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DEVELOPMENT OF THE PRINCIPLES OF WAR IN SMALL STATES 

The case of Sweden 

 

ABSTRACT: 

The aim of this essay is to analyze whether the development of the Principles of War in 

small states´ doctrine has been influenced by the doctrinal development of alliances af-

ter the start of an international cooperation. 

 

The author suggests that the development of the Principles of War can be understood 

through theories of doctrinal development. The theory used for this analysis states that 

small states depend on alliances, such as NATO, and therefore adapt their doctrine to 

better match the doctrine of the alliance. Since the Principles of War are the foundation 

of doctrine, such an adaption should lead to an adaption of the Principles of War as well. 

 

The analysis will be made using Swedish Army field manuals as a basis. These will be 

compared to NATO´s, in order to see whether or not Sweden has adapted its Principles 

of War following its membership of the Partnership for Peace. 

 

The results show that today the Swedish Principles of War are more similar to NATO´s 

than they were in 1982, which suggests that they have been adapted to better match 

those used by NATO. Although this essay does not analyze the reasons why, the results 

imply that theories of doctrinal development also include the development of principles 

of war. Analysis of the reasons why could be used as a basis for further research. 

 

 

 

Nyckelord: 

Principles of war, small states, doctrinal development, Sweden. 
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UTVECKLING AV KRIGFÖRINGENS PRINCIPER I SMÅ STATER 

Fallet Sverige. 

 

SAMMANFATTNING: 

Syftet med denna uppsats är att analysera huruvida utvecklingen av krigföringens prin-

ciper i småstaters doktriner har influerats av den doktrinära utvecklingen i allianser 

efter ett påbörjat internationellt samarbete. 

 

Författaren föreslår att utvecklingen av krigföringens principer kan förstås genom teo-

rier avseende doktrinutveckling. Teorin som används för uppsatsens analys anger att 

små stater är beroende av allianser med exempelvis NATO, och därför måste anpassa 

sina doktriner så att de bättre matchar alliansens doktriner. Eftersom krigföringsprin-

ciperna är en stor del av doktriner, bör en sådan doktrinanpassning leda till en anpass-

ning av krigföringens principer också. 

 

Analysen kommer att göras utifrån svenska arméreglementen, vilka kommer att jämfö-

ras med NATOs, för att undersöka huruvida Sverige har anpassat sina krigföringsprin-

ciper till att bättre matcha NATOs efter dess medlemskap i Partnership for Peace. 

 

Resultaten visar att de svenska krigföringsprinciperna är mer lika NATOs idag än vad 

de var 1982, vilket tyder på att de har anpassats för att bättre matcha de som används 

av Nato. Även då denna uppsats inte analyserar orsakerna till varför, så indikerar resul-

taten att teorier om doktrinutveckling även omfattar utvecklingen av krigföringens 

principer. Analys av anledningar till varför skulle kunna användas som en grund för vi-

dare forskning. 

  

 

 

Nyckelord: 

Krigföringens principer, småstater, doktrinutveckling, Sverige. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Historiskt sett har krigföringens principer tagits fram av militära tänkare 

tillhörande olika stormakter. Många av dessa tänkare försökte identifiera 

fundamentala principer vilka kan läras ut lätt, samt fungera som en guide 

till framgång i krig.1 Att följa principerna är dock ingen garanti för att vinna, 

och att avvika från dem garanterar inte en förlust. Trots detta har krigfö-

ringens principer spridit sig till fler och fler länder, inklusive småstater, 

samt har institutionaliserats.2 Då principerna inte verkar uppfylla stormak-

ternas ursprungliga syfte, vilket var att fungera som en guide till framgång 

i krig, är det intressant att undersöka utvecklingen av krigföringens princi-

per i småstaters doktriner. 

 

Krigföringens principer har debatterats och ifrågasatts vad gäller flertalet 

aspekter under lång tid, och görs än idag.3 Som exempel menade Clausewitz 

att krigföring var en konst medan Jomini ansåg att det var en vetenskap vil-

ket påverkar synen på tillämpningen av krigföringens principer.4 Antalet 

krigföringsprinciper har dessutom varierat från Jominis enda5, till Beure-

gards trettiofyra grundsatser.6 

 

                                                        
1 Alger, John I., The quest for victory: the history of the principles of war, Green-
wood Press, Westport, Conn., 1982, xvii. 
2 Widen, Jerker & Ångström, Jan. Adopting a Recipe for Success: Modern Armed 

Forces and the Institutionalization of the Principles of War. Comparative Strategy 

31 no 3 (2012): 264. 
3 Alger, John I., The quest for victory: the history of the principles of war, Green-

wood Press, Westport, Conn., 1982, xvii. & Ångström, Jan & Widén, Jerker, Con-

temporary military theory [Elektronisk resurs] : the dynamics of war, Routledge, 

Milton Park, Abingdon, Oxon, 2013, kap 8. 
4 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins grunder, Försvarsmakten, Stock-

holm, 2005, 120-121. 
5 Alger, John I., The quest for victory: the history of the principles of war, Green-

wood Press, Westport, Conn., 1982, 20, 25, 27. 
6 Ibid, 54. 
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Idag är krigföringens principer en etablerad del av svenska doktriner och 

regelverk. De kan spåras tillbaka till 20-talet då principerna dök upp för 

första gången i ett svenskt militärt dokument, Förslag till Exercisreglemente 

för Infanteriet. D 2, Striden.7 De har därefter varierat vad gäller antal samt 

innehåll även i Sverige. 

 

Svensk regering med riksdag specificerar Försvarsmaktens uppgifter på år-

lig basis via regleringsbrev till myndigheten.8 Tillvägagångssätt för att lösa 

tilldelade uppgifter regleras däremot av Försvarsmaktens styrdokument i 

form av doktriner och reglementen. Dessa består av riktlinjer och principer. 

 

Flertalet säkerhetspolitiska vändningar har ägt rum i Sverige efter kalla kri-

get vilket borde leda till förändringar i de militära doktrinerna samt regle-

mentena.9 Enligt Bjerga och Haaland är en småstat begränsad vad gäller ut-

vecklingen av en egen doktrin och till stor del styrda av allianser med stor-

makter, vilket beskrivs ytterligare under 1.5.2 Doktrinutveckling.10 Att vara 

begränsad vad gäller utvecklingen av en egen doktrin borde medföra lika-

dana begränsningar vad gäller utvecklingen av krigföringens principer. Då 

Sverige har fört en neutralitetspolitik under största delen av 1900-talet 

borde doktriner och regelverk ha utvecklats enligt nationella intressen, 

utan påverkan av allianser med stormakter. 1994 gick dock Sverige med i 

                                                        
7Förslag till exercisreglemente för infanteriet. D. 2, Striden, Stockholm: Krigsmak-

ten 1924, 25. 
8 Försvarsmakten. 2015. http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myn-

digheten/dokumentfiler/regleringsbrev/regleringsbrev-forsvarsmak-

ten2015.pdf (Hämtad 2015-04-23) 
9 Tritten, James J. Implications for Multinational Naval Doctrine. I Globalization 
and maritime power,  Sam J Tangredi (red.), National Defense University Press, 
Washington, D.C., 2002, 7. 
10 Haaland, Torunn, & Bjerga, Kjell. Development of Military Doctrine: The Partic-

ular Case of Small States. Journal of Strategic Studies 33 no 4 (2010): 505-533. 

http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/regleringsbrev/regleringsbrev-forsvarsmakten2015.pdf
http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/regleringsbrev/regleringsbrev-forsvarsmakten2015.pdf
http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/regleringsbrev/regleringsbrev-forsvarsmakten2015.pdf
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Partnership for Peace(PfP),11 vilket skulle kunna begränsa eller påverka 

nationell doktrinutveckling som skett därefter. 

 

Bjerga och Haaland anser att det är viktigt att undersöka utvecklingen av 

doktriner i små stater sett till internationella trender samt operationella te-

orier.12 Sådana undersökningar kan resultera i en ökad förståelse för prin-

cipernas användning samt användbarhet. De kan även ge en förbättrad för-

ståelse för vad som influerar doktriner vilket i sin tur kan leda till en utökad 

förståelse för krig.13 

 

1.2 Problemformulering 

Det finns i dagsläget inga välprövade förklaringar till spridningen och ut-

vecklingen av krigföringens principer vilka har blivit en stor del av doktri-

ner och reglementen. 14 Frågan är om doktrinutveckling även omfattar ut-

vecklingen av krigföringens principer. Författaren föreslår att utvecklingen 

av krigföringens principer kan förklaras med hjälp av teorier om doktrinut-

veckling vilket denna uppsats syftar till att undersöka. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats syftar till att undersöka huruvida småstaters utveckling av 

krigföringens principer påverkas av alliansers doktrinutveckling. Detta 

görs genom att svara på följande frågor: 

 

                                                        
11 Etablerades 1994 i syfte att möjliggöra för deltagande länder att utveckla ett 

individuellt samarbete med North Atlantic Treaty Organization(NATO). Program-

met tillåter att deltagarna väljer egna prioriteringar för samarbetet samt nivå och 

takt för utvecklingen. 
12 Haaland, Torunn, & Bjerga, Kjell. Development of Military Doctrine: The Partic-

ular Case of Small States. Journal of Strategic Studies 33 no 4 (2010): 505-533. 
13 Alger, John I., The quest for victory: the history of the principles of war, Green-

wood Press, Westport, Conn., 1982, xix. 
14 Se exempelvis: Militärstrategisk doktrin: [med doktrinära grunder (MSD 12)], 
Försvarsmakten, Stockholm, 2011. 



Anna Christensson 2015-05-27  
220 qrzn 

Sida 8 av 43 

1) Har alliansers doktrinutveckling påverkat utvecklingen av krigföring-

ens principer i småstaters doktriner i samband med samarbete med al-

lianser? 

 

a) Hur lika är de svenska krigföringsprinciperna från 1982 NATOs 

principer från 1978? 

b) Hur lika är de svenska krigföringsprinciperna från 2013 NATOs 

principer från 2010? 

 

1.4 Material och avgränsningar 

Arméreglemente Taktik (AR Ta) från 1982 samt 2013 utgör det empiriska 

underlaget för analys av krigföringens principer i Sverige. FM 100-1, The 

Army(FM 100-1) från 1978 samt Allied Joint Doctrine (AJP-01(D)) från 

2010 utgör det empiriska underlaget för analys av krigföringsprinciper som 

används av NATO. Författaren har medvetet valt bort AR Ta 1995 som un-

derlag då den publicerades för nära påbörjandet av medlemskapet i PfP för 

att påverkas. 

 

I analysen jämförs FM 100-1(1978) med AR Ta 1982, vilka gavs ut före 

svenskt medlemskap i PfP, och AJP-01(D)(2010) jämförs med AR Ta 2013 

vilka gavs ut efter svenskt medlemskap i PfP. Skillnaden i årtal mellan de 

publikationer som jämförs medger att eventuell anpassning till alliansens 

doktrininnehåll hinner implementeras i de svenska reglementena. 

 

Undersökningen analyserar vilka krigföringsprinciper som finns, samt vilka 

som är likställiga utifrån deras beskrivningar. Analysen omfattar inte hur 

frekvent olika principer förekommer eller hur stort utrymme olika princi-

per får. Endast uttalade principer inkluderas i undersökningen, det vill säga 

sådana som uttryckligen står skrivet med ordet krigföringsprincip alterna-

tivt ordet princip. Då författaren ämnar undersöka utvecklingen av krigfö-

ringens principer kommer uppsatsen inte inkludera principer för annan 

verksamhet än just krig. 
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Uppsatsens analys baseras på teorier avseende doktrinutveckling i småsta-

ter. Denna avgränsning motiveras med att då teorierna avser småstater är 

de anpassade för både uppsatsens fall samt syfte. 

 

Valet av Sverige som fall för undersökningen motiveras med dess unika för-

svarspolitiska utveckling. Då Sverige förde en neutralitetspolitik borde den 

initiala doktrinutvecklingen vara opåverkad av allianser vilket skapar för-

utsättningar för att en eventuell anpassning till NATOs doktriner kan synas 

tydligare. 

 

1.4.1 Materialkritik 

AR Ta används för undersökningen då de har funnits i samma utförande, 

med samma rubrik under en längre tid vilket ger ett enhetligt material. Det 

underlättar även historisk spårbarhet vilket stärker underlagets tillförlitlig-

het. Då det har sagts att krigföringens principer är universella och applicer-

bara på alla nivåer av krigföring,15 torde AR Ta utgöra ett fullgott underlag 

för avsedd undersökning. AR Ta 2013 utgår dessutom från svensk doktrin,16 

vilket påvisar att det finns en direkt koppling mellan de olika publikation-

erna. Den svenska definitionen av doktrin17 tillåter att reglementen ses som 

en typ av doktrin vilket stärker lämpligheten i valet av material. 

 

Valet att inte använda publikationer med titeln Doktrin som underlag för 

analysen baseras på bristande kontinuitet av sådana publikationer. Sveri-

ges första strategiska doktrin gavs ut 2002, och ersatte Försvarsplan 2000 

vilken är klassificerad hemlig. Då styrdokument på strategisk nivå har bytt 

                                                        
15 Katz, Paul. The additional Principle of war, Military review. 67 no. 6 (1987): 37. 
16 Arméreglemente Taktik: AR Taktik : 2013, Försvarsmakten, Stockholm, 2013, 9.  
17 Den svenska definitionen av doktrin är: ”En på kunskaper och erfarenhet 

grundad och dokumenterad vilja hur Försvarsmakten inriktar uppbyggnad och 

bruk av det militära maktmedlet. Den är normativ men kräver i varje situation till-

lämpning med förnuft och eftertanke”. Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin 

med doktrinära grunder (MSD 12), (Stockholm: 2011) s 11. 
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namn och karaktär flertalet gånger utgör de ett ojämnt empiriskt underlag. 

Eftersom vissa dokument är hemliga riskerar ett empiriskt underlag på 

strategisk nivå dessutom att bli ofullständigt. Detta tillför ytterligare motiv 

för att genomföra analysen på taktisk nivå. 

 

FM 100-1 är en amerikansk publikation och inte NATO per se. Den anses 

dock vara representativ för tiden, då NATO var starkt influerat av USA. 

AJP-01(D) är en överordnad doktrin som syftar till att vara guide för plane-

ring av operationer. Det är därmed en nivåskillnad från det övriga underla-

get. Detta kan medföra vissa skillnader vad gäller generalisering/ detaljbe-

skrivning av principerna. Då undersökningen inte syftar till att göra en be-

greppsanalys torde eventuella skillnader inte påverka resultatet. 

 

1.5 Tidigare forskning 

Tidigare forskning omfattar både utveckling av krigföringens principer och 

doktrinutveckling. Den största delen gäller stormakter och större stater 

men ett fåtal studier har även genomförts vad gäller småstater. Nedan pre-

senteras ett urval av tidigare forskning vilket leder fram till detta arbetes 

relevans för forskningsfältet. 

 

1.5.1 Krigföringens principer 

Alger har studerat utvecklingen av krigföringens principer i större europe-

iska stater. Han visar att de har utvecklats av militära tänkare utifrån erfa-

renheter av tidigare slag.18 Att följa principerna är dock ingen garanti för att 

vinna och att avvika från dem garanterar inte en förlust.19 Detta gör deras 

genomslagskraft intressant då de ursprungligen togs fram i syfte att fungera 

                                                        
18 Alger, John I., The quest for victory: the history of the principles of war, Green-

wood Press, Westport, Conn., 1982,16, 19, 33-34. 
19 Widen, Jerker & Ångström, Jan. Adopting a Recipe for Success: Modern Armed 

Forces and the Institutionalization of the Principles of War. Comparative Strategy 

31 no 3 (2012): 264. 
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som en guide till framgång i krig, vilket nämnts tidigare. Krigföringens prin-

ciper har spridits sig till fler och fler länder och blivit allmänt vedertagna 

samt institutionaliserade, om än väl-debatterade. Alger hävdar att den uni-

versella acceptansen av en tro om att krig styrdes av principer var grunden 

till utvecklingen av det moderna konceptet krigföringens principer.20 

 

Alger menar även att krigföringens principer användes för att utbilda sol-

dater och officerare på kort tid då det krävdes ett stort antal till världskri-

gen.21 Widen och Ångström påstår dock att det inte kan vara anledningen 

till principernas institutionalisering. Påståendet grundas bland annat i att 

principerna försvann från doktriner före och under andra världskriget då 

behovet av snabb och effektiv utbildning av soldater var stort.22 

 

Widen och Ångström påvisar att institutionaliseringen av krigföringens 

principer inte kan motiveras av den rationalistiska förklaringen att de 

skulle leda till seger över motståndaren (vilket nämnts tidigare). Detta 

grundas i att det saknas tydliga bevis för att implementering av krigföring-

ens principer i krig leder till seger. De visar även att institutionaliseringen 

inte kan motiveras med att krigföringens principer förklarar utfall av krig 

och därmed utgör ett analytiskt instrument vilket indirekt hjälper en att 

segra över motståndaren. Det saknas även bevis för att principerna förkla-

rar utfall av krig då det inte har genomförts storskaliga studier inom områ-

det. En seger kan likväl bero på andra faktorer såsom tekniska fördelar, nu-

merär överlägsenhet eller slumpen. De föreslår att institutionaliseringen av 

krigföringens principer beror på att de är lättförstådda samt utgör en källa 

till inspiration. 23 

 

                                                        
20 Alger, John I., The quest for victory: the history of the principles of war, Green-

wood Press, Westport, Conn., 1982, 55. 
21 Ibid, 44. 
22 Widen, Jerker & Ångström, Jan. Adopting a Recipe for Success: Modern Armed 

Forces and the Institutionalization of the Principles of War. Comparative Strategy 

31 no 3 (2012): 277-281. 
23 Ibid, 279. 
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Vidare utvecklar Widen och Ångström ett resonemang kring hur institut-

ionaliseringen av krigföringens principer kan vara ett resultat av tillväxten 

av en stabsofficerskår med en unik identitet. Då krigsplanering och stabs-

metoder ha blivit mer komplexa efter andra världskriget krävs specialist-

kunskap av stabsofficerskåren. Detta medförde att en separat kategori av 

officerare utvecklade en identitet knuten till deras kunskaper och akade-

miska utbildning. Processen av att utveckla en stabsofficersidentitet med-

gav även en utveckling av fundamentala krigföringsprinciper utifrån vilka 

krigsplanering kunde göras. Det faktum att principerna försvann från dokt-

riner i samband med andra världskriget antyder att kriget försvårade upp-

rätthållandet av en gemensam identitet samt institutionalisering av krigfö-

ringens principer.24 

 

De föreslår dessutom att det kan finnas ett värde i att undersöka till vilken 

grad det föreligger ett asymmetriskt förhållande gällande principernas 

spridning till småstaters doktriner. Detta då spridningen möjligtvis kan för-

klaras med att småstater adopterar principerna i syfte att stärka samhörig-

heten mellan länder samt öka interoperabiliteten.25 Författaren har dock 

inte stött på något arbete där detta undersöks vilket leder vidare till syftet 

med denna uppsats, som angetts tidigare. 

 

1.5.2 Doktrinutveckling 

Teorier om militära doktriners ursprung kan delas in i olika kategorier. Den 

första innebär att militära doktriner uppstår som ett rationellt svar på ex-

terna hot. Doktrinerna anger då det mest effektiva sättet att använda militär 

makt mot en given motståndare samt en politisk avsikt.26 Tritten menar att 

                                                        
24 Widen, Jerker & Ångström, Jan. Adopting a Recipe for Success: Modern Armed 

Forces and the Institutionalization of the Principles of War. Comparative Strategy 

31 no 3 (2012): 282-283. 
25 Ibid, 265. 
26 Gooch, John. Military Doctrine and Military History, I The Origins of Contempo-

rary Doctrine, Gooch, John (red.), Strategic and Combat Studies Institute Occa-

sional Paper, No 30, Camberley, UK: Sept. 1997,. 5-6. 
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faktorer som påverkar doktriner är: policy, tillgängliga resurser, strategiska 

och operativa koncept, existerande doktriner och underliggande reglemen-

ten, hot, historiska lärdomar, den strategiska kulturen, teknologi, geografi 

och demografi samt riksdag och regering.27 

 

Den andra kategorin säger att doktriner formas utifrån uppfattningar gäl-

lande ett korrekt beteende för professionella officerare vilka utbildas i 

samma skolor, arbetar i samma organisation samt delar en distinkt syn på 

världen.28 Widen och Ångström utvecklar ett resonemang kring ett liknande 

sammanhang mellan utvecklingen av krigföringens principer och en stab-

sofficerskår med en unik identitet,29 vilket nämnts tidigare. 

 

En tredje kategori säger att det finns ett sammanhang mellan erfarenheter 

och doktrinutveckling. Denna kategori är nyare och har uppstått i samband 

med de svårigheter västmakternas militär har mött i Afghanistan och Irak.30 

Denna teori verkar dock inte vara applicerbar på småstater. Bjerga och Haa-

land påvisar att ”Norwegian Armed Forces Joint Operational Doctrine 2007” 

inte har tagit tillvara på norska erfarenheter. Doktrinen är istället baserad 

på krigföringsteorier från stormakterna och anpassad för att underlätta in-

teroperabilitet. Att adoptera NATOs och U.S.A.s koncept prioriterades över 

att utveckla en doktrin anpassad för nationella utmaningar. De påpekar 

dock att det kan bero på vilka som skriver doktrinen. Norwegian Armed 

Forces Joint Operational Doctrine 2007 skrevs av akademiker med inställ-

ningen att principerna är fundamentala. 

                                                        
27 Tritten, James J. Implications for Multinational Naval Doctrine. I Globalization 

and maritime power, Sam J Tangredi (red.), 36-45. National Defense University 

Press, Washington D.C., 2002, 7. 
28 Kronvall, Olof. Finally Eating Soup with a Knife? A Historical Perspective on the 

US Army’s 2006 Counterinsurgency Doctrine, Oslo Files on Defence and Security 

no. 5 (2007): 10–13. 
29 Widen, Jerker & Ångström, Jan. Adopting a Recipe for Success: Modern Armed 
Forces and the Institutionalization of the Principles of War. Comparative Strategy 
31 no 3 (2012): 281-283. 
30 Haaland, Torunn, & Bjerga, Kjell. Development of Military Doctrine: The Partic-

ular Case of Small States. Journal of Strategic Studies 33 no 4 (2010): 515. 
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Den sista kategorin menar att doktriner formas av organisatoriska faktorer 

som rutiner, byråkrati, tolkning av tekniska utvecklingar samt civila kont-

rollmekanismer gällande försvarsmakten.31 Høiback anser att en doktrin 

behöver utgå ifrån tre grundläggande element för att vara en doktrin, samt 

att den ofta lutar mer mot ett av de tre elementen.32 De tre är teori, kultur 

samt auktoritet.33 En doktrin kan utgöra ett verktyg för att leda, ett utbild-

ningsverktyg eller ett verktyg för förändring, beroende på hur de tre ele-

menten är balanserade.34 

 

Laugen Haaland menar att småstaters deltagande i internationella operat-

ioner har resulterat i ett behov av att reformera deras militära organisat-

ioner. I fallet Norge har en sådan reform genomförts för att kunna uppfylla 

de krav på deltagande som ställts av NATO, samtidigt som de ska hålla sig 

inom ramarna för en minskande försvarsbudget. I takt med att en småstats 

Försvarsmakt reduceras, blir den naturliga responsen att öka integreringen 

i en multinationell struktur. I och med den multinationella integrering 

måste Norge, som den mindre partnern, anpassa sig till den gällande tek-

niska samt doktrinära utvecklingen, och justera sin materiel samt sina me-

toder.35 

 

                                                        
31 Posen, Barry R., The sources of military doctrine: France, Britain, and Germany 

between the world wars, Cornell Univ. Press, Ithaca, 1984, 44–45. 
32 Høiback, Harald. What is Doctrine? Journal of Strategic Studies 34 no 6 (2011): 

883-884. 
33 Direkt översättning av författaren. Från engelska: theory, culture, authority. 
34 Høiback, Harald. What is Doctrine? Journal of Strategic Studies 34 no 6 (2011): 

888. 

35 Laugen Haaland, Torunn. Participation in Peace Support Operations for Small 

Countries: The Case of Norway, International Peacekeeping, 14 no 4 (2007): 505. 
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Bjerga och Haaland påpekar att doktrinutvecklingen i småstater inte upp-

märksammas tillräckligt. De anser att det är av vikt att undersöka doktrin-

utvecklingen i småstater då de är föremål för påverkan av internationella 

trender samt operationella teorier, vilket nämnts tidigare.36  

 

1.5.3 Slutsatser av tidigare forskning 

Författaren har endast påträffat ett fåtal undersökningar som direkt relate-

rar till småstater vilket visar att det finns utrymme för att utveckla området. 

Detta stärks även av att forskare uttryckt möjligheten till och vikten av att 

undersöka just detta område. 

 

Bjerga och Haaland har undersökt framtagningen av en specifik doktrin och 

vad den grundas på.37 De har därmed inte gjort en analys av förändring över 

ett tidsspann vilket författaren anser vara en forskningslucka vad gäller 

både utveckling av krigföringens principer samt doktrinutveckling i små-

stater. Laugen Haalands undersökning av småstaters deltagande i internat-

ionella operationer38 sträcker sig över ett tidsspann, dock inte med fokus på 

vare sig krigföringens principer eller doktrinutveckling. 

 

Då Norge har varit med i NATO sen 1949 har deras samarbete och multinat-

ionella integrering pågått under en längre tid. Svenska Försvarsmakten har 

genomgått stora omorganisationer med kraftigt reducerad personal som 

konsekvens, likt Norge, samt arbetar för en ökad interoperabilitet.39 Sverige 

är en småstat som drivit en neutralitetspolitik fram till 1994 då landet gick 

med i PfP, vilket nämnts tidigare. Dessa förutsättningar medför att en studie 

med Sverige som fall, angränsar till men skiljer sig från de norska studier 

                                                        
36 Haaland, Torunn, & Bjerga , Kjell. Development of Military Doctrine: The Partic-

ular Case of Small States. Journal of Strategic Studies 33 no 4 (2010): 506. 
37 Ibid, 506. 
38 Laugen Haaland, Torunn. Participation in Peace Support Operations for Small 
Countries: The Case of Norway, International Peacekeeping, 14 no 4 (2007): 493-
509. 
39 Militärstrategisk doktrin: [med doktrinära grunder (MSD 12)], Försvarsmakten, 

Stockholm, 2011, kap 1. 
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som genomförts, därmed borde kunna tillföra nya resultat till forsknings-

området. Undersökningen kan resultera i en ökad förståelse för principer-

nas användning samt användbarhet avseende små stater. De kan även ge en 

förbättrad förståelse för vad som influerar doktriner vilket i sin tur kan leda 

till en utökad förståelse för krig.40 

  

                                                        
40 Alger, John I., The quest for victory: the history of the principles of war, Green-

wood Press, Westport, Conn., 1982, xix. 
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2. Teori och metod 

2.1 Uppsatsens teori 

Bjerga och Haaland presenterar tre slutsatser. De hävdar att småstater har 

begränsad möjlighet att utveckla ett separat tankesätt gällande användan-

det av sina militära styrkor då de är beroende av allierade samt internation-

ella institutioner. Alliansberoendet grundas i att småstater har begränsade 

försvarsmakter och därmed begränsad egen operationell förmåga. Behovet 

av att vara interoperabla medför att doktrininnehållet speglar alliansens 

doktriner.41 

 

De menar även att små stater har en begränsad kapacitet att utveckla ett 

eget militärt tänkande samt egna doktriner vilket beror på att de militära 

skolorna är små med begränsade kunskaper samt att de har en begränsad 

forskningskapacitet. Detta medför att småstaters doktriner influeras starkt 

av stormakters och större staters doktriner.42 

 

Vid ett deltagande i multinationella insatser är de styrkor småstater tillför 

för små för att göra någon egentlig skillnad i den militära operationen. Del-

tagandet är ofta av ett politiskt symbolvärde istället för ett operationellt 

värde, vilket medför att de operationella erfarenheterna för småstater skil-

jer sig från de stora staternas. Detta resulterar i att behovet av att lära sig 

av, och anpassa sig till egna operationella erfarenheter är lägre än för stora 

stater. Småstaters doktriner kan därmed ha andra syften än att leda egna 

militära operationer, exempelvis att visa lojalitet mot alliansen genom en 

vilja att adoptera deras militära teorier.43 

 

Då småstater ofta har reducerade försvarsmakter på grund av en begränsad 

försvarsbudget ökar de istället integreringen till en multinationell struktur 

                                                        
41 Haaland, Torunn, & Bjerga , Kjell. Development of Military Doctrine: The Partic-

ular Case of Small States. Journal of Strategic Studies 33 no 4 (2010): 506-507. 
42 Ibid, 506-507. 
43 Ibid, 506-507. 
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såsom NATO. Detta medför att småstaterna måste anpassa sig till den tek-

niska samt doktrinära utvecklingen, och justera sin materiel och metoder.44 

 

Sammanfattningsvis strålar samtliga påståenden samman i en och samma 

teori, att småstater anpassar sina doktriner till de doktriner som används 

av allianser. Det är denna teori som ämnas appliceras på fallet Sverige för 

att undersöka om anpassningen även omfattar utvecklingen av krigföring-

ens principer. 

 

2.1.1 Kritik av teorin 

Teorin grundas på resultatet av en undersökning av Norge. Den är i nuläget 

oprövad och ospecificerad vilket medför att den utgör ett trubbigt analys-

verktyg. Teorins validitet är inte prövad sen tidigare vilket medför att re-

sultatet kan ifrågasättas. Detta ställer höga krav på författaren vad gäller 

tydlighet avseende hur teorin ämnar tillämpas samt hur resultatet tolkas. 

 

2.2 Teorikonsumerande fallstudie med kvalitativ textanalys 

Karaktäristiskt för en teorikonsumerande fallstudie är att ett enskilt fall 

står i centrum och att existerande teorier används för att förklara något i 

det specifika fallet. 45  

 

Fallstudie-designen kan delas in i två olika kategorier, jämförande fallstu-

dier och traditionella fallstudier. En jämförande fallstudie utgår från två 

olika kontexter vid samma tidpunkt (mellanfallsanalys). Traditionella fall-

studier görs istället utifrån en variabel i samma kontext men vid olika tid-

punkter (inomfallsanalys).46 Vid en mest lika design i en fallstudie används 

                                                        
44 Laugen Haaland, Torunn. Participation in Peace Support Operations for Small 

Countries: The Case of Norway, International Peacekeeping, 14 no 4 (2007): 505. 
45 Esaiasson, Peter, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och 

marknad, 3., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2007, 42. 
46 Ibid, 121-122. 
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fall som endast skiljer sig från varandra på den variabel som ska undersö-

kas. Värdet på variabeln mäts sen noggrant för att kunna dra slutsatser uti-

från resultatet. Svårigheten med denna typ av studie är att välja fall som är 

lika i alla avseenden utom den variabel som ska undersökas.47 

 

Denna studie har som ambition att undersöka ett fenomen, utvecklingen av 

krigföringens principer, utifrån beskriven teori för doktrinutveckling. Då 

fallet står i centrum är undersökningen av teorikonsumerande karaktär. Då 

studien analyserar krigföringens principer vid två olika tidpunkter inom 

samma kontext, Sverige, görs den teorikonsumerande studien utifrån en 

fallstudie-design där den beroende variabeln utgörs av medlemskap i PfP. 

 

En fallstudie-design innebär en kvalitativ undersökning vilken syftar till att 

svara på ”hur” och ”varför”. Trots att resultatet i denna uppsats presenteras 

i form av siffror anses den vara kvalitativ då analysen baseras på en jämfö-

relse av textinnehåll och likheter mellan textstycken. Vad gäller ”hur” och 

”varför” syftar denna fallstudie till att svara på hur lika principerna var år 

1982 samt hur lika de är nu (2013), men den omfattar inte en vetenskaplig 

analys av varför på grund av avgränsningar avseende empiriskt underlag. 

 

Undersökningen består av tre delar. Inledningsvis samlas empiriskt 

material i form av textstycken som beskriver krigföringens principer. Där-

efter analyseras beskrivningen av principerna i syfte att fastställa vilka som 

är likställiga och vilka som är olika. Slutligen jämförs principerna för att 

kunna dra slutsatser från deras utveckling avseende likhet, vilket presente-

ras som ett resultat i procent. 

 

                                                        
47 Esaiasson, Peter, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och 

marknad, 3., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2007, 113-115. 
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2.3 Operationalisering 

Att applicera ovan beskrivna teori på fallet Sverige borde visa en anpass-

ning till NATOs doktriner efter 1994 då Sverige gick med i PfP. Medlem-

skapet i PfP medför ett ökat behov av interoperabilitet vilket borde resul-

tera i en spegling av alliansens doktriner. Sveriges försvarsmakt har dessu-

tom genomgått flera organisatoriska förändringar som har resulterat i en 

reducerad organisation vilket stärker behovet av interoperabilitet. Detta 

borde leda till en ökad integrering till en multinationell kultur, NATO, samt 

en anpassning till dess doktrinära utveckling. 

 

 En anpassning till NATOs doktriner borde påverka innehållet även vad gäl-

ler krigföringens principer. En analys av krigföringens principer i svenskt 

arméreglemente jämfört med principerna som används av NATO kan visa 

om Sverige har blivit mer likt NATO vad gäller denna specifika del efter att 

Sverige gått med i PfP. Om så är fallet anses teorin att småstater anpassar 

sig till alliansers doktriner även omfatta utveckling av krigföringens princi-

per i småstater. 

 

Vad som anses vara en krigföringsprincip i det empiriska materialet be-

döms av författaren efter en tolkning av texten. För att tolkas som en princip 

skall följande kriterier uppfyllas: 

 Fenomenet står skrivet med ordet princip alternativt krigförings-

princip alternativt under motsvarande rubrik. 

 Fenomenet beskrivs ej som begränsat till ett specifikt skede 

 

Författaren undersöker det empiriska materialet noggrant för att identifi-

era krigföringens principer i samtliga publikationer som omfattas av under-

sökningen. Identifierade principer listas i form av numrerade citat under 

3.0 Empiri. Numreringen underlättar återkoppling till citaten vid analys, re-

sultat samt diskussion. 
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Därefter analyseras beskrivningarna av principerna genom en kvalitativ 

textanalys. Analysen skapar en kunskapsbas utifrån vilken principer med 

olika titlar kan likställas med utgångspunkt i att beskrivningarna omfattar 

samma fenomen. Resonemangen som resulterar i att vissa principer lik-

ställs och att andra inte gör det återfinns under 4.0 Analys. Visa principer är 

så lika att inget resonemang ges för att motivera deras likställighet då den 

anses vara så logisk att det inte behöver motiveras. I syfte att visualisera 

vilka, samt hur många principer som är lika och olika ordnas principerna i 

en tabell under 5.0 Resultat. Likheten presenteras även som ett resultat i 

procent. 

 

Slutligen jämförs principernas likhet vid 1982 med likheten vid 2013 för att 

bedöma om likheten har ökat, och på så sätt kunna dra slutsatser avseende 

huruvida Sverige har anpassat sig till NATO. Analysen utgör underlag ifrån 

vilket slutsatser dras för att svara på forskningsfrågorna. Om likheten har 

ökat anses teorin kunna förklara förändringen. 

 

2.4 Metodkritik 

Att författaren använder specificerade kriterier vilka ska uppfyllas för att 

ett fenomen ska klassificeras som en krigföringsprincip ökar metodens va-

liditet. Att den fortsatta analysen kräver en viss tolkning medför dock att 

reliabiliteten försämras då det inte går att eliminera risken för individuella 

misstolkningar. Att genomföra en undersökning baserad på ett visst mått 

av tolkning medför även en risk för att textens läses utifrån förkunskaper 

som präglar uppfattningen om vad olika krigföringsprinciper betyder vilket 

också påverkar undersökningens reliabilitet negativt. 
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3. Empiri  

3.1 United States Army, FM 100-1, 1978 

1. ”MÅL. Varje militär operation bör riktas mot ett klart definierat, avgörande, 

och uppnåeligt mål. Det ultimata militära målet i krig är en förlust för fien-

dens försvarsmakt. På motsvarande sätt måste varje operation bidra till det 

slutliga målet. Medel-mål måste direkt, snabbt och ekonomiskt bidra till syf-

tet med det slutliga målet. Valet av mål är baserat på en bedömning av upp-

draget, tillgängliga medel och tid, fienden, och verksamhetsområdet. Varje 

befälhavare måste förstå och tydligt definiera sitt mål och överväga varje 

tänkt åtgärd i ljuset därav.”48 

 

2. ”OFFENSIV. Offensiva åtgärder är nödvändigt för att uppnå avgörande re-

sultat och för att upprätthålla handlingsfrihet. Det tillåter befälhavaren att 

utöva initiativet och påtvinga sin vilja på fienden, att fastställa villkoren och 

välja platsen för slaget, att utnyttja fiendens svagheter och snabbt föränder-

liga situationer, och att reagera på oförutsedda händelser. Defensiven kan 

påtvingas befälhavaren som en tillfällig utväg under väntan på ett tillfälle 

för offensiva åtgärder eller kan antas avsiktligt för att hushålla med styrkor 

på en front där ett avgörande inte söks. Även på defensiven, söker befälha-

varen möjligheter att gripa initiativet och uppnå avgörande resultat genom 

offensiva åtgärder.”49 

 

3. ”MASSA. Överlägsen stridskraft måste koncentreras vid den kritiska tiden 

och platsen för avgörande resultat. Överlägsenhet resulteras från den rätta 

kombinationen av elementen av stridskrafter. Korrekt tillämpning av denna 

                                                        
48 FM 100-1, The Army, United States Army, 29 September 1978, 14. Direkt över-

sättning av författaren. 

49 Ibid, 14. Direkt översättning av författaren. 
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princip, i kombination med andra krigföringsprinciper, kan tillåta nume-

riskt underlägsna krafter att uppnå avgörande strids-överlägsenhet vid 

vald plats.”50 

 

4. ”EKONOMI AV STYRKOR. Denna princip är motparten till principen om 

massa. Minsta väsentliga medel måste användas på platser andra än den för 

huvud-ansträngningen. Styrke-ekonomi kräver acceptans av vissa risker i 

utvalda områden för att uppnå överlägsenhet vid vald plats. Styrke-ekono-

miska uppdrag kan kräva begränsad attack, försvar, skydd och vilseledning, 

eller bakåtriktade åtgärder.”51 

 

5. ”MANÖVER. Manöver är en väsentlig ingrediens i stridskrafter. Det bidrar 

väsentligt till att utnyttja framgång och till att bevara handlingsfrihet och 

minska sårbarheten. Målet med manövrering är att koncentrera (eller 

skingra) styrkor på ett sätt så att fienden placeras i en position av underläge 

och därmed uppnå resultat som annars skulle vara dyrare avseende män 

och materiel.”52 

 

6. ”ENHETLIG LEDNING. Den avgörande appliceringen av fullständiga strids-

krafter kräver enhetlig ledning. Enhetlig ledning resulterar i enhetlig an-

strängning genom att insatser av alla styrkor samordnas mot ett gemen-

samt mål. Medan samordning kan uppnås genom samarbete, uppnås det 

bäst genom en enda befälhavare med erforderlig auktoritet.”53 

 

7. ”SÄKERHET. Säkerhet är väsentligt för bevarandet av stridskrafterna. Sä-

kerhets resulterar från de åtgärder som vidtagits av en befälhavare för att 

skydda sig mot spionage, observation, sabotage, irritationer eller överrask-

ning. Det är ett tillstånd som är resultatet av upprättande och underhåll av 

                                                        
50 FM 100-1, The Army, United States Army, 29 September 1978, 15. Direkt över-

sättning av författaren. 
51 Ibid, 15. Direkt översättning av författaren. 
52 Ibid, 15. Direkt översättning av författaren. 
53 Ibid, 15. Direkt översättning av författaren. 
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skyddsåtgärder mot fientliga handlingar eller influenser. Eftersom risk är 

inneboende i krig, innebär inte tillämpning av principen om säkerhet otill-

börlig försiktighet och undvikande av beräknad risk.”54 

 

8. ”ÖVERRASKNING. Överraskning kan bestämt rubba balansen i stridskraf-

terna. Med överraskning, kan framgång ur proportion till den ansträngning 

som förbrukats erhållas. Överraskning resulteras ur att slå mot fienden vid 

en tidpunkt och/ eller en plats och på ett sätt för vilket han är oförberedd. 

Det är inte nödvändigt att fienden tas omedvetna, men bara att han blir 

medveten för sent för att reagera på ett effektivt sätt. Faktorer som bidrar 

till överraskning inkluderar hastighet, skydd och vilseledning, tillämpning 

av oväntade stridskrafter, effektiv underrättelse, variationer av taktik och 

metoder för operationer, och operations-säkerhet (OPSEC). OPSEC består 

av signaler och elektronisk säkerhet, fysisk säkerhet och kontraunderrät-

telse för att förneka fienden kunskap eller förvarning om uppsåt.”55 

 

9. ”ENKELHET. Enkelhet bidrar till en framgångsrika operationer. Direkta, 

enkla planer och tydliga, konkreta order reducerar missförstånd och förvir-

ring. När andra faktorer är lika, är den enklaste planen att föredra.”56 

 

3.2 Arméreglemente Taktik 1982 

10. ”För att vi skall vinna framgång i striden skall förbanden utnyttjas efter sin 

särart och förmåga. Deras verksamhet skall noga samordnas.”57 

 

                                                        
54 FM 100-1, The Army, United States Army, 29 September 1978, 15-16. Direkt 

översättning av författaren. 
55 Ibid, 16. Direkt översättning av författaren. 
56 Ibid, 16. Direkt översättning av författaren. 

57 Arméreglemente del 2, Taktik (AR 2), Chefen för armén, Stockholm: Försvarets 

läromedelscentral, 1982, 3:1-6. 
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11. ”Avgörande kan nås endast genom anfall. Varje lämpligt tillfälle till an-

fall skall utnyttjas för att slå fienden eller tillfoga honom förluster.”58 

 

12. ”ta initiativet … En förutsättning är att cheferna lämnar utrymme för sina 

underlydande att handla självständigt och på eget ansvar.”59 

 

13. ”21. Kraftsamling innebär att erforderliga resurser samlas till tid och rum 

samt används i ett bestämt syfte. Kraftsamling kan gälla strid eller annan 

verksamhet och skall åstadkommas där ett avgörande söks eller väntas. I 

andra områden och för övriga ändamål avdelas svagast möjliga resurser. 

Detta uppnås genom att chefer samordnar förbandens insatser. 

Striden kan kraftsamlas till ett visst område eller till vissa typer av mål.”60 

 

14. ”22. Överraskning innebär ett uppträdande som är oväntat till tid rum eller 

sätt. Överraskning nås genom att de fördelar som terräng, väder och sikt-

förhållanden ger tas tillvara, genom att vilseledande samt döljande åtgärder 

vidtas samt genom att taktiken varieras. 

Våra förbands uppträdande skall präglas av djärvhet, snabbhet och idérike-

dom i syfte att ta och behålla initiativet.”61 

 

15. ”23. Handlingsfrihet krävs för att en chef skall kunna utnyttja gynsamma 

tillfällen och för att möta en oväntad händelseutveckling. Ett bevarat gott 

stridsvärde vid förbanden är ett av de främsta medlen för att behålla hand-

lingsfriheten. 

Chefen kan säkerställa handlingsfrihet genom att vidta lämpliga skyddsåt-

gärder samt avdela nödvändiga reserver av förband, materiel, transportme-

del eller förnödenheter. Långsiktiga förberedelser samt en god underrättel-

setjänst gynnar handlingsfriheten. 

                                                        
58 Arméreglemente del 2, Taktik (AR 2), Chefen för armén, Stockholm: Försvarets 

läromedelscentral, 1982, 3:1-6. 
59 Ibid, 3:1-6. 
60 Ibid, 3:21-23. 
61 Ibid, 3:21-23. 
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Om en chef dröjer alltför länge med att fatta beslut, kan handlingsfriheten 

förloras genom att erforderliga stridsförberedelser inte hinner vidtas eller 

genom att resurser binds i sekundär riktning eller för verksamhet som inte 

varit avsedd.”62 

 

16. ”24. Lokal överlägsenhet eftersträvas där ett avgörande söks. Den uppnås 

genom överraskning och kraftsamling. Under längre tid kan den lokala 

överlägsenheten behållas endast genom kraftsamling och ett bevarat gott 

stridsvärde. Lokal överlägsenhet krävs normalt för att slå fienden eller ta 

försvarad terräng.”63 

 

3.3 Allied Joint Doctrine, AJP-01(D), 2010 

17. ”a. Definition av mål. Gemensamma multinationella operationer måste fo-

kuseras mot tydligt definierade och allmänt förstådda mål som bidrar till 

att uppnå det önskade slutläget. När ett mål har identifierats som "huvud-

målet", bör all gemensam aktivitet riktas mot dess uppnående. Strävan efter 

samtidiga, men underordnade mål får inte hindra uppnåendet av huvudmå-

let. Fyra nyckel-frågor bör beaktas vid fastställandet av målen och slutläget: 

(1) Vad är uppdragets syfte? 

(2) Vilka kriterier utgör uppdragets fullbordan? 

(3) Vilka är ut-kriterierna? 

(4) Vem förklarar framgång eller seger?”64 

 

18. ”b. Enhetligt syfte. Multinationella operationer förlitar sig på samarbete 

och samordning för att förverkliga maximal kombinerad effekt. Militära 

styrkor uppnår detta främst genom enhetlig ledning, vilken ger den nödvän-

diga sammanhållningen för planering och genomförande av operationer. 

                                                        
62 Arméreglemente del 2, Taktik (AR 2), Chefen för armén, Stockholm: Försvarets 

läromedelscentral, 1982, 3:21-23. 
63 Ibid, 3:24-31. 
64 NATO. 2011-01-19. http://nso.nato.int/nso/zPublic/ap/ajp-01(d).pdf, 1-7. Di-

rekt översättning av författaren. 
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Detta kan endast ske genom en förtjänad auktoritet att leda och samordna 

agerandet av alla styrkor och militära resurser i en enda befälhavare. I en 

komplex operations-miljö måste befälhavaren också sträva efter samord-

ning med de andra maktinstrumenten. Enhetlig ledning är sällan möjlig när 

man har att göra med icke-militära organ, så enhetligt syfte och ansträng-

ning är lämpligare; eftersom goodwill, ett gemensamt syfte, tydlig och ac-

cepterad uppdelning av ansvar, och en förståelse för de förmågor och be-

gränsningar andra har blir väsentliga delar i att maximera kollektiv an-

strängning.”65 

 

19. ”c. Underhåll. Planering för underhåll omfattar strategi, taktik och admi-

nistration, inklusive logistik och personalstöd. Att säkerställa en sund ad-

ministrativ baslinje borde vara en del av operationell planering från början. 

Logistik kommer ofta vara en av de viktigaste faktorerna i utvecklingen av 

och i val av tillvägagångssätt.”66 

 

20. ”d. Koncentration av styrka. Stridskrafter bör koncentreras till en i förväg 

vald tid och plats designad för att uppnå avgörande resultat. Överlägsen 

styrka är inte bara en fråga om antal utan även om stridsfärdigheter, sam-

manhållning, moral, timing, val av mål och utnyttjande av tekniska förde-

lar.”67 

 

21. ”e. Ekonomi av ansträngning. I avsaknad av obegränsade resurser, kom-

mer det att vara nödvändigt att ta risker på vissa områden. Principen om 

ekonomi av ansträngning erkänner att, om koncentrerade styrkor kommer 

att användas i de områden där det måste skapas avgörande effekter, kan 

                                                        
65 NATO. 2011-01-19. http://nso.nato.int/nso/zPublic/ap/ajp-01(d).pdf, 1-7. Di-

rekt översättning av författaren. 
66 Ibid, 1-7. Direkt översättning av författaren. 
67 Ibid, 1-7. Direkt översättning av författaren. 
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kompromiss vara nödvändigt i områden med lägre prioritet. Således inne-

bär ekonomi av ansträngning balansen mellan tillgängliga resurser, med 

hänsyn till acceptabel risk, mot en befälhavares prioriteringar.”68 

 

22. ”f. Flexibilitet. Planer bör vara tillräckligt flexibla för att svara mot det 

oväntade och för att ge befälhavare maximal handlingsfrihet. Detta kräver: 

en förståelse för högre befälhavares intentioner, flexibilitet i sinnet, snabb 

beslutsfattning, bra organisation och bra kommunikationer.”69 

 

23. ”g. Initiativ. Initiativ kan främjas genom förtroende och ömsesidig förstå-

else och utvecklas genom träning. Det handlar om att erkänna och ta tillvara 

på möjligheter och lösa problem på ett originellt sätt. För att ett klimat av 

initiativ ska blomstra, bör en befälhavare ges frihet att använda initiativ, och 

bör i sin tur uppmuntra underlydande att göra detsamma; och utan att 

frukta konsekvenserna av misslyckande. Detta kräver en utbildning och 

verksamhetskultur som främjar en attityd av kalkylerat risktagande för att 

vinna snarare än att bara undvika nederlag. Initiativet kräver vanligtvis att 

befälsrätt delegeras till lägsta möjliga nivå.”70 

 

24. ”h. Upprätthållande av moral. Befälhavare bör ge sin ledning en identitet, 

främja självkänsla, inspirerar det med en känsla av gemensamt syfte och 

enighet av ansträngningar, och ge den uppnåeliga mål. Hög moral beror på 

gott ledarskap, vilket ingjuter mod, energi, beslutsamhet och omsorg i per-

sonalen under ledning.”71 

 

                                                        
68 NATO. 2011-01-19. http://nso.nato.int/nso/zPublic/ap/ajp-01(d).pdf, 1-7. Di-

rekt översättning av författaren. 
69 Ibid, 1-8. Direkt översättning av författaren. 
70 Ibid, 1-8. Direkt översättning av författaren. 
71 Ibid, 1-8. Direkt översättning av författaren. 
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25.  ”i. Överraskning. Överraskning byggs på snabbhet, hemlighet och vilse-

ledning och om framgångsrikt uppnår resultat ur proportion till den förbru-

kade ansträngningen.”72 

 

26. ”j. Säkerhet. Säkerhet ökar handlingsfrihet genom att begränsa sårbarhet 

för fientliga aktiviteter och hot. Aktiva och passiva säkerhetsåtgärder bidrar 

till att neka en motståndare viktig information. De assisterar vilseledning 

och bidrar till att motverka offensiva handlingar.”73 

 

27. ”k. Enkelhet. Enkla planer och tydliga order minimera missförstånd och 

förvirring.”74 

 

28.  ”Multinationalitet. NATO är, i sin kärna, en allians av länder; dess styrkor 

och ledningsstrukturer kommer alltid att vara multinationella. NATOs styr-

kor kan också finna sig själv opererandes i en koalition i samförstånd med 

styrkor utanför alliansen. Ledning av multinationella styrkor kräver en at-

tityd i sinnet som inte bara är internationell, utan också förmögen att kunna 

förstå olika nationella perspektiv och hur de förhåller sig till det gemen-

samma syftet.”75 

 

3.4 Arméreglemente Taktik 2013 

29. ”Lokal överlägsenhet genom kraftsamling, överraskning och handlingsfri-

het i den terräng där vi valt att fälla avgörande är den viktigaste taktiska 

principen för våra arméförband. Högt tempo relativt motståndaren är 

centralt för att lyckas med denna princip.”76 

  

                                                        
72 NATO. 2011-01-19. http://nso.nato.int/nso/zPublic/ap/ajp-01(d).pdf, 1-8. 
73 Ibid, 1-8. Direkt översättning av författaren. 
74 Ibid, 1-8. Direkt översättning av författaren. 
75 Ibid, 1-8. Direkt översättning av författaren. 
76 Arméreglemente Taktik: AR Taktik: 2013, Försvarsmakten, Stockholm, 2013, 44. 
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30. ”Målsättningar 

Sätt upp och håll fast vid mål. Genom att sätta upp, kommunicera och hålla 

fast vid tydliga mål som är direkt relaterade till högre chefs målsättningar 

kan underlydande agera utifrån händelseutvecklingen. Förståelse för mål-

sättningar och syften möjliggör att beslut kan fattas som leder i rätt riktning, 

även när situationen gör att den ursprungliga planen måste lämnas. Målen 

ska vara kända i organisationen och det är viktigare att sträva mot målen 

än att följa planen. Chefen formulerar en målbild som beskriver slutläget 

när förbandets uppgift är löst. Målbilden tas fram under planeringen och 

utformas med underlag från bland annat högre chefs målsättningar och 

riktlinjer, egen uppgift, eventuell beredduppgift samt de viktigaste fram-

gångsfaktorerna som identifierats.”77 

 

31. Kraftsamling 

Koncentrera effekter till tid och rum. Kraftsamling av effekter till tid och 

rum leder till att lokal överlägsenhet kan skapas och avgörande nås. Resur-

ser samlas eller inriktas för ett bestämt syfte med striden och all verksam-

het som genomförs skall ha en direkt eller indirekt effekt där avgörande 

söks. Kraftsamling kan bestå av förband eller verkan från olika vapensy-

stem som samlas till tid och rum, vilket kräver en hög grad av samordning. 

Om ett avgörande söks omfattar kraftsamling främst eld. För att undvika 

motståndarens motåtgärder skall kraftsamling genomföras snabbt och inte 

behållas längre tid än vad som krävs för att uppnå avsett syfte. För att kunna 

kraftsamla i en riktning måst en chef ta risker och våga vara svag i andra 

riktningar.”78 

 

32. ”Överraskning 

Agera på ett sätt som är oväntat för motståndaren! Överraskning kan upp-

nås genom att nyttja ett högt tempo och uppträda oväntat till tid, sätt eller 

rum. Överraskning har en kraftfull men temporär effekt som kan bidra till 

                                                        
77 Arméreglemente Taktik: AR Taktik: 2013, Försvarsmakten, Stockholm, 2013, 57. 
78 Ibid, 57-58. 
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lokal överlägsenhet. För att skapa och nyttja överraskning krävs goda kun-

skaper om motståndaren samt en god lägesuppfattning. Det är viktigt att 

handlingsfrihet är säkerställd för att kunna nyttja och fullfölja den upp-

nådda överraskningen. Alla möjligheter att överraska motståndaren och att 

själv undvika att bli överraskad måste övervägas. Det är inte nödvändigt att 

motståndaren är helt omedveten om våra åtgärder, men han skall bli med-

veten tillräckligt sent för att inte kunna genomföra effektiva motåtgärder.79 

 

33. ”Handlingsfrihet 

Säkerställ möjlighet att kunna hantera uppkomna möjligheter och begräns-

ningar! Handlingsfrihet krävs för att kunna kraftsamla, ta initiativ och ut-

nyttja eller fullfölja en inledande framgång och för att kunna möta oförut-

sedda händelseutvecklingar. Genom att planera och leda verksamheten 

flexibelt kan lika situationer hanteras när de uppträder. Handlingsfrihet sä-

kerställs genom att tydliga mål, syften och handlingsregler tas fram och del-

ges. Dessutom kan handlingsfrihet skapas genom förtänksamhet i stabsar-

bete, avdelande av reserver och ett bevarat gott stridsvärde. Handlingsfri-

het kräver en mental beredskap för att kunna reagera på och agera i nya 

situationer, önskade som oönskade. Grunden för att kunna skapa handlings-

frihet är en god förståelse för hur de egna förbandet kan användas i tid och 

rum. … Andra sätt att skapa och bibehålla handlingsfrihet är att anpassa pla-

neringen till underställda förband och ge ut förberedande order samt att 

följa upp och bevara stridsvärdet. … Strävan efter handlingsfrihet får aldrig 

leda till att principen om kraftsamling för att lösa den givna uppgiften efter-

sätts.80 

 

34. ”Initiativ 

Initiativ är avgörande för att kunna hantera olika situationer även när in-

struktioner saknas.”81 

 

                                                        
79 Arméreglemente Taktik: AR Taktik: 2013, Försvarsmakten, Stockholm, 2013, 58. 
80 Ibid, 59-60. 
81 Ibid, 60. 
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35. "Säkerhet 

Genom att hantera identifierade risker och svagheter kan den egna hand-

lingsfriheten bevaras. Säkerhet innebär inte en överdriven försiktighet eller 

undvikande av risker.”82 

 

36. ”God anda 

God anda hos förbandet och hos den enskilde är avgörande för att kunna 

hantera svåra situationer med det mod, den beslutsamhet och den energi 

som krävs. Förtroendet för förbandet, utrustningen, stödfunktioner och led-

ningen är grundstenar för en god anda.”83 

 

37. ”Enkelhet 

Enkelhet motverkar risken för missförstånd, tidsförluster och minskad ef-

fektivitet. Tempot i våra handlingar kan öka och initiativet kan behållas om 

våra planer och direktiv är enkla, tydliga och okomplicerade.”84 

 

38. ”Stridsekonomi 

Stridsekonomi innebär att tillgängliga resurser används så att bästa möjliga 

resultat uppnås trots att resurserna är begränsade. Resursernas nyttjande 

balanseras och en avvägning sker gällande vilken verksamhet som skall ge-

nomföras och vilken som skall undvikas.”85 

 

39. ”Uthållighet 

Uthållighet medger att vi kan nå målsättningar även då insatsen ur ett tids-

perspektiv blir utdragen. När snabba avgöranden inte kan nås krävs en 

mental inställning och fysisk uthållighet att verka under längre tidsförhål-

landen för att nå målsättningarna.”86 

 

                                                        
82 Arméreglemente Taktik: AR Taktik: 2013, Försvarsmakten, Stockholm, 2013, 60. 
83 Ibid, 60. 
84 Ibid, 61. 
85 Ibid, 61. 
86 Ibid, 61. 
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40. ”Samordning 

Samordning möjliggör synergi och att effekterna av olika resurser kan kraft-

samlas för att dominera situationen, besegra motståndaren och nå målsätt-

ningarna. Risken för detaljstyrning och begränsning av utrymme för ini-

tiativ måste beaktas. Samordning sker genom befäl eller samverkan.”87 

  

                                                        
87 Arméreglemente Taktik: AR Taktik: 2013, Försvarsmakten, Stockholm, 2013, 61. 
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4 Analys 

Principen Massa (citat 3) likställs med principen Kraftsamling (citat 13) då 

båda beskrivs som att samla resurser till tid och rum. Då beskrivningen av 

Kraftsamling även omfattar att avdela svagast möjliga resurser till annat an-

ses den inkludera principen Ekonomi av styrkor (citat 4). Detta resonemang 

stärks av att Massa och Ekonomi av styrkor är uttalade motparter till 

varandra. 2013 har Sverige tillfört principen Stridsekonomi (citat 38) som 

en egen princip vilket är mer likt NATOs uppdelning av Koncentration av 

styrka (citat 20) och Ekonomi av ansträngning (citat 21). 

 

Offensiv (citat 2) och Anfall (citat 11) likställs inte då deras respektive be-

skrivning skiljer sig åt. Detsamma gäller för principerna Enhetlig ledning 

(citat 6)och Samordning (citat 10). 

 

Uttrycket krigföringens principer står inte att finna i AR Ta 1982 vilket an-

tyder att begreppet inte var accepterat på taktisk nivå i Sverige vid tidpunk-

ten. Principerna är istället listade under rubriken Taktiska grundbegrepp.88 

 

Principen Massa (citat 3) byter namn till Koncentration av styrka (citat 20) 

i AJP-01(D). Då principen fortfarande beskrivs med att samla resurser i tid 

och rum likställs den fortfarande med Kraftsamling (citat 31) som har 

samma namn både -82 och -13. Beskrivningen av Kraftsamling (citat31) har 

utvecklats till att omfatta både förband och verkan från vapensystem vilket 

tolkas som att den har följt utvecklingen av Koncentration av styrka (citat 

20) vilken omfattar stridsfärdigheter och utnyttjande av tekniska fördelar. 

 

Flexibilitet (citat 22) likställs med Handlingsfrihet (citat 33) då båda besk-

rivs med att kunna möta oförutsedda händelser. Flexibilitet beskrivs dessu-

tom ge handlingsfrihet vilket stärker likställigheten. 

 

                                                        
88 Arméreglemente del 2, Taktik (AR 2), Chefen för armén, Stockholm: Försvarets 

läromedelscentral, 1982, 3:21-23. 
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Upprätthållande av moral (citat 24) likställs med God anda (citat 36) då de 

beskrivs som ett resultat av gott ledarskap. En skillnad mellan principerna 

är att Upprätthållande av moral beskrivs med utgångspunkt i befälet medan 

God anda har utgångspunkt i de underställda. De anses dock som likställiga 

även med hänsyn till denna skillnad på grund av att resultatet av princi-

perna är samma oavsett vilken utgångspunkt de beskrivs ifrån. Dessa prin-

ciper kan inte identifieras i FM100-1 eller AR Ta 1982 och är därmed nya 

för både Sverige och NATO. Då de anses vara samma princip visar de att 

Sverige har följt NATOs utveckling och därmed ökat likheten dem emellan. 

 

Av de sju principer som återges i AR Ta 1982 är det endast en, anfall, som 

inte återfinns 2013. Den saknade dessutom motsvarighet i NATO så dess 

försvinnande leder till en ökning av likheterna mellan Sverige och NATO. 

Ytterligare fyra principer (Lokal överlägsenhet, Handlingsfrihet, Samordning 

& Ta initiativet) i AR Ta 1982 saknade motsvarighet i NATO 1978. Dessa 

finns dock kvar i AR Ta 2013. Krigföringsprinciperna i AJP-01(D) har dess-

utom utvecklats till att omfatta nya principer varav vilka Flexibilitet och Ini-

tiativ motsvarar Handlingsfrihet och Ta initiativet som Sverige har hållit fast 

vid sen tidigare. Detta medför att likheten mellan NATO och Sverige ökar på 

grund av att NATO har förändrat sitt innehåll av krigföringsprinciper. 

 

Förutom God anda har även Stridsekonomi, Säkerhet, Enkelhet och Målsätt-

ningar tillkommit i AR Ta 2013. Dessa principer verkar komma direkt från 

FM 100-1. De finns även kvar i AJP-01(D) vilket visar att Sverige har adop-

terat delar av NATOs doktriner och därmed ökat likheten dem emellan. 
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5. Resultat, svar på forskningsfrågorna 

a) Hur lika är de svenska krigföringsprinciperna från 1982 NATOs 

principer från 1978? 

 

33 % av de amerikanska krigföringsprinciperna återfinns bland de svenska 

(tre av nio). 29 % av de svenska krigföringsprinciperna överensstämmer 

med de amerikanska (två av sju). 

 

Likställiga principer 

FM 100-1 1978 AR Ta 1982 

Massa 

(Samspel med Ekonomi av styrkor) 

Kraftsamling 

(Inkluderar Ekonomi av styrkor) 

Ekonomi av styrkor 

(Samspel med massa) 

 

Överraskning Överraskning 

    

Ej likställiga principer 

FM 100-1 1978 AR Ta 1982 
Offensiv Anfall 

Enhetlig ledning Samordning 

Säkerhet Handlingsfrihet 

Manöver Lokalöverlägsenhet 

Resultat av överraskning,  

kraftsamling 

Enkelhet Ta initiativet 

Mål  
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b) Hur lika är de svenska krigföringsprinciperna från 2013 NATOs 

principer från 2010? 

 

75 % av krigföringens principer är lika för NATO och Sverige (nio av tolv). 

 

Likställiga principer 

AJP-01(D) 2010 AR Ta 2013 

Definition av mål Målsättningar 

Koncentration av styrka Kraftsamling 

Ekonomi av 

ansträngning 

Stridsekonomi 

flexibilitet Handlingsfrihet 

Initiativ Initiativ 

Upprätthållande av moral God anda 

Överraskning Överraskning 

Säkerhet Säkerhet 

Enkelhet Enkelhet 

 

Ej likställiga principer 

AJP-01(D) 2010 AR Ta 2013 
Underhåll Uthållighet 

Multinationalitet Lokal överlägsenhet 

(Genom kraftsamling, överraskning 

handlingsfrihet) 

Enhetligt syfte Samordning 
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1) Har alliansers doktrinutveckling påverkat utvecklingen av krigföring-

ens principer i småstaters doktriner i samband med samarbete med al-

lianser? 

 

Sverige har gått från att ha sju krigföringsprinciper 1982 vilka överens-

stämde till 29 % med NATO, till att ha tolv krigföringsprinciper som stäm-

mer överens till 75 % med NATOs principer. Resultatet visar att Sverige har 

blivit mer likt NATO avseende krigföringens principer efter påbörjat med-

lemskap i PfP, vilket stämmer överens med teorin samt författarens förslag 

att utvecklingen av krigföringens principer kan förklaras med hjälp av teo-

rier om doktrinutveckling. Det går dock inte att utesluta att andra faktorer 

kan ha påverkat utvecklingen. 
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6. Diskussion 

Den svenska doktrinen har utvecklats till att omfatta fyra nya principer 

vilka verkar vara adopterade direkt från NATOs doktriner. Sveriges krigfö-

ringsprinciper har därmed blivit mer lika NATOs efter medlemskapet i PfP, 

vilket stämmer överens med det väntade resultatet utifrån teorin om dokt-

rinutveckling. Detta resultat öppnar upp en ny aspekt avseende hur utveckl-

ingen av krigföringens principer kan förstås utifrån teorier om doktrinut-

veckling. 

 

Genom att analysera huruvida utvecklingen av krigföringens principer i 

småstaters doktriner kan förstås med hjälp av teorier för småstaters dokt-

rinutveckling kan denna uppsats tillföra ny kunskap till den pågående de-

batten gällande krigföringens principer. Nyvunnen kunskap inom detta om-

råde är relevant för officersprofessionen då den leder till en ökad förståelse 

för grunden till den egna yrkesutövningen. Undersökningen visar att ut-

vecklingen av krigföringens principer i Svensk doktrin kan förstås som ett 

medel för att öka interoperabilitet samt stärka banden till alliansen. 

 

Då krigföringens principer är en stor del av både doktriner och officersut-

bildningen är det relevant att utveckla förståelsen för deras utveckling och 

syfte. Huruvida de anses vara ett verktyg för att vinna krig eller ett verktyg 

för att visa lojalitet mot en allians kan påverka hur de tillämpas i profess-

ionen. En bredare förståelse för dimensionerna och nyanserna i debatten 

kring krigföringens principer skapar möjlighet för den enskilde individen 

att vara kreativ och dra egna slutsatser i olika situationer. 

6.1 Kritik av studien 

Uppsatsens resultat beror till viss del på valet av metod. Att genomföra stu-

dien på en ytligare nivå där titlarna på krigföringens principer jämförs hade 

resulterat i andra procentsatser av likhet. Detta då vissa principer har lik-

ställts i denna uppsats utifrån en analys av deras beskrivning, trots att de 

har olika titlar. Att bara jämföra titlarna skulle dock ge ett missvisande re-

sultat då innebörden av principen förstås utifrån beskrivningen. 
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Att genomföra samma studie utifrån bredare kriterier avseende vad som 

klassificeras som en princip tillåter att undersökningen genomförs på en 

djupare nivå. En sådan breddning kan vara relevant för att utveckla och om-

pröva teorin samt resultatet av denna undersökning. Genom att analysera 

nyanser och ordval inom beskrivningarna av de olika principerna och lik-

heterna kan en jämförelse göras på detaljnivå vilket skulle kunna resultera 

i andra slutsatser. Studiens resultat kan även påverkas av valet att inte in-

kludera en analys av orsakerna till doktrinernas och principernas föränd-

ringar. 

 

6.2 Förslag på vidare forskning 

Denna uppsats visar att det kan vara möjligt att förstå utvecklingen av krig-

föringens principer genom teorier om doktrinutveckling. Detta verkar inte 

ha prövats förut och leder därmed till en utvecklad dimension av forsk-

ningsområdet. 

 

För att stärka teorin om att utvecklingen av krigföringens principer kan för-

stås med teorier om doktrinutveckling behöver ytterligare undersökningar 

göras. Då denna uppsats är avgränsad till att undersöka fallet Sverige kan 

vidare forskning behandla andra fall av småstater utifrån samma teori. 

 

Då teorierna om doktrinutveckling i småstater omfattar varför en småstat 

anpassar sina doktriner kan vidare forskning behandla om även dessa är 

applicerbara på utvecklingen av krigföringens principer. Det kan även vara 

relevant att undersöka utvecklingen av krigföringens principer i större sta-

ter utifrån andra teorier om doktrinutveckling, exempelvis utifrån teorin 

om att doktriner uppstår som ett rationellt svar på externa hot. 
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