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ABSTRACT: 
 
To be able to research the chain of development and its causes within military doctrines you 

need to describe the change and categorize it to make it understandable. 

This essays intent is to categorize a phenomenon within the Swedish doctrine to make it 

available for further research about doctrinal development. The categories are found in two 

of the great theorists on guerrilla warfare due to the subjects’ resemblance to guerrilla tac-

tics and its means.  

The phenomenon that is to be researched is directly translated as “the free war” which basi-

cally means the use of irregular warfare behind the enemy lines. The description of “the free 

war”, by whom and when it is used, are the factors that have changed during the second half 

of the 20th century, and have therefore been placed into different categories. Before 1982 

“the free war” was planned in advance and used as a complement to the regular forces and is 

conducted by specially chosen or educated people. From 1982 and foreword “the free war” 

has been described as a last resort if you have been cut off from your own forces. In this last 

definition of “the free war” everyone are supposed to be able to conduct the irregular tactics 

used behind enemy lines. The conclusion from this essay is that there has been a change 

within the Swedish doctrine and is therefore a subject for further research on doctrinal de-

velopment within the Swedish armed forces. In this way this paper will contribute to the de-

bate on doctrinal development. 

 
Nyckelord:  
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1. Inledning  

1.1 Problemformulering 
Att klassificera och kategorisera fenomen vi är med om eller läser om är ett sätt att förstå och 

organisera vår omvärld. En kategorisering förenklar och beskriver verkligheten och gör den 

alltså mer förståelig. Beskrivande analyser av fenomen ses ofta som ett delmål på vägen för 

att senare komma till en förklarande analys,
1
 dock är detta delmål en viktig del för att senare 

kunna åstadkomma denna förklarande analys. 

Förändringar i reglementen som behandlar samma sak är ganska vanligt, vilket kan bevisas 

genom att det ges ut förhandsutgåvor och att vissa äldre reglementen till och med innehåller 

förteckningar med tabeller för tryckändringar. De ändringar som görs i reglementena torde gå 

att spåra tillbaka till något som skett eller en ny tanke som lyfts men för att göra detta krävs 

det att man identifierar och kategoriserar ändringarna i sig självt, - en kategorisering.  

 

Sverige har sedan 1942 utökat sina reglementen med ett nytt begrepp. Begreppet är ”fria kri-

get” och infördes i svenska reglementen under det tidiga 40-talet,
2
 och har sedan dess funnits 

kvar. Fria kriget är på ett eller annat sätt representerat i samtliga Arméreglementen del 2 eller 

taktik sedan 1940-talets början och har i och med detta förändrats med tiden. Fria kriget har 

alltså skildrats över en lång period men utan någon sammanhållande bild av fenomenet. Fria 

krigets förändring och utveckling borde alltså gå att förklara utifrån olika perspektiv på dokt-

rinutveckling.  

Fria kriget som företeelse inom svensk försvarsmakt saknar idag en kategorisering, även om 

det kan verka lätt att utläsa vad som faktiskt gäller. Kategoriseringen av fria kriget är viktig 

för att förstå den större bilden i hur inriktningar förändras inom de givna reglementena som 

finns. Genom att ställa fria kriget under olika kategorier inom krigföring, medverkar det till 

helhetsbilden i användandet av detta begrepp och ger en grund för vidare forskning om dokt-

rinutveckling inom den svenska Försvarsmakten. 

 

                                                        
1 Peter Esiasson, m.fl. Metodpraktikan, Konsten att studera samhällen individ och mark-
nad, Andra upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm, 2003 s. 150 
2 Björn Gäfvert, 'Det fria kriget: från idé till krigsorganisation', Nya fronter? / red: Bo Hu-
gemark, Probus, Stockholm, 1994, s .258 
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1.2 Syfte och frågeställning 
Denna uppsats syfte är att kategorisera fria kriget, inom svenska reglementen, som en av två 

kategorier hämtade ur teorier om gerillakrigföring. Kategorierna har som syfte att tjäna som 

ett beskrivande verktyg av fria krigets utveckling och ge en bredare förståelse för fria kriget 

och utvecklingen av reglementen. Frågeställningen blir således: Vilka kategorier kan tillskri-

vas fria kriget från 1944 till idag? 

1.2.1 Forskningsfrågor 
 

 Vad har förändrats inom fria kriget sedan 1940-talet till idag?  

 Går de förändrade delarna inom fria kriget att spåra till något annat (reglemente/del av 

reglemente)?   

 Kan fria kriget tillskrivas olika kategorier mellan 1944 och idag? 
 

1.3 Material och avgränsningar 
Det material som används om fria kriget är mestadels reglementen skrivna av Försvarsmakten 

samt anvisningar utgivna för fria kriget. Då det är fria kriget inom Sverige som skall undersö-

kas är endast reglementen för svensk krigföring aktuella. Då det material som används kom-

mer från försvarsmakten så bedöms det troligt att mer material, som möjligen finns i hemliga 

arkiv, existerar. En nackdel med detta kan vara att eventuellt hemligt materialet visar en an-

nan bild av fria kriget än den som de öppna källorna talar om. Eventuellt hemligt material av-

gränsas här bort då möjligheten att få tag i detta och sedan presentera i en uppsats kan med-

föra svårigheter och innebära fler begränsningar.  

Då den enda anvisning med en högre detaljrikedom som identifierats, är från 1944, kommer 

denna anvisning att ses som en grund och en avgränsning bakåt i tiden i detta arbete. 

Avgränsningarna i denna uppsats är till stor del uppbyggda på tillgången av material om fria 

kriget och dess uppkomst. Det äldsta dokument som identifierats är en Arméorder som ligger 

till grund för anvisningarna från 1944. Denna har dock ej gått att få tag på i skrivande stund 

och därför avgränsas arbetet till anvisningarna som det äldsta dokumentet för analys. Inom 

den utgivna mängd av reglementen, som finns inom försvarsmakten, avgränsas de reglemen-

ten bort som är specificerade mot ett eget typförband eller lägre förband än dem som riktar sig 

till hela armén. Detta på grund bristen på tid och utrymmet för att göra en sådan stor analys. 

Avgränsningar inom kategoriseringen görs med hänsyn till storleken på arbetet och tiden det 

tar att utforska och utvinna fler kategorier. Detta innebär även att de frågor som grundas i 

skillnaderna mellan teorierna och används i analysen avgränsas till två.   
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1.4 Tidigare forskning 
I boken Nya Fronter? finns ett kapitel av Björn Gäfvert vilket beskriver fria krigets uppkomst 

och bakgrunden till det vi ser som fria kriget idag. Kapitlet talar om hur en idé blev till verk-

lighet och beskriver den försvarsplanering som existerade för fria kriget. Därefter beskriver 

denna bok, på en detaljerad nivå, hur många fria förband varje militärområde skulle skapa och 

vad deras huvuduppgift var.
3
  

Fria kriget hade sin inarbetning i den svenska organisationen under tidigt 1940-tal. Den dåva-

rande chefen för krigshögskolan skickade en skrivelse till chefen för armén om att Taktiska 

Anvisningar från år 1941 måste uppdateras.
4
 Uppdateringen gällde insamlade erfarenheter 

från pågående krig och övningar för armén samt föreslog ett tillägg i de Taktiska anvisningar-

na, ett kapitel om strid bakom fiendens linjer. Förslaget på namn till uppdateringen var ”fria 

kriget”.
5
 Förslaget godtogs och skickades på remiss men avfärdades om inte ändringar gjor-

des, då vissa delar i utgåvan bröt mot folkrättsliga regler. Ändringen godtogs och arbetet med 

förberedelser sattes igång.
6
 En stor planeringsprocess tog sin början och planeringen i fredstid 

skulle militärbefälhavaren stå för, efter att kunskap om redan genomförda förberedelser var 

inhämtad. Efter detta skulle en order utges som berörde verksamheten både i svenskt och 

norskt territorium. Orienteringar, till chefer, om fria kriget sköttes konfidentiellt genom per-

sonliga order.
 7

  

I militärområdesstaberna påbörjades ett arbete med verksamhetsplanering. Exempel på vad 

verksamhetsplaneringen innefattade var: operativ planering, utrustningsplanering, planer för 

utbildning av personal och utbildning samt urval av vägvisare.
8
  

Urvalen av personal till de fria förbanden genomfördes efter speciella riktlinjer om persona-

lens duglighet och skulle senare motiveras och rapporteras till militärbefälhavaren. I detta 

skede skärptes även sekretessen angående uttagningsprocesserna och kodord blev en normali-

tet istället för att använda vanliga ord som ”personal” och ”fria kriget”.
9
 Efter att denna speci-

fika uttagning skett, påbörjades i stort sett utbildningen av de utvalda på en gång.
10

 Utbild-

                                                        
3 Gäfvert, 1994 s. 258 
4 Ibid  
5 Ibid 
6 Ibid s. 259 
7 Ibid s. 263 
8 Ibid s. 267 
9 Ibid s. 288 
10 Ibid s. 289 
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ningen som bedrevs var både teoretisk, där till exempel överste Gyllenkroks bok Partisankrig 

studerades, och praktisk i form av sprängtjänst och handgranatskast.
11

 

Fria kriget var en del av svaret på hotet om en tysk ockupation av Sverige
12

. Detta svar skulle 

utgöras av fria förband, vars uppgift var att ”försvåra fiendens underrättelse-, sambands- och 

underhållstjänst samt i övrigt tillfoga honom skador och förluster”
13

. Stor del av de planerade 

operationerna för de fria förbanden var tänkta att genomföras i Norge, framförallt i fall av of-

fensiva moment kopplat till Sveriges försvar.
14

 I denna bok går det ytterligare att utläsa plane-

rade platser för uppsamling av fria förband, förrådsplatser och planerade mål för varje förband 

inom respektive militärområde, vilket vittnar om en omfattande planering av det fria kriget 

under tidigt 40-tal. I denna bok dras slutsatsen att fria kriget är en egen taktik och ett strids-

sätt.
15

 

Vidare så har ämnet, fria kriget, beskrivits kort i skriftserien Försvar i Nutid. I denna skriftse-

rie likställs fria kriget med partisankrigföring och som en form av gerillakrig till sin karaktär. 

Det genomförs antingen av detacherade förband ur organisationen eller sammansatta förband 

av splittrade styrkor.
16

 Vidare i denna skriftserie beskrivs gerillakrigföring med olika exempel 

från historien samt argumentation varför ett svenskt gerillaförsvar som enda försvar vore 

olämpligt. Ytterligare argument finns om varför att gerillaförsvar, som komplement till de re-

guljära krafterna, är ett bra alternativ. Skriften fastställer även att inslag av bägge typer existe-

rar och argumenterar för en möjlig utveckling av ett gerillaförsvar i Sverige.
17

 Ämnet tas upp 

ytterligare igen i samma skriftserie men sju år senare. Denna seriedel har namnet ”Gerillaför-

svar -ett bra svenskt alternativ?” och behandlar vad ett gerillaförsvar skulle innebära för Sve-

rige.
18

 Skriften förklarar fria kriget som en term använd i Sverige, motsvarande en stridsform. 

Stridsformen går ut på att organiserade eller tillfälligt sammansatta förband har i uppgift att 

störa en angripare bakom dennes linjer.
19

 I slutet på denna skriftserie finns ett kapitel om en 

fortsatt inriktning för det svenska försvaret. Detta kapitel tar upp de nedskärningar som gjor-

                                                        
11 Ibid s. 290 
12 Bo Hugemark, (red.), Nya fronter?: 1943 - spänd väntan, Probus, Stockholm, 1994, s. 10  
13 Ibid s. 261 
14 Hugemark, 1994 s. 10  
15 Ibid 
16 Per-Hjalmar Bauer, Gerilla och svenskt försvar, Centralförb. Folk och försvar, Stock-
holm, Nr.1, 1969, s. 5 
17 Ibid s. 50 
18 Per Olof Hallqvist, Gerillaförsvar - ett bra svenskt alternativ?, Centralförb. Folk och för-
svar, Stockholm, Nr. 3, 1976, s. 7 
19 Ibid s. 9 
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des, och förlusten i försvarsförmåga som inbegrips av försvarsbesluten 1968 och 1972.
20

 I och 

med försvarsbesluten dras slutsatsen att vi inte längre kan lyckas hejda en motståndare vid 

kusten eller gränsen, utan kan komma att behöva möta en angripare även djupt in i Sverige.
21

 

Som svar på detta anser författaren, av denna volym i skriftserien, att Sveriges förmåga till 

fria kriget måste ökas och att fler förbandstyper utbildas i effektiva former av det fria kriget, 

samt att ett ökat antal av särskilda förband med samma syfte skall tas fram.
22

 

Kategoriseringar av krig har funnits länge och är gjort av många forskare. Bara reguljär och 

irreguljär krigföring är två kategorier som kan tillskrivas krig i största allmänhet. När det gäl-

ler irreguljär krigföring så har James D. Kiras kategoriserat det irreguljära kriget i fem olika 

underkategorier. Kategorierna är terrorism, uppror, inbördeskrig, revolution och statskupp. 

Var och en av dessa beskrivs med sina ingående resurser, strategier och taktiker.
23

 Denna ka-

tegorisering är ett exempel på hur man kan bryta ned en redan existerande kategori i mindre 

delar.   

   

1.4.1 Slutsatser om tidigare forskning 

Den tidigare forskningen om fria kriget är inte speciellt utförlig och har många luckor. Det 

som lyckats identifierats i skriftserier och annan litteratur är betydande för hur dagens sätt att 

se på fria kriget har kommit till. En av anledningarna till att fria kriget som fenomen eller 

stridssätt inte är speciellt utforskat, kan vara att mycket utav den försvarsplanering som finns 

bevarad finns i Förvarsstaben, Arméoperationsavdelningen, hemliga arkivet.
24

 Då fria kriget 

inte är särskilt utforskat som fenomen, går det direkt att utläsa en del luckor i den forskning 

som finns. Exempel på dessa luckor i forskningen är: från vad har fria kriget hämtat sin inspi-

ration och vilken utveckling som har skett inom fria kriget sedan dess uppkomst? Även om 

slutsatsen dras i tidigare skrifter, att fria kriget är gerillakrigföring, så kategoriseras inte fria 

kriget inom gerillakrigföringen. Denna lucka ämnar jag att fylla i denna uppsats om fria kri-

get. Inom irreguljär krigföring, som gerillakrigföringen är en del av, så existerar redan flerta-

let kategorier. Några direkta slutsatser går inte att dra om detta dock så finns det möjligheter 

att, i och med denna undersökning, tillföra ytterligare kategorier inom irreguljär krigföring.  

                                                        
20 Ibid s. 35 
21 Ibid s. 34 
22 Ibid s. 34 
23 James Kiras, , ’Irregular Warfare’, Understanding Modern Warfare, Cambridge Univer-
sity Press, Cambridge, 2008, s. 232-238 
24 Gäfvert, 1994, s. 302 



Fredrik Henningsson 2015-05-26  
220. Kursen 

Sida 8 av 33 
 

 

1.5 Disposition 
I kapitel ett presenteras problemformulering och syfte med frågeställning för att introducera 

läsaren till problemet och varför detta är intressant och relevant, därefter presenteras material 

och avgränsningar. Tidigare forskningen innehållande bakgrundfakta beskrives sedan med 

korta slutsatser.  

 

Kapitel två ger en kort översikt av två teorier om gerillakrigföring av Mao Tse-Tung och Er-

nesto Che Guevara. Teorierna motsvarar två olika sätt att se på gerillakrigföring, utifrån deras 

perspektiv. Ytterligare finns en operationalisering av teorierna där en kategori av gerillakrig-

föring bryts ut ur vardera teori, för att sedan användas gentemot  det analyserade fria kriget. 

 

Kapitel tre presenterar den metod som används för att nå resultatet. Metoden presenteras ge-

nom en beskrivning om vad som har gjorts, på vilket sätt och med vilka motiv beslut har ta-

gits. Bland punkterna i detta kapitel presenteras bland annat argument för vald metod och an-

ledningar till varför visst material har valts.   

 

I kapitel fyra följer analysen av de utvalda texterna. Frågorna behandlas var för sig och för 

varje text där svaret på varje fråga argumenteras fram i analysen. Analysen följer en kronolo-

gisk ordning av texterna och påbörjas med texten från 1944 fram till det aktuella dokumentet 

från 2013. Slutligen presenteras resultatet av analysen. 

 

Kapitel fem presenterar avslutningen på detta arbete med en diskussion om resultatet och till-

vägagångssättet, varför resultatet blev som det blev och om det var väntat. Efter diskussionen 

följer en allmän reflektion angående det vetenskapliga förhållningssättet knutet till arbetets 

skapande. Efter reflektionen presenteras argument till varför denna forskning är viktig för den 

militära professionen som sådan och hela arbetet avslutas med förslag på vidare forskning 

inom ämnet. 
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2. Teori 

 
Teorierna som valts är av två kända gerillaledare som lyckats med sin gerillakrigföring i något 

av deras genomförda fall. Valet av gerillateorier har sin grund i att metoderna och principerna 

inom gerillakrigföring är mycket lika de som presenteras inom fria kriget. Både Mao och Gu-

evara är kända gerillaledare med egen erfarenhet av anledningarna till krigföringen och meto-

derna inom den. Genom att använda två teoretiker med stor egen erfarenhet och genom att 

plocka teorierna från deras egna böcker så anses reliabiliteten i teorierna som mycket stor. 

Då tidskriften Försvar i Nutid enligt tidigare har presenterat fria kriget som ett partisankrig 

med karaktären av gerillakrigföring finns stor grund till att använda dessa teorier om gerilla-

krigföring som utgångspunkt för en kategorisering.  

2.1 Mao Tse-tung – Som komplement i det större kriget 
1934 gick Kina in i ett outtalat krig med Japan. Kriget från Kinas synvinkel följde därefter 

denna teori som utgavs av Mao Tse-Tung 1937.
25

 Teorin som följer behandlar gerillakrigfö-

ring som en del av det större kriget mot japanerna. 

Gerillataktik beskrivs av Mao som ett stridssätt där fienden konstant känner sig hotad och at-

tackerad, när och där, denne är som mest sårbar. Attacker sker mot fiendens bakre led och i 

sidan mot dennes svaga punkter.
26

 Gerillakriget som förs inom motståndet mot Japan beskrivs 

som endast en del av det totala kriget där det assisterar de reguljära trupperna. Vidare beskrivs 

detta som ett strategiskt medel för att ge motståndaren förluster.
27

 

Mao presenterar sju olika sorter av gerillaförband och deras uppkomst. Bland dessa sju variat-

ioner är två av dem omorganiserade av reguljära förband som strider inom gerillakrigföring-

ens ramar.
28

 Ett av dessa två förband har som sin enda uppgift att genomföra gerillakrig som 

del av det stora kriget,
29

 det andra är särskilt avdelade från ordinarie förband för att genom-

föra gerillakrigföring.
30

 De övriga typerna av förband som presenteras behandlar förband som 

är byggda av civila, banditer och lokala miliser samt desertörer från motståndaren. I fråga om 

materielen som guerillan innehar anser Mao att förråd borde sättas upp i varje förbands om-

råde. Mao skriver, trots detta, att förråden inte bör litas på utan att den större delen av materie-

                                                        
25 Mao Tse-Tung, On Guerilla Warfare, Translated and with an introduction by Samuel, B 
Griffith, Dover Publications Inc. New York, 1961, s. 37 
26 Ibid s. 46 
27 Ibid s. 50 
28 Ibid s. 73-74 
29 Ibid s. 74 
30 Ibid s. 73-74 
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len skall tas från fienden.
31

 Cheferna i gerillaförbanden skall väljas med noggrannhet utefter 

olika karaktärsdrag som dem besitter. Olika exempel på bra karaktärsdrag förklaras som, mod 

och uthållighet.
32

  

Mao drar en tydlig gräns mellan gerillakrigföringen och det fasta och det rörliga försvaret. I 

gerillakrigföring finns ingen risk att den rörliga striden övergår till fast försvar. Efter detta ar-

gumenterar Mao däremot för att inte göra för stor skillnad på manöverkrigföringen och geril-

lakrigföring, men även för att inte ta dem för samma sak. Detta för att inte lägga för stor vikt 

vid någon av dessa och säga att den ena är viktigare än den andra.
33

 Mao anser att gerillakrig-

föringen själv inte kan komma att vinna striden, utan att det endast är de reguljära styrkorna 

som kan komma till detta avslut. Gerillakrigföringen ses däremot som en stor del i att förse de 

reguljära styrkorna med fördelaktiga situationer, för att ett avslut skall kunna genomföras.
34

  

2.2 Ernesto Che Guevara – Som effekt av ett ofördelaktigt läge 
Ernesto var en stor drivande kraft i revolutionen på Cuba för att störta diktatorn Fulgencio Ba-

tista. Guevara skriver att det existerar två typer av gerillakrigföring. En typ som beskrivs av 

Mao, som kompletterande till de reguljära arméerna och en del som en egen kraft som kämpar 

mot, till exempel kolonialisering och konstituerad makt.
35

 Den typ av gerillakrigföring som 

beskrivs i denna bok är den senare nämnda.  

Guevara skriver att en gerillaarmé aldrig kommer att kunna vinna ett krig, utan ses som en fas 

innan en reguljär armé kan skapas. Det är endast en reguljär arme som kan vinna det slutgil-

tiga slaget även om den har sitt ursprung i en gerilla.
36

 I Guevaras bok beskrivs gerillakrigfö-

ring som en strid uppbyggd på rörlighet. Gerillaförbanden attackerar inte och stannar kvar 

striden ut, utan skjuter på och försvinner för att inom kort anfalla från något annat håll.
37

 Di-

rekt kontakt med fienden i en regelrätt eldstrid är alltså inte önskvärt. Vidare beskrivs att 

överraskning är ett viktigt moment för gerillan då risken att förlora egna minskas medan 

chansen att slå ut fiender ökar.
38

 Guevara beskriver även att vägar och järnvägar är några av 

                                                        
31 Ibid s. 83 
32 Ibid s. 85 
33 Ibid. s. 54-55 
34 Ibid s. 56 
35 Ernesto Che Guevara, Guerilla Warfare, Authorized Edition, Ocean Press, Melbourne, 
2006, s. 17 
36 Ibid s. 20 
37 Ibid s. 26 
38 Ibid s. 27 
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fiendens svagaste punkter. Dessa är svåra att bevaka och lätta att förstöra,
39

 varav sabotage av 

dessa och även andra infrastrukturella platser är av betydelse.
40

 Bra och dålig terräng beskrivs 

i Guevaras bok i två olika kapitel. Gerillakrigföring kan enligt Guevara föras inom bägge men 

med olika kvantitet och rörelsemönster. En bra terräng beskrivs som en svåråtkomlig miljö 

som utgörs av till exempel täta skogar och träsk,
41

 medan den sämre terrängen beskrivs som 

platser utan några direkta kullar eller skogsområden.
42

  

I denna teori om gerillakrigföring av Guevara så är gerillakrigaren ett instrument, som efter 

att fredliga metoder genomförts men misslyckats med att befria landet, tar till väpnade meto-

der. Gerillan slåss mot en orätt ordning i samhället och har för avsikt att byta ut denna.
43

 

2.3 Operationalisering  
Operationaliseringen av dessa två teorier om gerillakrigföring mynnar ut i två olika kategorier 

av gerillakrigföring. Den ena kategorin som utvinns av Maos teori bygger på att gerillakrigfö-

ringen ses som ett element eller del av det större kriget – som komplement till de reguljära 

stridskrafterna som inte påverkas eller igångsätts av specifik yttre påverkan. Den andra teorin 

av Guevara bygger på en kamp mot ett orätt samhälle där målet är att byta ut makten i sam-

hället. Detta tolkas som en strid som sätts igång på grund av utomstående faktorer. Det orätta 

är redan där (i detta fall: makten i samhället) och måste ändras genom en väpnad kamp. 

Teorierna i sig skiljer sig alltså i frågan om när, vem och varför gerillakriget utförs.  

 

Slutsatserna i de olika två kategorierna blir detta: 

1. Striden förs som ett komplement till det reguljära kriget utan yttre påverkan. 

Striden är planerad och utförs av specifika grupper (särskilt utvalda/utbildade) 

2. Striden byggs på något som redan är/har gått fel på grund av yttre påverkan.  

Striden är en effekt av yttre påverkan som skapat ett ofördelaktigt läge och förs av 

dem som befinner sig i detta läge. 

 

2.3.1 Kritik mot teorierna 
Båda dessa teorier som presenteras har en stark koppling till civilbefolkningen som även den 

presenteras i deras böcker. Denna del är dock utelämnad då material som analyseras innehål-

                                                        
39 Ibid s. 30 
40 Ibid s. 28-29 
41 Ibid s. 32 
42 Ibid s. 37 
43 Ibid s. 49 
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ler så pass lite information inom området. Vidare så skriver Guevara rakt ut att det finns två 

olika typer av gerillakrigföring varav han endast förklarar den ena. Risken finns här att Gue-

varas teori om den andra typen av gerillakrigföring är presenterad på samma sätt som Mao har 

presenterat sin teori. Varav ett kausalt förhållande mellan dessa kan existera vilket innebär att 

Guevara kan tagit all sin inspiration av Mao och teorierna egentligen har samma grund. Bägge 

dessa teorier är hämtade från andra länder där statsskick, miljö och ideologier ser helt an-

norlunda ut än vad det gör i Sverige. Detta kan ha påverkat skapandet av teorierna på ett sätt 

som gör att dem specifikt passar de förhållandena som gäller i landet för skapandet. Till detta 

tas dock ingen hänsyn då innebörden av kategorierna inte bygger på en kategorisering i poli-

tisk, ideologisk eller någon annan anda som inte redan är presenterad. Båda dessa teorier är 

skapade för flertalet år sedan då tekniken var långt ifrån vad den är idag. Även detta kan ses 

som en faktor i skapandet av teorierna angående hur en gerilla beter sig. 

 

3. Metod 

 
Metoden som används i detta arbete är en systematiserad kvalitativ textanalys där syftet är att 

kategorisera fria kriget, som det uttrycks i ett antal svenska reglementen, mellan 1940 och 

idag. Analysen av dokumenten syftar till att lyfta fram det viktiga och underliggande mening-

arna i texterna,
44

 som kan härröra mot någon utav de klassificeringskategorierna som arbetats 

fram.
45

 I textanalysen appliceras därefter specifika frågor som kommer att vara samma till 

varje text. Dessa frågor kommer att tjäna som analysverktyg för att kunna leda till en katego-

risering av fria kriget. För att bibehålla hög validitet i frågorna som tjänar som analysverktyg 

går dessa frågor in till basen av texterna, kopplat till skillnaderna i teorierna, som skall analy-

seras med grundläggande frågor om vem, när och hur. Dessa frågor ger en övergripande bild 

samt ger möjligheten att se grundläggande förändringar i de olika texterna. De ändringar som 

sker i texterna kommer alla att ses som markörer
46

 för ändringar i den större bilden och bidra 

till svaren på frågorna. Svaren från var och en av frågorna kommer därefter att kategoriseras 

in i olika fack och ge en beskrivande bild av det underliggande budskapet i texten. Svarskate-

                                                        
44 Esiasson, m.fl. 2003, s. 234 
45 Ibid, s. 235 
46 Motsvarar indikationer i texten som pekar i en viss riktning, specifikt i riktning av svar på 

en fråga i analysverktyget. 
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gorierna är därav förhandsdefinierade.
47

 De fördefinierade svaren kommer därefter att inpla-

ceras i vardera kategori som fastställts genom teorierna. Samtliga texter som analyseras är ut-

givna från en statlig myndighet och kommer därför att behandlas på så sätt att varje ord är 

noggrant utvalda och har ett syfte med sin plats i texten. Tolkningen av texten kommer såle-

des att göras utifrån perspektivet att texten är formulerad för ett professionellt bruk.
48

  

3.1 Metodval 
Metoden för detta arbete har valts för att, på ett distinkt sätt, kunna urskilja essensen av varje 

text och på så sätt kunna se hur ämnet har förändrats med tiden. Kvalitativ textanalys tillåter 

att gå in på djupet i varje text vilket medger en möjlighet att utskilja de minsta förändringar i 

innehållet. Då ämnet är en del av ett större sammanhang är chansen att det finns underlig-

gande meningar i texterna och delar som knyter an till det större perspektivet. Dessa underlig-

gande meningar är av stor vikt i mitt arbete och möjligheterna att finna dessa ökar med en 

nära läsning av texten.
49

 

3.1.1 Val av material 
Valet av material har sin grund i att det ämne som behandlas ligger inom en statlig myndig-

het, som själva beskriver sin verksamhet. Verksamheten som skall bedrivas bedöms alltså 

vara bäst beskriven av myndigheten själv, då det endast är dem som får använda den. Ytterli-

gare en insnävning av materialet inom myndigheten har gjorts mot att välja material som lig-

ger på samma nivå. Detta val görs för att undvika att nivåskillnaderna inom myndigheten be-

skriver samma fenomen på olika sätt och med olika precision. Genom dessa val finns en möj-

lighet att få en så pass likartad detaljnivå på samtliga texter, vilket kommer underlätta urskilj-

ningen av de markörer som finns. Ett undantag har i valet av material gjorts i frågan om ni-

våskillnader inom myndigheten. Detta på grund av att de tidigaste texterna om ämnet inte har 

kunna identifierats på samma nivå som övrigt material. Detta gäller endast en av texterna och 

utfallet av detta motverkas i och med frågorna i analysverktygets karaktär där endast grund-

läggande frågor ställs. Samma markörer tas följaktligen även hänsyn till i denna text trots att 

detaljnivån och precisionen i beskrivningarna är annorlunda.  

3.2 Analysverktyg 
För att kunna utläsa om fria kriget antingen tillhör kategorin där fria kriget används som 

komplement till de reguljära stridskrafterna eller om det används som en isolerad händelse då 

                                                        
47 Esiasson, m.fl. 2003, s. 240 
48 Ibid s. 247 
49 Ibid s. 233 
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något inte överensstämmer med den önskade bilden, utarbetas två huvudfrågor. Då frågorna 

skall kunna härledas till någon kategori måste svaren definieras. Svarskategorierna är därav 

förhandsdefinierade,
50

 i syfte att leda mot den kategorin som önskas appliceras på texten. 

De frågor som ställs mot texterna förväntas inte ha ett direkt svar, utan analyseras fram genom 

markörer som finns i texterna. Markörerna skall alltså lyfta fram de implicita budskapen i tex-

ten. Frågorna är utformade på detta sätt för att undvika att för mycket koncentration läggs på 

de små skillnaderna i texterna som möjligt skulle kunna vara språkligt grundade, då texternas 

åldersskillnad uppgår mot 70 år. Sammanställning av analysfrågorna kommer därefter att visa 

en eventuell utveckling som skett inom fria kriget och i och med detta även visa en eventuell 

förändring i kategoriseringen. De eventuella delar av fria kriget som förändras kommer att 

följas upp på en ytligare nivå för att se om dessa har försvunnit helt eller transformerats in till 

något annat inom de undersökta reglementena. I analysredskapet kommer en ytterligare fråga 

att besvaras. Denna fråga syftar endast till att kunna påvisa parallellen mellan fria kriget, irre-

guljär och gerillakrigföring men kommer att analyseras på samma sätt som de två huvudfrå-

gorna med liknande påvisning av markörer och argument.   

 

3.2.1 Analysfrågor  
Huvudfrågor: 

 Vem genomför fria kriget?  

Frågan besvarar vilken personaltyp som genomför fria kriget i en svensk organi-

sation. Generella svar väntas vara: Särskilt utbildad/utvald personal eller all perso-

nal. 

- Särskilt utbildad/utvald personal tillskrivs kategorin om att fria kriget förs som ett 

komplement till dem reguljära stridskrafterna då detta är ett sätt att organiserat an-

ordna trupp för ett specifikt syfte. Fria kriget påbörjas utan yttre påverkan mot den 

specifika styrkan. 

- All personal tillskrivs kategorin om att fria kriget förs vid specifika tillfällen då 

yttre påverkan skapat eller orsakat att där finns ett fel. Den yttre påverkan (av-

skurna av fientliga förband) har igångsatt genomförandet av fria kriget. Detta kan 

ske all personal som inte redan har för avsikt att vara avskurna. 

 

                                                        
50 Ibid s. 240 
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 När genomförs fria kriget? 

Frågan besvarar när i tiden fria kriget utförs i förhållande till ett mer storskaligt krig 

eller under särskilda omständigheter. Generella svar väntas vara: Som del av det stora 

kriget (över tiden) och, eller vid särskilda omständigheter (avskurna förband). 

- Som del av det stora kriget tillskrivs kategorin om att fria kriget förs som ett kom-

plement till de reguljära stridskrafterna då det förs över tiden som en planerad del 

av striden. 

- Vid särskilda omständigheter tillskrivs kategorin om att fria kriget förs vid speci-

fika tillfällen då yttre påverkan skapat eller orsakat att där finns ett fel. Den yttre 

påverkan (avskurna av fientliga förband) har igångsatt fria kriget. 

 

 

Påvisande fråga som bekräftar likheterna mellan fria kriget och gerillakrigföring. 

 Hur genomförs fria kriget?  

Frågan besvarar på en grundlig nivå om någon specifik metod används. Generella svar 

väntas vara: irreguljära metoder (gerillaliknande) eller reguljära metoder 

 

Vissa av dessa frågor har flertalet olika svarsmöjligheter och risken finns att frågorna kommer 

ha flera olika svar inom varje reglemente. Detta tas med i bedömningen av svaret på frågan 

genom att värdesätta markörerna i texten, till exempel se till värdeord, vilka markörer nämns 

mest och på vilket sätt. 

 

3.1.2 Kritik mot metoden 
Metoden bygger på att ett antal texter skall analyseras likvärdigt och med samma vikt.

51
 I 

detta fall kan objektiviteten gentemot varje reglemente riskeras på grund av åldersskillnaden i 

reglementena. Ett senare reglemente, som författaren av denna uppsats själv använder i sitt 

dagliga arbete, innebär att det kanske är lättare att ta till sig det som står än i de äldre regle-

menten som aldrig använts av författaren. Objektiviteten kan här minska då de mer kända reg-

lementena talar mer till författaren. Vidare går att diskutera om de frågor som ställs mot tex-

ten representerar de olika kategorierna som byggts utifrån teorierna. Frågorna kan tolkas som 

                                                        
51 Ibid s. 233 
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alldeles för generella för att nå den specifika kategorin. Motverkan på detta finns i definie-

ringen av svarsalternativen tillsammans med förklaringen gentemot vardera kategorin. 

4 Fria kriget 

4.1 Anvisningar för Fria Kriget, 1944 års upplaga 
Denna anvisning uttrycker hur fria kriget förs på en låg nivå och talar till förbandschefer på 

lägre nivå. Nivån kan likställas med plutonsnivå då exempel från boken innehåller förslags-

övningar på grupp och plutonsnivå.
52

 Bokens första 30 sidor ger däremot en mer generell nivå 

på hur fria kriget förs.  

Vem genomför fria kriget? 
Enligt denna anvisning så utförs fria kriget främst av speciellt utbildad och organiserad perso-

nal, vilket förklaras genom en kort textrad som säger exakt detta. Denna inledningssida talar 

även om att övriga typer av fältförband och lokalförsvarsförband, skall kunna tilldelas uppgif-

ter inom fria kriget.
 
Splittrade förband och personal som inte kan ansluta till ordinarie för-

band, skall även de kunna strida inom fria krigets ram.
53

 I denna anvisning skrivs att, delar av 

det som står efter denna inledningssida, är tillämpligt för övriga förband som för det fria kri-

get.
54

 Tolkningen av detta är att denna anvisning i grunden är gjord för förband som specifikt 

för fria kriget, vilket stärker det första argumentet om att fria kriget förs av speciellt organise-

rade och utbildade förband.
55

 Under kapitlet utbildning står det att samtlig personal inom ar-

mén genomgår grunderna för fria kriget och att ytterligare utbildning meddelas enligt sär-

skilda bestämmelser, detta gäller framförallt för infanteriet, kavalleriet och hemvärnet.
56

 Ut-

bildningen för just fria kriget däremot nämns längre ner på denna sida, där det sägs att detta 

omfattar en fortsatt utbildning med fördjupade kunskaper inom de grenar som främst eller 

uteslutande är viktiga i fria kriget.
57

 Slutsatsen av detta blir att all personal får grundutbild-

ningen men endast några förband får den fortsatta utbildningen med specifika delar som är 

                                                        
52 Anvisningar för Fria Kriget, Lantförsvarets Kommandoexpedition, Bokdetaljen, Stock-
holm, 1944, s. 56-58 
53 Ibid s. 7 
54 Ibid  
55 Ibid  
56 Ibid s. 32 
57 Ibid  
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mest effektiva inom fria kriget. Detta styrks även med dem tidigare nämnda exempelövning-

arna och exemplen som finns för ”utbildning av plutonchefer för fria kriget”
58

. 

Slutsatsen på frågan om vem som för fria kriget enligt anvisningarna från 1944 är att specifikt 

utbildade/utvalda förband genomför detta. Dock grundutbildas samtlig personal för att kunna 

genomföra fria kriget utifall deras hemmaförband splittras.  

När genomförs fria kriget? 
I anvisningarna från 1944 finns argument för att fria kriget förs över tiden, som en del av det 

stora kriget. Det skall kunna genomföras av avskurna och splittrade förband,
59

 vilket indirekt 

kan betyda att dessa misslyckats med sin huvuduppgift. Anvisningarna säger att fria kriget 

inte kan användas för att nå avgörande segrar, utan endast vidgar stridsområdet för att påfresta 

motståndaren i hans bakre led. På så sätt minskas dennes anfallskraft och mer kraft måste läg-

gas på att skydda bakre delar.
60

 Ytterligare talar anvisningarna om att fria förbands verksam-

het bör samordnas i tid och rum till huvudoperationen,
61

 vilket talar för att detta genomförs 

som en del av det stora kriget. Den del som talar om att det fria kriget förs av splittrade och 

avskurna förband är förhållandevis liten i anvisningarna och innehåller ett citat som talar för 

att det fria kriget genomförs då det inte riktigt går vägen för Sverige. Citatet lyder ”Så länge 

vilja till motstånd finnes, kan vårt land icke besegras, även om fienden på någon plats brutit 

genom försvaret”
62

. Detta citat talar tydligt för en kampvilja som skall fortsätta även om det 

inte går som det är tänkt i kriget. Detta återges i inledningen och sidan avslutas med en me-

ning som talar om att resten i denna anvisning är till för fria förband men kan till viss del till-

lämpas av andra förband.
63

 

Slutsatsen av detta blir att fria kriget genomförs som en del av det stora kriget över tiden som 

komplement till de reguljära stridskrafterna, dock skall samtliga förband, om så situationen 

kräver, kunna använda sig av detta.  

Hur genomförs fria kriget? 
Hur personal inom fria kriget arbetar är väl beskrivet inom denna anvisning och boken inne-

håller många värdeord som går att koppla till dess taktik. Inledningsvis nämns två mycket 

starka ord som talar om vad de fria förbanden gör. Orden är angripa och sabotage, det nämns 

                                                        
58 Ibid s. 3 
59 Ibid s. 7 
60 Ibid  
61 Ibid s. 8 
62 Ibid s. 7 
63 Ibid  
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även var detta genomförs, bakom fiendens linjer, och flertalet exempel på mål.
64

 I övrigt är 

anvisningen väldigt detaljrik om hur saker skall eller bör gå till men många delar går att defi-

niera i olika tekniker och sätt att ta sig an motståndare eller anläggningar. Fria förband tillde-

las enligt denna anvisning uppgifter. Uppgifterna är oftast av en allmän karaktär där särskilda 

uppgifter kan tilldelas bredvid.
65

 Av anvisningarna att döma arbetar fria förband i mindre en-

heter,
66

 som dolda av mörker eller terräng tar sig nära inpå fienden,
67

 för att därefter genom-

föra överfall/eldöverfall eller sprängning av objekt.
68

 Överfall och eldöverfall för att sedan 

snabbt försvinna är tillsynes det sätt som fria förband arbetar med även enligt vidare beskriv-

ningar.
69

 Detta styrks av de exempel på övningar och instruktioner som kommer senare i an-

visningar. Dessa övningar och instruktioner illustrerar nästan uteslutande olika över-

fall/eldöverfall och hur olika objekt sprängs på bästa sätt.
70

 

Slutsatsen är att fria förband arbetar med irreguljära metoder som mer liknar gerillakrigföring, 

där de fria förbanden försöker undvika det öppna slagfältet och istället slå mot viktig infra-

struktur och svagare partier hos fienden. 

 

4.2 Arméreglemente del 2, 1952 
AR del 2 från 1952 riktar sig, med sina bestämmelser, till chefer på hög nivå inom försvaret, 

bland annat armékårschefer och fördelningschefer.
71

 Reglementet är inriktat mot ett försvar av 

Sverige och att bevara dess neutralitet samt hindra kränkningar mot vårt territorium.
72

 

Vem genomför fria kriget? 
I detta reglemente är tvetydigheten stor angående vilka förband som genomför fria kriget. Ar-

gument för att både särskilt utbildad personal samt att all personal utför fria kriget finns väl 

inbakat i texten. Det första argumentet talar för att särskilda förband insätts för att föra fria 

kriget, man nämner där att jägarförband sätts in i första hand. Därefter nyttjas annan trupp, så 

                                                        
64 Ibid  
65 Ibid s. 8 
66 Ibid s. 7 
67 Ibid s. 12 
68 Ibid s. 13 
69 Ibid s. 13-17 
70 Ibid s. 18-69 
71 Arméreglemente del 2, Försvarets Kommandoexpedition, Armébokförrådet, Stock-
holm, 1952, Inledningssida 
72 Ibid, Inledning 
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som infanteri, kavalleri och hemvärn.
73

 Efter detta beskriver texten däremot att styrkor som 

skilts från ordinarie förband vid behov skall fortsätta striden som fria förband.
74

 Argumenten 

att fria kriget skall kunna genomföras av all personal stärks genom att, enligt reglementet, fri-

villig personal skall kunna ansluta till de redan befintliga fria förbanden eller bilda egna styr-

kor. Dessutom nämner reglementet vikten av befälets insats för att samla ihop spridda solda-

ter och frivilliga för fria kriget.
75

 I detta sista argument så sägs däremot att detta genomförs av 

chef för ett organiserat fritt förband.
76

 Under avsnittet om förberedelser och genomförande i 

detta kapitel om fria kriget, benämns sammansättning av fria förband. Denna skall enligt reg-

lementet göras med stor omsorg, både chefer och soldater med särskilda karaktärsdrag och 

styrkor skall väljas ut till fria förbandet.
77

 Detta talar både för att fria förband utgörs av sär-

skilt utvald personal och all personal. Personalen väljs här utefter deras styrkor och karaktärs-

drag men ingenting om speciell utbildning för just fria kriget nämns. Det som nämns om ut-

bildning är endast att specialister inom vissa områden skall ingå i de fria förbanden.
78

 Dessa 

typer av specialister är däremot inget som är specifikt för fria förband. Ett argument är de-

lande i denna fråga om vilka som genomför fria kriget. Argumentet talar för att på områden 

som befinner sig långt in på djupet hos fienden, där fienden behärskar området, så förs fria 

kriget i huvudsak av splittrade förband, hemvärn och frivilliga.
79

 Detta argument talar för att 

det finns två typer av förband som genomför fria kriget. Ett förband som särskilt uttaget för 

att föra fria kriget och ett förband som sätts ihop för att situationen så kräver.  

Slutsatsen av detta blir att båda alternativen existerar men med vikten på att fria kriget i hu-

vudsak genomförs av särskilt utbildade/utvalda förband. All personal skall dock kunna utföra 

fria kriget om så krävs. 

När genomförs fria kriget? 
Denna fråga genomsyras mycket av argumenten i tidigare fråga från samma reglemente men 

betydligt fler argument finns att läsa ut i texten. Inledningsvis så benämns att fria kriget självt 

inte kan vinna en avgörande seger, utan vidgar endast stridsområdet och tvingar fienden till 

ett svagare angrepp i fronten, då denne måste avdela resurser till bakre områden.
80

 Detta tyder 

                                                        
73 Ibid kap. 8:6 
74 Ibid 
75 Ibid 
76 Ibid 
77 Ibid kap. 8:22 
78 Ibid 
79 Ibid kap. 8:13 
80 Ibid kap. 8:1 
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på att fria kriget genomförs över tiden ett angrepp mot Sverige genomförs. Vad som talar 

emot detta, enligt tidigare fråga, är att fria förband vilka genomför fria kriget kan bestå av 

splittrade förband som sen kan återförenas med ordinarie förband.
81

 Men återigen talas detta 

emot av slutsatsen på tidigare fråga att särskilda förband i första hand genomför fria kriget.
82

  

Slutsatsen i detta blir att fria kriget genomförs över tiden som en del av det större kriget, ett 

komplement till de reguljära stridskrafterna. Samtlig personal skall även kunna genomföra 

fria kriget vid särskilda tillfällen om så krävs. 

Hur genomförs fria kriget? 
AR del 2 från 1952 beskriver tydligt om att och hur eldöverfall genomförs. Dessa överfall 

skall vara överraskande och vara så snabba att fienden inte hinner ta till en ordnad eldstrid.
83

 

Denna typ av operation utgår vid behov från en bakre skyddad plats dit förbandet kan återgå 

för att vila.
84

 Detta tillsammans med beskrivningarna på den inledande sidan om fria kriget 

som även där talar om överraskande och snabba operationer, utan att låsa sig i strid,
85

 talar för 

ett irreguljärt uppträdande. Argumentet byggs på ännu mer är i paragraf ett av kapitlet där ex-

empel på mål som angrips skrivs ut. Exemplen innehåller mestadels mjuka bakre delar av 

motståndaren så som staber, underhållsförband och förbindelser. 

Slutsatsen av detta blir att fria kriget enligt AR del 2 från 1952 beskriver fria kriget som en 

användning av irreguljära metoder där motståndarens huvudstridskrafter undviks helt och 

kraften läggs mot motståndarens bakre mjuka delar - likt gerillakrigföring. 

 

4.3 Arméreglemente Del 2, Taktik, 1963 

AR Taktik Del 2 från 1963 är ett reglemente som riktas till en högre förbandsnivå och inne-

håller taktiska principer och riktlinjer för dessa. Vissa delar är tillämpbara för mindre för-

bandsstorlekar.
86

 Kapitlet om fria kriget i detta reglemente stämmer i stort sett överens med 

motsvarande kapitel i AR del 2 från 1952.
87

 

                                                        
81 Ibid kap. 8:6 
82 Ibid  
83 Ibid kap. 8:28 
84 Ibid kap. 8:27 
85 Ibid kap. 8:2 
86 Arméreglemente del 2 Taktik, 1963, Arméstaben Taktikavdelningen, 1964, Förord 
87 Ibid s.8 
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Vem genomför fria kriget? 
AR Taktik från 1963 talar ej i klartext om vem exakt det är som utför fria kriget utan innehål-

ler endast markörer som antyder svaret. Trupp som främst används för fria kriget är personal 

som har vana att prestera under krävande situationer och dessa har erhållit särskild utbild-

ning.
88

 Typförbanden som utgör fria förband är i regel jägar- och infanteriförband.
89

 Detta 

skulle kunna innebära att samtliga infanteriförband och jägarförband, som tidigare nämnts, 

erhåller denna särskilda utbildning. Dock talar nästa paragraf mot detta då den säger att fria 

förband skall väljas ut med omsorg med grund i deras kunskaper om fienden och de påfrest-

ningar som fria kriget ger.
90

 Alltså särskild utbildning till omsorgsfullt utvald personal. I detta 

reglemente nämns även att fria förband organiseras av tidigare splittrade förband. Denna pa-

ragraf om splittrade förband säger dock att dessa förband skall söka samband med fria för-

band i närliggande områden för samordning och att samband med förbandschef skall efter-

strävas.
91

  

Delen om splittrade förband har avsevärt mycket mindre plats och nämns ej lika mycket som 

övriga fria förband. Slutsatsen av argumenten blir att särskilt utbildade/utvalda förband ge-

nomför fria kriget men samtliga skall kunna om så krävs.   

När genomförs fria kriget? 
Likt tidigare punkt finns det inte definierat exakt i tid eller rum när fria kriget genomförs.  Då 

syftet med fria kriget nämns vara att minska fiendens eldkraft och rörlighet genom att tvinga 

denne att avdela skydd till sina bakre områden,
92

 tolkas detta som att fria kriget genomförs pa-

rallellt med ett större krig. Flera markörer för detta tidsområde finns, till exempel att chef för 

fritt förband bör vara insatt i högre chefs plan,
93

 och att verksamheten för fria förband genom-

förs i fred i form av utbildning och upprättande av upplag.
94

 Det som talar emot detta är para-

grafen om splittrade förband som organiseras och baserar verksamheten på fiendens erövrade 

förnödenheter.
95

  

                                                        
88 Ibid Kap. 10:3  
89 Ibid 
90 Ibid Kap. 10:6 
91 Ibid Kap. 10:9 
92 Ibid Kap. 10:1 
93 Ibid Kap. 10:4 
94 Ibid kap. 10:16 
95 Ibid Kap. 10:9 
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Slutsatsen av detta är att fria kriget genomförs som en del av det stora kriget över tiden, som 

komplement till de reguljära stridskrafterna, men skall kunna genomföras vid särskilda till-

fällen om så krävs. 

Hur genomförs fria kriget? 
”Fria kriget syftar till att med begränsad insats av trupp försvåra fiendens verksamhet.”

96
 

Denna textrad är de första som nämns i kapitlet och går att tolka utifrån det som kommer näst, 

där de står att målsättningen till exempel är att störa fiendens stridsledning, underhållstjänst 

eller möjlighet att sätta in kärnladdningar.
97

 Dessa delar är att tolka som bakre och mer käns-

liga delar än fronten på kriget. Hur dessa skall störas preciseras i paragraf 26 där det skrivs att 

fria kriget framförallt bedrivs genom överfall och eldöverfall,
98

 med fritt målval inom ett om-

råde eller i ett specifikt syfte.
99

 

I kapitlet om fria kriget så beskrivs inget annat genomförandesätt än detta, varför det tolkas 

som att AR Taktik 1963:s sätt att beskriva fria kriget är som att kriga genom irreguljära meto-

der. Striden inriktas på att snabbt slå mot fiendes mjuka delar bakom deras egna linjer. Detta 

genom att helt undvika direkt kontakt med de fientliga frontstridskrafterna - likt gerillakrigfö-

ring. 

 

4.4 Arméreglemente del 2 Taktik, 1982 
Arméreglemente Taktik från 1982 riktar sig till högre förband där även vissa delar av regle-

mentet är tillämpliga för förband på lägre nivå.
100

 Detta reglemente innehåller inget eget kapi-

tel om fria kriget, utan orden nämns endast en gång i kapitel ett, Operativa grunder.
101

 I denna 

del skrivs det att de förband som splittrats eller avskurits och inte kan återgå till ordinarie or-

ganisation, skall kunna övergå till att bedriva fria kriget.
102

 Detta skrivs utan en ytterligare be-

skrivning av vad fria kriget innebär. Möjligt är att någon beskrivning för fria kriget går att 

återfinna i något annat reglemente för denna tid, men ett sådant reglemente har ej identifierats 

för detta arbete. Som motsvarighet innehåller AR Taktik från 1982 ett kapitel som heter ”Strid 

                                                        
96 Ibid Kap. 10:1 
97 Ibid  
98 Ibid kap. 10:26 
99 Ibid Kap. 10:7 
100 Arméreglemente. D. 2, Taktik, Chefen för armén, Stockholm, 1982, Inledning. 
101 Ibid s. 2 
102 Ibid s. 2 
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på djupet av fiendens gruppering”
103

 som innehåller ett mycket liknande upplägg som kapitlet 

om fria kriget i AR från 1963. Evidensen för att strid på djupet av fiendens gruppering och 

fria kriget en gång tillhört samma del i tidigare reglementen är tydligt märkbar i en lättare 

jämförelse inom samma frågeställningar som i övriga texter.  

Vem genomför strid på djupet? 
Striden på djupet beskrivs i detta reglemente som att den genomförs planenligt av förband 

som har förberedda uppgifter.
104

 Förekomsten av särskilda förband som har huvuduppgift att 

föra strid på djupet stärks sedan i paragraf 11, där början av en förberedelseförklaring inleds 

med ”För förband med huvuduppgift att genomföra strid på djupet…”
105

. I kapitlet om strid 

på djupet beskrivs även att personal som avskurits från egna förbandet kan finnas kvar på 

djupet av fiendens gruppering. Detta vidarekopplas med att verksamhet som genomförs 

bakom fiendens linjer skall samordnas av avdelad chef på djupet av fiendens gruppering.
106

 

Detta talar för att avskurna förband som hamnar på djupet av fiendens område, är i detta kapi-

tel en sekundär del.  

Slutsatsen av detta blir att striden på djupet förs av särskilda avdelade förband för just denna 

uppgift och att avskurna förband endast deltar i striden på djupet om dem mot tidigare ställd 

uppgift motvilligt hamnat där.  

När genomförs strid på djupet? 
”Genom strid på djupet av fiendens gruppering kan vi påverka och minska hans anfalls-

kraft.”
107

 är det första som skrivs i detta kapitel. Meningen preciseras direkt efter med en för-

klaring att en kombination mellan anfall mot fronten och bakre delarna kan bryta anfallskraf-

ten.
108

 Dessa förklaringar talar för att striden på djupet mot fiendens gruppering förs över tid i 

syfte att kunna bryta en anfallande styrkas kraft. Dessa argument stärks ytterligare av att läsa 

ut ett exempel ur paragrafen som innehåller syftet med striden. I denna paragraf beskrivs ett 

exempelsyfte, att kunna störa och fördröja fienden i de bakre leden, så som ledning, underhåll 

och understöd av dennes främre förband.
109

 Vad som talar emot detta är enligt tidigare nämnt 

                                                        
103 Ibid Kap. 12 
104 Ibid kap. 12:5 
105 Ibid kap. 12:11 
106 Ibid kap. 12:5 
107 Ibid kap. 12:1 
108 Ibid 
109 Ibid kap. 12:3 
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att striden på djupet även kan föras av avskurna förband,
110

 dock är denna del av kapitlet så 

liten att den anses som en sekundär del.  

Slutsatsen av detta blir att striden på djupet av fiendens gruppering förs över tiden och som en 

del av det större kriget och komplement till de reguljära förbanden. 

 

Hur genomförs strid på djupet? 
Detta reglemente innehåller flertalet syften med striden som förs på djupet. Dessa syften pe-

kar även till viss del på hur striden förs. Några exempel på syften är att störa och fördröja 

mjukare resurser tillhörande motståndaren,
111

 men även här tillkommer uppgifter som har 

högre ambition än dessa. Ett exempel på detta är att binda fienden,
112

 vilket innebär att be-

gränsa fiendens handlingsfrihet inom viss terräng,
113

 detta betyder att längre strider eller verk-

samhet som upptar fiendens fokusering är aktuell inom ramen för strid på djupet. Vidare i reg-

lementet beskrivs att förbanden ofta uppträder i mindre enheter,
114

 som genom fritt val av mål 

löser uppgift inom högre chefs ramar.
115

 Särskild vikt läggs, i detta reglemente, på förbindel-

seförstöring för dem som genomför strid på djupet.
116

 Angripandet av mjukare delar och und-

vikande av huvudstridskrafter, samt sabotage av förbindelser pekar på användandet av mer ir-

reguljära metoder, dock pekar vissa syften på mer reguljära metoder där fienden skall tillfogas 

förluster eller bindas.
117

  

Slutsatsen av detta blir att både reguljära och irreguljära metoder används, i strid på djupet av 

fiendens gruppering, beroende på den ställda uppgiften.  

 

4.5 Arméreglemente del 2 Taktik, 1995 
Detta reglemente beskriver fria kriget, i stort sätt, på exakt samma sätt som i AR Taktik från 

2013. Små skillnader i ord så som att ”fienden”
118

 används istället för motståndaren tillskrivs 

ingen betydelse för att utröna svaren på frågorna och bedöms därför i exakt enlighet med AR 

                                                        
110 Ibid kap. 12:5 
111 Ibid kap. 12:3 
112 Ibid  
113 Ibid kap. 3:31 
114 Ibid kap. 12:22 
115 Ibid kap. 12:6 
116 Ibid kap. 12:7, 13,21 
117 Ibid kap. 12:3 
118 Arméreglemente. Del 2, AR Taktik, 1995 års utg., Chefen för armén i samarbete med 
Försvarsmedia, Stockholm, 1995, s. 117 
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Taktik från 2013. Ingen analys genomförs därför specifikt av detta reglemente, utan samma 

analys gäller för detta reglemente som det från 2013. 

 

4.6 Arméreglemente Taktik, 2013 
AR Taktik från 2013 grundar sig i svensk doktrin,

119
 och är en början på en serie reglementen 

som skall vara grund för fältövningar, försvarsplaneringsarbete och utbildning.
120

 Reglemen-

tet skall kunna nyttjas både i Sverige och utomlands och behandla hela konfliktskalan.
121

 

Detta reglemente har fria kriget i ett delkapitel som ingår i kapitlet om taktik.  

  

Vem genomför fria kriget? 

Reglementet talar i detta avseende inte om för oss exakt vem som genomför fria kriget då små 

markörer finns för både särskilda förband och samtlig personal. Reglementet talar inlednings-

vis om att avskurna förband som inte längre kan lösa sin uppgift skall övergå till fria kriget, 

men talar även om att den tidigare inledda striden på djupet skall fortsätta.
122

 Detta pekar på 

att det finns förband som redan för strid på djupet av fiendens gruppering, men det kallas som 

sagt strid på djupet. Förband som inte kan få kontakt med högre chef löper en större risk att 

bli avskurna därför kan en slutsats dras att alla förband, och i synnerhet de som slåss på djupet 

skall kunna föra fria kriget. Förbanden som blivit avskurna har enligt reglementet en strävan 

efter att få kontakt med eget förband igen eller andra förband,
123

 vilket talar för att endast de 

som blivit avskurna genomför fria kriget. De förband som får kontakt med andra förband skall 

kunna inordnas i dessas strid eller samordna ett fortsatt fritt krig.
124

 Detta talar för en att fria 

kriget fortsätter om flera avskurna förband samordnas till ett. 

Slutsatsen blir att fria kriget i detta reglemente endast förs av avskurna förband som ej har 

kontakt med högre chef, vilket innebär att samtliga förband skall kunna föra fria kriget.  

När genomförs fria kriget? 
Det som skrivs är att samtliga förband som lämnas kvar på djupet, där motståndaren behärs-

kar terrängen, skall kunna störa fiendens verksamhet.
125

 Detta går att tolka som att lämnas 

                                                        
119 Arméreglemente Taktik: AR Taktik: 2013, Försvarsmakten, Stockholm, 2013, s. 9 
120 Ibid s. 7 
121 Ibid s. 9 
122 Ibid s. 65 
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kvar på djupet är en särskild företeelse, likt första raden i kapitlet som nämner avskurna för-

band.
126

 Det nämns även att den tidigare striden på djupet fortsätts,
127

 vilket betyder att strid 

på djupet redan genomförs som del av kriget. Med dem andra meningarna i detta kapitel tol-

kas det som att den fria kriget påbörjas då de förband som redan genomför strid på djupet blir 

avskurna. 

Slutsatsen av detta är att fria kriget förs vid särskilda omständigheter, så som när förband blir 

avskurna bakom fiendens linjer. Förbanden har alltså blivit utsatta för yttre påverkan som satt 

dem i en ofördelaktig position vilket initierar fria kriget. 

Hur genomförs fria kriget? 
Då tidigare fråga svarade på när fria kriget genomförs så stärker argumenten för denna fråga 

även slutsatsen i tidigare fråga. Reglementet skriver att fria kriget genomförs med hjälp av 

samhällets resurser och om möjligt även av fiendens resurser.
128

 Detta är en del i hur fria kri-

get genomförs avseende försörjning, men de stärker även argumenten om att avskurna för-

band för fria kriget, då avskurna förband har svårt att få egna resurser tillförda. Vidare besk-

rivs förandet av fria kriget som en faktor som konstant skall få motståndaren att känna sig ho-

tad och bli överraskad genom användandet av olika stridstekniker.
129

 Förluster av egna skall 

enligt detta reglemente minimeras,
130

 vilket talar för att strid mot mjukare delar av motstånda-

ren eller tekniker och taktiker som minimerar exponering i tid eller rum av egen trupp före-

dras. Exempel på detta kan vara överraskande eldöverfall, överfall och bekämpning med indi-

rekta medel så som minor och indirekt eld. Enligt fråga om vem sim genomför fria kriget, be-

skriver detta reglemente fria kriget som en del av avskurna förbands krig. Detta talar emot in-

direkt eld då oftast kontakt med högre chef eller skjutande förband krävs. Att mjuka mål är en 

möjlig del av fria kriget bekräftas med exempel på att viktiga mål, enligt reglementet, är för-

bindelser, logistik, chefer och staber. Slutligen skrivs det rakt ut att okonventionella metoder 

utnyttjas,
131

 vilket inte kan betyda mycket annat än just detta.  

Slutsatsen av detta blir att fria kriget, enligt detta reglemente, genomförs genom irreguljära 

metoder där direkt kontakt med fiendens huvudstridskrafter undviks och mjuka mål priorite-

ras - likt gerillakrigföring. 
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4.7 Sammanställning av förändringar 
        

              Fråga 

 

Reglemente 

Vem genom-

för fria kriget? 

När genomförs 

fria kriget? 

Hur genomförs fria kri-

get? 

Anvisningar 

för fria kriget. 

1944 

Särskild utbil-

dad/utvald 

Personal 

(all pers. om 

så krävs) 

Som komple-

ment till de re-

guljära strids-

krafterna 

Irreguljära meto-

der/Gerillakrigföring 

AR 1952 Särskilt utbil-

dad/utvald 

personal (all 

pers. om så 

krävs) 

Som komple-

ment till de re-

guljära strids-

krafterna 

Irreguljära meto-

der/Gerillakrigföring 

AR 1963 Särskild utbil-

dad/utvald 

personal 

(all pers. om 

så krävs) 

Som komple-

ment till de re-

guljära strids-

krafterna 

Irreguljära meto-

der/Gerillakrigföring 

AR 1982 Saknar definition i detta reglemente 

AR 1995 All personal 

utan avsikt att 

befinns sig i 

situationen 

Vid särskilda 

omständigheter 

på grund av 

yttre påverkan 

Irreguljära meto-

der/Gerillakrigföring 

AR 2013 All personal 

utan avsikt att 

befinns sig i 

situationen 

Vid särskilda 

omständigheter 

på grund av 

yttre påverkan 

Irreguljära meto-

der/Gerillakrigföring 
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4.8 Resultat forskningsfrågor 
 Vad har förändrats inom fria kriget sedan 1940-talet till idag? 

I enlighet med det analysverktyg som har nyttjats gentemot var och en av de angivna texterna 

så påvisas en förändring. Förändringar inom fria kriget är lokaliserad till skiftet mellan Armé-

reglementet från 1963 och Arméreglementet från 1982. I reglementet från 1982 försvinner 

fria kriget (gult i tabellen) som eget kapitel men återkommer senare i Arméreglementet från 

1995, men i annan form än tidigare. Den förändringen som lokaliserats har identifierats 

handla om två utav analysverktygets frågor. Frågorna behandlar: vem som genomför fria kri-

get och när det genomförs. De generella svar som förväntades har här bytt sida efter Arméreg-

lementet från 1963. Svaren på dessa två frågor har gått från att särskilt utvald eller utbildad 

personal genomför fria kriget som en kompletterande del av det större kriget till att all perso-

nal inom försvarsmakten skall kunna genomföra fria kriget vid särskilda omständigheter. 

Dessa särskilda omständigheter har även gått att läsa ut i analysen, som i fall att förbandet blir 

avskuret eller splittrat. I och med detta blir resultatet att den del där särskilt utvald eller utbil-

dad personal genomför fria kriget, ett komplement till de reguljära krafterna, har försvunnit 

från fria kriget.  

 

 Går de förändrade delarna inom fria kriget att spåra till något annat (reglemente/del av 

reglemente)?  

Som visat i analysen av Arméreglementet från 1982 så finns många av de delar som tidigare 

inbegripits i fria kriget presenterade i ett annat kapitel med namnet, Strid på djupet av fien-

dens gruppering. Detta betyder att den del som tidigare försvunnit ur fria kriget nu har blivit 

ombenämnd och finns i ett annat kapitel. Fria kriget har alltså här fått en ny betydelse och 

minskat i sin omfattning. Den del som visas ha övergått till strid på djupet av fiendens grup-

pering finns även vidare representerad som Strid på djupet av fiendens område, i Arméregle-

mentet från 1995.
132

 Ytterligare beskrivs detta i Arméreglemente från 2013 i en bilaga som 

behandlar markoperationer med offensiv inriktning.
133

 Att notera i bägge dessa reglementen 

är att även de, likt fria kriget, innehåller en del som säger att förband som blivit avskurna skall 

kunna övergå till strid på djupet.
134(135)  

 

                                                        
132 Arméreglemente del 2 Taktik, Försvarsmakten, 1995, s. 130-131 
133 Arméreglemente Taktik, Försvarsmakten, 2013, s. 134 
134 Ibid s. 134 
135 Arméreglemente del 2 Taktik, Försvarsmakten, 1995, s. 131 
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 Kan fria kriget tillskrivas olika kategorier mellan 1944 och idag? 

Av analysen att döma så kan samtliga reglementsbeskrivningar om fria kriget, innan 1982, 

(gröna i tabellen) tillskrivas kategorin om att fria kriget förs som ett komplement till de regul-

jära stridskrafterna utan att yttre påverkan har startat detta. Särskilt utbildad/utvald personal är 

här dem som i första hand för fria kriget på ett organiserat sätt. Fria kriget förs i alla dessa 

reglementen (före 1982) som en del av det större kriget och komplement till de reguljära 

stridskrafterna. 

Efter Arméreglementet från 1982 så ändrar fria kriget kategori (rött i tabellen) till att fria kri-

get byggs på något som är fel, på grund av yttre påverkan (avskurna förband). Här skall all 

personal kunna genomföra fria kriget om dem blir avskurna och sätts i en ofördelaktig situat-

ion på grund av yttre påverkan (fienden). Fria kriget förs endast om detta sker och aldrig som 

en organiserad planerad aktion.  

Fria kriget kan alltså i och med detta tillskrivas två olika kategorier efter förändring-

ar/utvecklingar av reglementena. Fria kriget har i ett skede bytt från dem kompletterande stri-

den till den striden som förs på grund av yttre påverkan.  

 

5 Avslutning 

5.2 Diskussion 
Enligt den genomförda analysen och svaren på forskningsfrågorna så kan fria kriget tillskrivas 

bägge kategorierna som presenteras utifrån Maos och Guevaras teorier. Detta innebär, kopplat 

till problemformuleringen, att en drastisk förändring inom svenska reglementen och doktriner 

har skett i Sverige under andra halvan av 1900-talet. Fria kriget som en föränderlig faktor blir, 

i och med detta, ett begrepp tillgängligt för förklarande forskning om doktrinutveckling och 

kan på så sätt aktivt delta i debatten om detta. En slutsats kan vidare dras att fria kriget är eller 

har åtminstone mycket likheter med irreguljär krigföring vilket innebär att det går att koppla 

till Kiras kategorisering av irreguljär krigföring. I Kiras kategorisering så ingår ingen egen ka-

tegori där irreguljär krigföring nyttjas som direkt komplement till de reguljära stridskrafter-

na,
136

 vilket kan betyda att den irreguljära krigföringen får en tillökning i sina kategorier. Tar 

man både Maos och Guevaras teorier direkt så finns möjligheten att sätta in dem i Kiras kate-

                                                        
136 Kiras, 2008, s. 232-238 
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gorier vad gäller strategier och taktiker, däremot kan syftena skilja säg åt. Då Guevaras teori 

är mer inriktad mot en revolution så finns kanske möjligheten att sätta in den direkt under re-

volutionskategorin av Kiras, däremot kan svårigheter uppkomma att direkt sätta in Maos teori 

om kompletterande stridskrafter i någon av Kiras teorier.  

I och med denna kategorisering så blir fria kriget betydligt mer överblickbart genom historien 

och en bredare förståelse kan uppnås. De kategorier som fria kriget tillskrivits ger en bättre 

beskrivande bild av hur denna del i våra reglementen förklaras och visar tydligt på en stor ut-

vecklingspunkt inom Sveriges reglementen och doktriner som annars varit svår att utläsa.  

Vidare går det att diskutera om Maos teori om gerillakrigföring, som komplement till de re-

guljära styrkorna, inte längre går att koppla till svenska reglementen. Även om denna del för-

svunnit ur kapitlet om fria kriget, har ett annat kapitel om strid på djupet av motståndarens 

gruppering presenterats. Möjligheten finns här att Maos teori nu går att koppla till detta kapi-

tel istället. För att återkoppla detta till kapitlet med tidigare forskning där fria kriget likställs 

med partisankrig och gerillakrigföring och argumenten för att vi borde utveckla fria kriget 

mer finns, kan man nu fråga sig om vi har utvecklat och ökat vår förmåga i fria kriget? Svaret 

på detta går att se på två olika sätt där det ena svaret är nej och det andra ja. Svaret som säger 

nej går att koppla till begreppet som helhet, där fria kriget inte utvecklats som egen del utan 

mer tagit ett steg tillbaka till att bara föras av avskurna förband. Ja-svaret går att se som att vi 

har utvecklat fria kriget som stridsform, med strid på djupet och användandet av okonvent-

ionella metoder, men vi kallar det idag något annat så som ”strid på djupet av fiendens grup-

pering”. 

 

5.3 Reflektion  
Som nämns i problemformuleringen kan kategoriseringar och beskrivande analyser ses som 

en liten del av ett större projekt och anses ha liten vetenskaplig betydelse. Detta har påverkat 

mitt skrivande i att försöka få uppsatsen att leda lite längre än att bara återupprepa fakta. När 

jag som författare med tiden förstått mer och mer vad ett vetenskapligt förhållningssätt inne-

bär och vad ett vetenskapligt problem är, har förhållningen till arbetssättet att se på olika typer 

av litteratur förändrats åt det vetenskapliga hållet. Då jag inledningsvis inte riktigt visste vad 

jag ville få ut av detta arbete, inleddes det med att jag bara läste massa om fria kriget på ett 

mycket ostrukturerat sätt och bara tog in massa information. När en metod för att faktiskt göra 

detta på ett anordnat sätt fastställdes organiserades arbetet bättre, dock finns risk att jag redan 

påverkats av det jag läst innan och skapat mig uppfattningar som inte riktigt stämmer med 
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analysens resultat. Ämnet valdes på grund av ren nyfikenhet utan att inledningsvis ha någon 

vetenskaplig anknytning men både den och intresset har med tiden utvecklats. 

5.4 Resultatens betydelse för yrkersutövningen 
Betydelsen för yrkesutövningen i denna uppsats är en bredare förståelse för hur delar i regle-

menten kan kategoriseras och vad detta innebär. Kategoriseringen i sig visar att våra regle-

menten ständigt utvecklas och att forskning kring anledningarna till detta kan genomföras. 

För den enskilde soldaten eller officeren på fältet är denna uppsats kanske inte till någon 

större hjälp, men för vidareutvecklingen av våra reglementen på högre nivå, finns i denna 

uppsats en grund till vidare forskning om vad som påverkar vår doktrinutveckling.  

5.5 Förslag på fortsatt forskning 
Då denna uppsats är av en beskrivande karaktär så kan denna ansats vara en grund för vidare 

forskning om doktrinutveckling. Ett intressant forskningsprojekt skulle därför vara att nyttja 

denna kategorisering i en förklarande forskning om varför kategoriändringen tillika dokt-

rinsutvecklingen skett i våra svenska reglementen. En ansats skulle alltså kunna vara att för-

klara denna utveckling genom en teoriprövande eller teorikonsumerande studie om doktrinut-

veckling, till exempel ur perspektiv om en kulturellt eller rationellt betingad beslutskedja. För 

att få en större studie så går detta att genomföra på flera delar inom våra reglementen och på 

så sätt, se om hela den svenska doktrinutvecklingen går att förklara utifrån något teoretiskt 

perspektiv till exempel enligt rationalitet eller nödvändighetsprinciper. 
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