrt och förankrat i den svenska folkviljan. 
 
De motståndare Försvarsmakten möter styrs i grunden av samma  
grundkrafter, men kan i vissa fall helt eller delvis, ta sig andra  
uttrycksformer och skepnader än våra och synas vara för oss  
svåridentifierade. Detta och andra faktorer gör att krigets karaktär,  
från gång till annan, men även inom samma konflikt ständigt skiftar 
karaktär. 
   

  

– KRIGETS NATUR TRIADEN OCH DUELLEN. 
 Clausewitz ”märkliga treenighet” är operationaliserad och  bl.a. 
”sannolikheternas och tillfälligheternas spel” är borttaget se vidare 
diskussion under p.6.1.2. 

C
LA

U
SE

W
IT

Z 
  X  X  

s.26 
 
 
 
 
 

Olika typer av krigföring 

Graden av våldsanvändning, tillgång på resurser och valet av metoder 
styrs av de beskrivna krafterna ovan och genererar olika karaktärer/typer 
av krigföring. Benägenhet att tillgripa den yttersta våldsanvändningen 
beror bland annat på hur vitala intressen det är som står på spel. Vi skiljer 
därför i det avseendet schematiskt på obegränsade krig, där till exempel 
en stats eller organisations överlevnad står på spel och begränsade krig. 

  

 

 

       

 

– ABSOLUT OCH VERKLIGT KRIG. 
Skillnaden är att enligt Clausewitz är alla krig verkliga men de närmar sig i 
olika grad det teoretiska begreppet absolut krig.  

C
LA

U
SE

W
IT

Z 

 X  X    
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MSD12  TEXT/INDIKATOR/KOMMENTAR INFLUENS 
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s.27 En dissonans kan också uppstå om den ena parten upplever absoluta 
vitala intressen som hotade (till exempel egen maktposition), medan den 
andra partens intressen är mindre vitala. Exempelvis kan upprorsmän i 
tredje världen drivas av absoluta vitala intressen, medan utländsk trupp 
från till exempel Europa inte upplever att hemlandets egna absoluta 
vitala intressen står på spel. 
   

  

– ANDRA SYFTEN ÄN POLITISKA. 
Om intresse kan förstås som annat än politiska syften är detta det som 
Creveld menar när han beskriver existentiellt krig (Bl.a. Frankrike-
Algeriet) C

R
EV

EL
D

 

 X X   

s.27 Reguljär krigföring innehåller såväl operativa rörliga, som territoriellt 
och regionalt bundna koncept… Att minimera påverkan på civilbefolkning 
och det civila samhället är ett både strategiskt och militärt mål i reguljär 
krigföring.  
 
Irreguljär krigföring baseras främst på indirekta och asymmetriska 
angrepp som undviker att konfrontera motståndarens militära styrkor. 
Den kan omfatta skalan från subversion, öppen gerillakrigföring till 
(lägre) taktiska (markstrids-)förband som använder reguljär taktik. 
Kampen är politisk snarare än militär och den syftar till att nöta ut  
motståndarens vilja, inflytande och kraft. Civila inkluderas i största 
möjliga utsträckning. 
  

 

– LÅGINTENSIVA KRIG. 
 

C
R

EV
EL

D
 

 X  X  

s.28 Med ”uppror” förstås här en socialt/ekonomiskt/politiskt motiverad 
grupp eller rörelse(r) som söker politisk förändring i en stat/region med 
utomparlamentariska medel och/eller med våld. Fokus ligger på att 
övertyga och övertala befolkningen i regionen samt omvärlden i övrigt 
genom våld, subversion och propaganda.  

 

 

– KRIG FORTSÄTTNING PÅ POLITIKEN. 
Söker politisk förändring= syftet är politiskt även om del av företeelsen 
kan ta sig i uttryck som LIC. 

C
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U
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W
IT

Z 

 X   X 
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MSD12   TEXT/INDIKATOR/KOMMENTAR INFLUENS 

  K
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s.31 Asymmetri 
… En annan viktig aspekt på asymmetri är att det utifrån olika  
värdegrunder kan uppstå en moralisk obalans mellan parterna i en 
konflikt. Detta kan begränsa handlingsmöjligheterna för en part med 
ambitionen att följa folkrätten. Exempel på detta är att använda sig av 
barnsoldater eller utnyttja civilbefolkningen som gisslan eller som en 
sköld mot den andra parten.  

 

– KRIG FORTSÄTTNING PÅ KULTUREN. 
Här går det att läsa in både Keegan och Creveld. Detta vid ett synsätt att 
olika kulturer har olika moraliska värderingar och att folkrätten och 
krigets lagar från början är utvecklade i Västeuropa. K

EE
G

A
N

 

 X   X 

s.31 Globalisering och informationsteknologi 
Beroende på den ökade globaliseringen är information i dag en 
avgörande tillgång. Informationsteknologin (IT) är det område där 
globaliseringen ökar snabbast i världen. Militära operationer måste 
därför genomföras med utgångsläget att information och media har 
utvecklats till en kritisk framgångsfaktor. 
   

  

– KRIGET VIRTUELLT I MASSMEDIA. 
”Kritisk framgångsfaktor” medförs att texten direkt sorteras till Ignatieff. 

IG
N

A
TI

EF
F 

 X   X    

s.32. All personal i Försvarsmakten måste förstå och kunna hantera krigets 
skiftande karaktär. Det ligger i krigets natur att dess karaktär ständigt 
skiftar och aldrig upprepar sig exakt.  

 

– KRIGETS NATUR TRIADEN OCH DUELLEN. 
Inte helt enligt Clausewitz som menar att ”Krigets natur är konstant 
medan dess karaktär ständigt skiftar”  
 

C
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 X  X  
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6 Diskussion, slutsatser och avslutning 
 

Kapitlet sammanfattar undersökningen och uppsatsens forskningsfrågor besvaras. Diskussionen 

utgår till stora delar från kapitel fem och den kopplas även hit med hänvisningar i texten. 

6.1 Diskussion och slutsatser kopplat till analys av doktrinens text 

Texten i doktrinen ligger nära de teorier som framförs av Clausewitz. Hans teorier kan spåras i 

huvuddelen texten, elva avsnitt av totalt analyserade sjutton, och i MSD12 förklaras också på 

s.22. att Clausewitz definition av krigets natur valts för att skapa doktrinens referensram.  

 

På en viktig punkt, beskrivningen av krigets natur på s.25, avviker doktrinen från Clausewitz 

teorier.  Detta trots att MSD12 på s.22. anger att: ”Doktrinens definition av ”Krigets natur” är en 

filosofisk beskrivning om hur krig fungerar och inbegriper även strid (våld) och hot om strid 

(våld) som härrör från Carl von Clausewitz... ” Detta diskuteras vidare under p.6.1.2. 

 

Den formella och direkta influensen från militärteorin är i vissa fall svår att spåra
104

 eftersom 

MSD12, i motsats till doktrinen från 2002 
105

, inte har någon notapparat. I de fall när doktrinen 

anpassar eller tolkar militärteorin finns det ingenstans att läsa om hur texten avvikit från  

grundläggande militärteoretiska resonemang och med vilka motiv avvikelserna gjorts i doktrinen. 

Det saknas också en grundläggande lärobok i militärteori som en formell del i doktrinen.  

Den kontextuella delen av doktrinen fastställer således en ram men den talar inte om med vilka 

motiv den fastställts. Detta sätt att förhålla sig till militärteori gör doktrinen mer sårbar för kritik 

än om texten gick att spåra direkt tillbaka till militärteorin. 

 

Det går att spåra en bred militärteoretisk bas i doktrinen
106

 men eftersom doktrinen inte definierar 

begreppet politik kan detta tolkas som att doktrinen tar avstånd från de som menar att krig kan ha 

andra orsaker än politik och aktörerna kan vara andra än stater.
107

 

 

Det postmoderna perspektivet på vad krig är representeras i doktrinen bl.a. i frasen på s.31:  

”Militära operationer måste därför genomföras med utgångsläget att information och media har 

utvecklats till en kritisk framgångsfaktor.”
108

 MSD12 diskuterar däremot inte, i detta avsnitt,  

IT-hot som en kritisk sårbarhet. Eftersom doktrinen senare, vid sidan av övriga stridskrafter, 

diskuterar ”Informationsstridskrafter” som bl.a. används till ”IT-försvar”
109

, hade det möjligen 

varit bra att nämna denna verksamhet även i den kontextuella delen av MSD12. Doktrinen  

nämner inte heller den känslomässiga delen av detta perspektiv. Postmodernisterna menar att 

folkets engagemang i krig, som inte har med egen existens att göra, inskränker sig till att ta del av 

                                                 
104

 Endast två avsnitt i textanalysen har sorterats under formell influens. 
105

 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin 2002. 
106

 MSD12 kapitel 9 s.161, rekommenderar 24 böcker och 15 andra doktriner. 
107

 Se vidare diskussion under uppsatsens p.6.1.1. 
108

 Försvarsmakten, MSD12, s.31. 
109

 Ibid.,s.103. 
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kriget via media. Detta skulle kunna vara en faktor som är intressant för försvarsmakten att  

diskutera bl.a. kopplat till de känslor som kan uppstå hos militära förband och soldater som under 

och efter insats kan uppleva den svenska allmänheten som oförstående. 

6.1.1 Politiska grundorsaker 

Nationalencyklopedins definition av ”politik” är omfattande, bl.a. : ”…På svenska har ordet 

politik två grundbetydelser: dels de processer genom vilka makt utövas och politiska beslut fattas 

(engelska politics), dels den förda politikens principer och faktiska sakinnehåll (engelska policy). 

De båda begreppen har nära samband ...” MSD12 definierar inte ordet ”politik” men doktrinen 

fastställer att: ”Alla konflikter har helt, eller till del, politiska grundorsaker och drivkrafter…” 

och att: Krig och konflikter kan ta sig ideologiska, etniska, kulturella och religiösa uttryck, men 

måste då snarare ses som symptom än grundorsaker.”
110

 Om politik definieras som en aktörs 

samtliga intressen och strävan efter makt är det helt okontroversiellt att påstå att alla konflikter 

har politiska grundorsaker. Därmed räknas även in t.ex. icke statliga aktörers motiv.  

Multinationella företag som utvinner råvaror i tredje världen och deras roll, och eventuella  

deltagande, i olika konflikter kan vara ett exempel där det kan diskuteras om grundorsakerna till 

deras agerande definitionsmässigt är politiska eller möjligen ekonomiska. Ickestatliga aktörer, 

eller statliga teokratier
111

, som för krig av religiös övertygelse måste också i sådant fall sägas i 

grunden ha politiska motiv till sitt agerande. Mot ovanstående kan invändas att det är ofta på 

platser där stadsmakten är svag som, åtminstone inomstatliga, konflikter uppstår
112

.  

Grundorsaken, och lösningen, är i dessa fall politisk och kopplat till en stark nationalstat.  

Ovanstående text i MSD12 lyder: ” … helt, eller till del, politiska grundorsaker…”  

Om doktrinen menar att det ”till del” även kan finnas andra grundorsaker till krig bör detta  

möjligen nämnas speciellt. Doktrinen bör således på ett tydligare sätt att definiera ordet politik 

och även utveckla vilka grundläggande orsaker det kan finnas till krig och konflikt. Detta kan 

bidra till att skapa en attityd och en handlingsberedskap som förenklar för svenska förband som 

verkar i olika konfliktområden att förstå sina motståndares, och parterna i största allmänhets, 

drivkrafter. Det är annars lätt att förledas att tro att alla aktörer omfattas av motsvarande politiska 

drivkrafter som omfattar svenska förband. 

6.1.2 Den operationaliserade triaden 

En av de grundläggande delarna i Clausewitz teori är den ”märkliga treenigheten” eller triaden 

som Clausewitz, tillsammans med duellen, menar utgör krigets natur. I MSD12 operationaliseras 

denna till något som avviker från Clausewitz ursprungliga teori. Doktrinen gör det på ett  

ändamålsenligt sätt men skillnaden mellan den ursprungliga teorin och operationaliseringen av 

densamma förklaras inte. 

                                                 
110

 Försvarsmakten, MSD12, s.18 f. 
111

 T.ex. diktaturer som talibanernas Afghanistan och Iran efter den islamistiska revolutionen 1979. 
112

 Försvarsmakten, MSD12, s.18. 
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On Strategy: A Critical Analysis of the Vietnam War
113

av Harry G. Summers analyserar USA:s 

krig i Vietnam och ställer frågan hur USA kunde förlora i Vietnam utan att ha förlorat på  

slagfältet. Summers använder Clausewitz teorier i ett strategiskt resonemang om Vietnamkriget. 

Boken förklarar Clausewitz “märkliga treenighet” som:”…the trinity of war- the people, the 

government and the army….”
114

Summers diskuterar bl.a. det faktum att USA valde att inte 

förklara krig och att detta gjorde det svårare att mobilisera den nationella viljan. “The failure to 

invoke the national will was one of the major strategic failures of the Vietnam War. It produced a 

strategic vulnerability that our enemy was able to exploit.”
115

 Boken använder också begreppet 

”friktion” när förhållandet mellan krigsansträngningarna, det amerikanska folket, kongressen, 

byråkratin, brister i doktrin och dogmatiskt tänkande analyseras.”On Strategy-” är en insiktsfull 

analys av Vietnamkriget och bokens syfte är, för att återknyta till militärteorins huvudfrågor, mer 

en analys avseende hur seger kan uppnås i krig än en analys av vad krig är. När Summers  

operationaliserar triaden gör han det i syfte att beskriva varför USA upplevde att seger inte  

uppnåddes i Vietnam vid just detta tillfälle medan Clausewitz använder teorin till att förklara 

krigets tidlösa natur. I artikeln “Reclaming the Clausewitzian trinity” menar Christopher  

Bassford och Edward J. Villacres att Summer har präglat den amerikanska synen på Clausewitz  

teorier: “Definition of the trinity as "people, army, and government" seems to have originated in 

Harry Summers's important and influential study… this discrepancy appears frequently in recent 

analyses, both those that enlist Clausewitz's support and those which attack the Prussian  

philosopher”
116

. Det som förorsakar diskussion är alltså ordet ”främst” i Clausewitz syntes av 

sin”märkliga treenighet”. Clausewitz ville troligen åskådliggöra och applicera krigets natur i en 

tidig europeisk 1800-tals miljö. Först alltså själva teorin och därefter en tidsbunden förklaring
117

: 

”Den första av dessa tre aspekter hänför sig främst till folket, den andra främst till fältherren och 

hans armé, den tredje främst till regeringen.”
118

. Det är också här som mycket av kritiken mot 

Clausewitz kan spåras, bl.a. från Creveld och Keegan, som dels menar att Clausewitz teori spelat 

ut sin roll för att förklara nutida konflikter där aktörerna inte behöver vara stater och dels att de 

tre delarna, folket, fältherren och regeringen, inte kan ses uppdelade från varandra eftersom  

exempelvis regeringen inte enbart fattar beslut på rationella grunder. Det är också noterbart att 

faktorerna: folket, regeringen och armén, eller som i MSD12 försvarsmakten, i doktrinen används 

utan förklaring. Försvarsmakten definieras även som den våldsutövande kraften vilket medför att 

ett element i den ursprungliga triaden saknas, nämligen: ”sannolikheternas och tillfälligheternas 

spel, som ger utrymme för ett fritt skapande sinne ”. Detta element bör vara en viktig  

utgångspunkt för en försvarsmakt som bl.a. strävar efter att fostra kreativa och självständiga 

chefer. 

                                                 
113

 Summers JR, Harry G. On Strategy, A Critical Analysis of the Vietnam War. Novato: Presidio Press, (1982). 
114

 Summers, On Strategy,s.5.  
115

 Ibid.,s.19. 
116

 Bassford, Christopher. Villacres, Edvard J. Reclaiming the clausewizian trinity, Ur: Parameters, the journal of the 

U.S. Army War College, autumn, 1995. 
117

 Widén/ Ångström, Militärteorins grunder,s.30. Att de tre tidlösa tendenserna generellt, men inte exklusivt, 

motsvarar folket, fältherren och politiken är också något som påpekas av Widén/ Ångström. 
118

 Clausewitz, Om kriget, s.44. 
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Slutsatsen av ovanstående blir att i MSD12 används Clausewitz teori på ett modernt västerländskt 

sätt möjligen med ursprung i USA. Doktrinen exponeras på detta sätt för kritik av den typ som 

exempelvis Creveld och Keegan ger uttryck för. MSD12 har också genom detta förlorat en av de  

ursprungliga delarna i Clausewitz ”märkliga treenighet”.  

TRIADEN ENLIGT MSD 12 

      

       

 

 

 

     

 

 

 

 
BILD 5:1 Text enligt MSD12 s.25 
Krigets karaktär balanseras generellt dels av en styrande (rationell) kraft, en våldsutövande kraft och en emotionell 
kraft (drivkraft/vilja). 
Bruket av svenska militära medel i vårt samhälle realiseras i ovanstående av politiken, Försvarsmakten och det 
svenska folkets vilja. Givet denna modell anser Försvarsmakten att bruket av svensk militär makt därför alltid ska 
vara parlamentariskt styrt och förankrat i den svenska folkviljan. 
De motståndare Försvarsmakten möter styrs i grunden av samma grundkrafter, men kan i vissa fall helt eller delvis, 
ta sig andra uttrycksformer och skepnader än våra och synas vara för oss svåridentifierade. Detta och andra 
faktorer gör att krigets karaktär, från gång till annan, men även inom samma konflikt ständigt skiftar karaktär. 

 

DEN MÄRKLIGA TREENIGHETEN ENLIGT CLAUSEWITZ 

 

       

 

 

 

     

 

 

 

 
BILD 5:2 Text enligt ”Om Kriget” s.44.  
”Kriget är inte bara en verklig kameleont, eftersom det i varje konkret fall något ändrar karaktär.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 fiendskapen som tillsammans kan betraktas som en blind naturkraft; av 
sannolikheternas och tillfälligheternas spel, som ger utrymme för ett fritt skapande sinne; och slutligen av att vara 
ett politiken underordnat instrument, varigenom det betingas av det rena förståndet. 
Den första av dessa tre aspekter hänför sig främst till folket, den andra främst till fältherren och hans armé, den 
tredje främst till regeringen.”  

VÅLDSUTÖVANDE KRAFT 

(FÖRSVARSMAKTEN) 

STYRANDE RATIONELL KRAFT 

(POLITIKEN) 

EMOTIONELL KRAFT  

(FOLKET) 

SANNOLIKHETEN OCH 

TILLFÄLLIGHETERNAS SPEL 

GENOM POLITIKEN BETINGAT 

AV DET RENA FÖRNUFTET 

PRIMITIV VÅLDSAMHET, HAT 

OCH FIENDESKAP 
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6.2 Svar på uppsatsens forskningsfrågor 

En sammanfattning av diskussionen och slutsatserna i föregående avsnitt leder fram till svaren på 

uppsatsens forskningsfrågor. 

 

Hur står MSD12:s definition av begreppet krig i förhållande till de definitioner som går att 

återfinna inom ämnet militärteori? 

 

Doktrinen förklarar kriget på ett modernt västerländskt sätt som till stor del grundar sig på  

Clausewitz definition av krig. 

 

Vilka tydliga kopplingar har MSD12 till militärteori vid dess förklaring av begreppet krig? 

 

Doktrinen hänvisar formellt klart och tydligt till Clausewitz när den förklarar krigets natur. 

 

Finns det i MSD12 kopplingar till militärteori där det är möjligt att se en betydelseförskjutning 

mellan teori och texten i MSD12? 

 

Främst avsnittet som förklarar krigets natur avviker på ett sätt som gör att betydelsen kan tolkas 

annorlunda i MSD12 än i den teori som doktrinen grundar texten på. Clausewitz teori har blivit 

filtrerad genom en tidigare operationalisering av densamma. 

 

Kan militärteorin bidra med perspektiv på vad krig är som inte behandlas i MSD12? 

 

Militärteorin kan erbjuda en bred förklaring till vilka aktörer som för krig och vad som driver 

dessa. Om inte politik definieras som ”alla upptänkliga aktörers samtliga intressen” finns det 

troligen andra drivkrafter bakom krig än rent politiska. Eftersom MSD12 inte definierar ordet 

politik kan läsaren förledas att tro att alla aktörer drivs av det vi i Sverige menar med politiska 

drivkrafter. 
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6.3 Avslutning och återkoppling till problemformulering 

Det som problematiserats i uppsatsen är kvalitén i doktrinens kopplingar till militärteorin.  

Kvalitet är ett relativt begrepp och en uppsats av detta format kan inte utreda alla aspekter på 

begreppet, speciellt inte kopplat till doktrinen i sin helhet. Uppsatsen har dock, inom sina  

fastställda avgränsningar, huvudsakligen pekat ut tre områden där doktrinen kan förbättras. 

 

Doktrinen utgår i sin förklaring av krigets natur i huvudsak från Carl von Clausewitz och boken 

”Om kriget”. När doktrinen operationaliserar dessa teorier gör den det på ett sätt som inte är helt 

okontroversiellt. Att operationalisera och anpassa militärteorin till doktrinens behov är i sig inte 

fel men en tydligare återkoppling till Clausewitz teorier, som de framställs i hans bok  

”Om kriget”, kan medföra att doktrinen blir mer tidlös och mindre sårbar för kritik.  

 

Doktrinens spårbarhet i kopplingen mellan militärteori och doktrintext kan förbättras genom 

antingen en lärobok eller en del av själva doktrinen som kopplar dess ramverk mot militärteorin. 

Även källhänvisningar i form av en notapparat hade förstärkt kopplingen mellan doktrin och 

teori.  

 

Uppsatsen har också pekat på att doktrinens diskussion om de grundläggande faktorerna till att 

krig uppkommer kan utvecklas ytterligare. I diskussionen bör begreppet politik definieras och 

alla aspekter kopplat till militärteori studeras. Möjligen kan även de delar av militärteorin som 

inte kan betraktas som klassiskt västerländska bidra positivt till doktrinens kontextuella del.
119

  

 

Avslutningsvis kan konstateras att en bred och väl förankrad doktrin bör vara ett viktigt  

hjälpmedel för att förstå den komplexa miljö som även i framtiden kan antas vara synonymt med 

krigets natur och karaktär. En doktrin med en solid kontextuell bas är troligen också lättare att 

förändra i takt med försvarsmaktens förändrade uppgifter samt även i takt med att nya hot och 

även gamla hot i ny skepnad uppträder. 

6.4 Vidare forskning 

Den svenska doktrinen bör utvecklas i takt med att nya hot uppträder och i takt med  

försvarsmaktens förändrade uppgifter. Studier av hur en beredskap att möta moderna hot på alla 

nivåer i konfliktskalan kan förankras, t.ex. IT-hot, informationsoperationer etc., kan förenkla 

denna utveckling. Även själva begreppet krig kan komma att behöva revideras. Kan t.ex. en 

storskalig attack mot svenska IT-system definieras som en krigshandling och/eller en våldsakt? 

 

Fortsatta studier av hur andra länders doktriner behandlar begreppet krig är viktigt bland annat 

för att vår doktrin skall harmonisera med framtida samarbetspartners motsvarande doktriner. 

Studier av doktriner från länder som tar sin utgångspunkt i en annan strategisk kultur kan  

möjligen bredda vår syn på hur krig kan förklaras. 

                                                 
119

 Keegan, Krig och kultur,s.421. Bland annat Keegan menar att: ”Framtida fredsbevarare har mycket att lära av 

andra militära kulturer…”  
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