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Uppsatsen tar sin övergripande utgångspunkt i vår förståelse för teorier inom militärteorin. Det 

föreligger flera utmaningar vid tolkning av teorier. Exempel på detta kan utgöras av författarens 

och betraktarens förförståelse, språkliga eller vetenskapsteoretiska perspektiv. Därmed kan också 

följdfel uppstå i doktriner och riktlinjer.  I det specifika utgör J.F.C Fuller och Martin van Creveld 

teorier om fighting power empiri när de anlyseras genom en metateoretisk ram bestående av 

förståelse – förklara och uppifrån – nedifrån kompletterad med en analys avseende 

krigföringsnivå.  

Syftet med uppsatsen är att skapa en större förståelse för begreppet fighting power genom att 
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den taktiska nivån trots skillnaderna i deras framställning. Uppsatsen påvisar också vikten av de 

olika förhållningssätten för att kunna förstå fighting power i ett sammanhang för att därmed kunna 

omsätta detta i doktrinära eller taktiska riktlinjer. Avslutningsvis diskuteras giltigheten i den 

svenska beskrivningen av krigföringsförmåga (pelarmodellen) utan att betrakta det i ett större 

sammanhang.  
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1. Inledning 
 

”Kriget är aldrig en isolerad akt.”
1
 

 

Orden kommer från Carl von Clausewitz verk Om kriget (1832) och tar sin 

utgångspunkt i att krig måste förstås som ingående i en större helhet och beroende av 

sammanhang. Att betrakta kriget som en isolerad företeelse utan inblandning av 

politiken är enligt Clausewitz meningslöst.
2
 Lika meningslöst blir det att tolka teorier 

utan att förstå i vilken kontext de är skrivna och vad de egentligen förklarar eller skapar 

förståelse för. Exempelvis kritiserar Jim Storr i The Human Face of War (2009) det 

militära tänkandet för att allt för okritiskt ha anammat John Boyds OODA-loop under 

90-talet.
3
 En teori som bygger på hur en individ agerar i luftstrid gjordes till sanning för 

hur organisationer skall agera genom implementering i doktriner och manualer.
4
 Storrs 

The Human Face of War avhandlar vikten av den konceptuella tanken för att skapa 

fighting power.
5
 

 

Begreppet Fighting power är centralt inom militärteorin samtidigt som dess förståelse- 

och förklaringskraft varierar beroende på både teoretikern och betraktaren. Vi har 

därmed många olika inflytelser att beakta i vår relation till begreppet fighting power. 

Detta kan omfatta egen förförståelse, språkliga problem eller vetenskapsteoretisk 

utgångspunkt för att nämna några. Det innebär vidare att en teoretisk och språklig 

medvetenhet avseende fighting power är av vikt för att kunna förstå och förklara 

begreppet och i förlängningen tillämpa teorierna. Vad avser forskningsläget finns det en 

stor mängd litteratur inom krigsvetenskapen som beskriver fighting power alternativt 

military power.  

 

Exempel kan utgöras av Stephen Biddle som i Military Power (2004) relaterar till att 

överlägsen militär kraft skapas av antingen överlägsen teknik, överlägsen numerär eller 

överlägsen disponering av förbanden.
6
 I Military Power uppfattas Biddle anföra vikten 

av disponeringen av förbanden visavi de övriga perspektiven.
7
 Ett annat exempel kan 

utgöras av Rupert Smith som i The Utility of Force: The Art of War in the Modern 

World (2005) beskriver hur de fysiska, konceptuella och moraliska faktorerna 

samspelar. Smiths utgångspunkt är att det konceptuella förhåller sig till det fysiska 

medlet som upphöjt till två och att viljan gör det upphöjt till tre.
8
 Smith relaterar i detta 

avseende till faktorer vilket kan härledas till J.F.C Fuller (1878-1966). I boken The 

                                                 
1
 Clausewitz, Carl von, Om kriget, (Borgå/Finland, Bonnier Fakta, 2006 (1832)) s. 33 

2
 Johansson, Alf W., Europas krig, (Falun, Prisma, 2006) s. 33 

3
 Storr, Jim, The Human Face of War (Auckland/NZ, Continuum, 2009) s. 12 

4
 Ibid., s. 13-14 

5
 Ibid., s. 8 

6
 Biddle, Stephen, Military Power – Explaining Victory and Defeat in Modern Battle (New Jersey, 

Princeton, 2004) s. 14-17 
7
 Ibid., s. 190 

8
 Smith, Rupert, The Utility of Force – The Art of War in the Modern World (Polmont, Penguin Books, 

2005) s. 242-243 
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Foundations of the Science of War (1927) anför Fuller att the three fold order utgörs av 

en konceptuell-, moralisk- och fysisk sfär.
9
 Fuller anser att det är denna treenighet som 

måste skapas, kontrolleras och vidmakthållas för att uppnå kraft att segra i strid.
10

 Även 

brittisk doktrin har utvecklat sin syn på fighting power utifrån denna beskrivning. Storr 

skriver i The Human Face of War: 

 

“British military doctrine provides a useful taxonomy. It divides fighting power 

into three components. The physical component is the means to fight: the 

equipment and the soldiers, and the logistics required to prosecute and sustain the 

fight. The moral component is the will to fight. It concerns morale, motivation, 

leadership and military culture. The conceptual component is roughly how to 

fight: the domain of thought. It concerns methods, approaches and the wider uses 

of thought on and off the battlefield.”
11

  

 

Denna syn på militär kraft har även inspirerat svensk militärstrategisk doktrin vilket 

definierar krigföringsförmåga som balansen mellan fysiska-, konceptuella- och 

moralfaktorer.
12

 En annan tolkning över vad som utgör fighting power gör Martin van 

Creveld (1946-) i sin bok Fighting Power (1982). Creveld menar att fighting power kan 

definieras som summan av de mentala egenskaper som gör att arméer strider.
13

 I detta 

avseende framstår Fuller och Crevelds syn på fighting power som särskilt intressant att 

studera. Fuller och Creveld har framställt sina teorier vid olika tidsperioder, med olika 

vetenskapsteoretiska referensramar och med helt olika resultat. Ändå beskriver de båda 

fighting power. Föreligger det ett motsatsförhållande i deras teorier eller finns det 

tillräckligt med gemensamma beröringspunkter varvid en syntetiserad modell kan 

skapas? Kan vi finna skillnaden i Fuller och Crevelds beskrivning av fighting power 

genom att analysera deras vetenskapsteoretiska utgångspunkt?  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att skapa en större förståelse för begreppet fighting power 

genom att analysera den vetenskapsteoretiska utgångspunkten hos Fuller och Creveld. 

Vidare syftar uppsatsen till att skapa förståelse för att fighting power inte kan betraktas 

isolerat utan som del av ett större sammanhang. Genom detta kan även ett bidrag ske till 

den krigsvetenskapliga debatten och praktiken avseende vikten av analys av teorier för 

att åskådliggöra deras respektive förståelse- och förklaringskraft.  För att nå syftet med 

uppsatsen har följande frågeställning formulerats. 

 

 Med vilka teoretiska perspektiv förklarar Fuller och Creveld fighting power? 

 Hur kan vi förstå fighting power? 

                                                 
9
 Fuller, J.F.C., The Foundations of the Science of war, (Milton Keynes, Books express publishing, 2012 

(1927)), s. 8 
10

 Ibid., s. 146 
11

 Storr, 2009, s. 8 
12

 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin 2002 (Stockholm, Försvarsmakten, 2002), s. 75 
13

 Creveld, Martin van, Fighting Power – German and U.S. Army Performance 1939-1945, (Westport, 

Greenwood Press, 1982) s. 3 
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1.1 Aktuellt forskningsläge 

Vad avser metateoretisk analys av teorier inom krigsvetenskapen är forskningen relativt 

sparsam. Alf W. Johanssons Europas krig (1988) och analysen av Carl von Clausewitz 

och Antoine Jominis vetenskapsteoretiska utgångspunkt utgör en intressant, om än tunn, 

startpunkt. I Krigsvetenskaplig årsbok 2006 (2007) diskuterar Magnus Peterson och Jan 

Ångström vikten av att krigsvetenskapen tar stöd av andra vetenskapliga discipliner i 

syfte att komma till rätta med problematiken runt bl.a. militärteori.
14

 De lyfter i 

uppsatsen fram Martin Hollis och Steve Smiths analysmodell från boken Explaining 

and Understanding International Relations (1990) som ett lämpligt ramverk vid 

metateoretisk analys.
15

 

 

Patrik Hulterström och Jerker Widén utvecklar detta ytterligare i artikeln Strid – en 

teoretisk analys (2012). Hulterström och Widén analyserar tre olika teorier om strid 

genom just Hollis och Smiths analysmodell. Hulterström och Widéns slutsatser är att de 

genom den valda modellen kan tydliggöra de respektive teoretikernas 

vetenskapsteoretiska utgångspunkt, men också vikten av teorierna som komplement till 

varandra för att förstå stridens fulla dynamik.
 16

  

 

Forskningsläget avseende fighting power är delvis berört i uppsatsens 

problemformulering. För svenskt vidkommande är Anders Palmgrens uppsats Taktik – 

spelrum, problem och lösningar (version 2014-04-29) av intresse. Palmgren menar att 

taktik måste förstås inom ramen för begreppet krigföring och som tre parallellt verkande 

interagerande aktiviteter i form av politik, strategi och taktik.
 17

 Vidare menar Palmgren 

att taktiken verkar i en yttre och inre dynamik där den inre dynamiken består av 

stridskraft. Denna stridskraft består i sin tur av en mänsklig och fysisk analysnivå.
18

  

 

Vad avser analys av berörda teoretiker i denna uppsats kan Azar Gats A History of 

Military Thought – From the Enlightenment to the Cold War (2001) delvis utgöra 

underlag för bakomliggande förståelse. Gat analyserar hur Fuller påverkade 

utvecklingen inom militärt tänkande i främst mellankrigstiden.
19

 Vad avser Creveld 

föreligger inte ännu någon biografi eller djupare analys avseende hans militärteoretiska 

arv. Däremot kan Jörg Muths prisade bok Command Culture (2011) utgöra ett intressant 

perspektiv. Muths slutsats är att de tyska officeraspiranterna under 1900-talets början 

primärt kom från ett auktoritärt samhälle, men erbjöds ett öppet och kreativt 

utbildningsklimat. För den amerikanske officersaspiranten gällde det motsatta. Detta 

innebar i förlängningen, menar Muth, att den tyska officerskadern var bättre rustad 

                                                 
14

 Peterson, Magnus och Ångström, Jan, Krigsvetenskap som samhällsvetenskap, uppsats i 

Krigsvetenskaplig årsbok 2006, (Vällingby, Försvarshögskolan, 2007) s. 131-132 
15

 Ibid., s. 136 
16

 Hulterström, Patrik och Widen, Jerker, Strid – en teoretisk analys, artikel i Kungl 

krigsvetenskapsakademins handlingar och tidskrift, 2013:4, s. 50 
17

 Palmgren, Anders, Taktik – spelrum, problem och lösningar, (Version 2014-04-29) s. 2 
18

 Ibid., s. 8 
19

 Gat, Azar, A History of Military Thought – From the Enlightenment to the Cold War, (Great Britain, 

Oxford University Press, 2001), s. 531-561 
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visavi den amerikanska.
20

 Muth relaterar även till Creveld i sin inledning och menar att 

några fel har smugit sig in i hans undersökning men att flera av hans slutsatser även 

bekräftas i Command Culture.
21

 

 

Denna uppsats bidrar till forskningsläget genom att dels analysera Fuller och Crevelds 

teori om fighting power avseende deras förståelse- och förklaringskraft och dels att den 

utökar det metateoretiska ramverket med krigföringens nivåer. Vidare bidrar uppsatsen 

till att skapa förståelse för hur fighting power kan betraktas i ett sammanhang. 

1.2 Metod 

I boken Ways of Knowing – Competeting Methodologies in social and Political 

Reasearch (2007) beskriver Jonathon W. Moses och Torbjörn L. Knutsen vikten av att 

förstå och kunna acceptera olika ontologiska och metodologiska aspekter i syfte att nå 

vetenskapsteoretiska synergieffekter.
22

 Om Moses och Knutsen diskuterar detta i teorin 

omsätter Hollis och Smith detta i praktiken i Explaining and Understanding 

International Relations. Den modell för vilket de väljer att granska olika teorier inom 

internationella relationer bygger på två vetenskapsteoretiska inriktningar. Den ena 

utgörs av ett förståelseperspektiv, vilket kan beskrivas som ett hermeneutiskt perspektiv. 

Det andra utgörs av ett förklarande perspektiv, baserat på positivism.
23

  

 

Då Hollis och Smiths modell används i denna uppsats blir det därför naturligt att skapa 

förståelse för och förklara dessa olika sätt att betrakta och förhålla sig till kunskap. 

Detta kan även betraktas som en epistemologisk dikotomi. Med detta menas att 

förståelse respektive förklara utgör varandras ytterlighet. Förklara kan inte vara 

förståelse och förståelse kan inte vara förklara. Således utgör en stringent betraktelse 

över denna dikotomi kanske inte en realistisk spegling av verkligheten då teoretikern 

ofta befinner sig i gråzonen mellan dess ytterligheter. Denna stringenta hållning ökar 

dock förståelsen för vad olika perspektiv på teorier kan anses förklara eller skapa 

förståelse för. Att utgå från denna dikotomi bidrar därför till att förtydliga den 

analyserade teorins vetenskapsteoretiska utgångspunkt. 

Forskningsdesign 

Denna uppsats analyserar begreppet fighting power. Uppsatsens undersökningsdesign 

utgörs av en inledande metateoretisk analys. Med detta menas att Fuller och Crevelds 

teori om fighting power utgör empiri när de analyseras genom ett etablerat teoretiskt 

ramverk. Då detta ramverk inte är tillräckligt för att fånga förklarings- och 

förståelsekraften i de undersökta teorierna kompletteras det med krigföringens nivåer. 

Detta innebär att vi först måste skapa förståelse för och förklara den modell som 

                                                 
20

 Muth, Jörg, Command Culture – Officer Education in the U.S. Army and the German Armed Forces, 

1901-1940 and the consequences for World War II (Denton, University of North Texas Press, 2011) s. 

181-183 
21

 Ibid., s. 4 
22

 Knutsen, Torbjörn L & Moses Jonathon W., Ways of Knowing – Competeting Methodologies in social 

and Political Reasearch, (Chippenham, Palgrave Macmillan 2012 (2007)) s. 302-304 
23

 Hollis, Martin och Smith, Steve, Explaning and Understanding International Relations, (Frimley, 

Oxford University press, 1990), s. 1 
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används vid den metateoretiska analysen inklusive en definition avseende krigföringens 

nivåer.  

 

Därefter kommer analysen av Fuller och Crevelds teorier ske parallellt och utifrån de 

fastställda analysområdena. Detta för att hela tiden kunna jämföra Fuller och Crevelds 

perspektiv inom de analyserade områdena. Det första området som analyseras är 

krigföringsnivå innan analys utifrån det metateroetiska ramverket sker. Då det teoretiska 

inslaget i uppsatsen redan är stort är bedömningen att en analys utifrån de utvalda 

områdena och jämföra teorierna parallellt bättre åskådliggör skillnaderna och likheterna. 

Analysen av Fuller och Crevelds teori om fighting power avslutas med en 

sammanfattning vilket utgör grund när fortsatt analys och diskussion avseende fighting 

power i ett sammanhang sker. Den analysen och diskussionen sker genom en 

kombination av slutsatser från utfallet i analysen och fortsatt kvalitativ textanalys. 

Därmed kan uppsatsen anses ha en abduktiv ansats för att skapa förståelse för fighting 

power i ett sammanhang.  

 

Uppsatsens forskningsdesign kan sammanfattas enligt följande. 

 

1. Definiera ett teoretiskt ramverk för analys av Fuller och Crevelds teori om 

fighting power. (Kap 2) 

2. Empirisk undersökning genom kvalitativ textanalys av Fuller och Crevelds 

teorier om fighting power. (Kap 3) 

3. Fortsatt analys med stöd av slutsatserna från analysen i syfte att förstå fighting 

power i ett sammanhang. (Kap 3) 

4. Svar på uppsatsen frågeställning samt reflektion över resultatet. (Kap 4) 

Empiri och källor 

Som empiri används J.F.C. Fullers The Foundations of the Science of War (1927). 

Fuller menar att fighting power omfattar en balans av den mentala- moraliska och 

fysiska sfären.
 24

  Tankarna är en utveckling av Clausewitz resonemang om den fysiska 

kraften och moralkraften alltid måste betraktas som en helhet. Fuller anser att denna 

treenighet måste skapas, kontrolleras och vidmakthållas för att uppnå kraft att segra i 

strid.
25

 Fuller riktar i boken en del kritik mot de framträdande generalerna under första 

världskriget, vilket han själv deltog i som subaltern. Det är rimligt att anta att Fullers 

förståelse är influerat av första värdskriget samt den efterföljande debatten. Fullers teori 

om the three fold order har än i dag genomslag i bl.a. svensk och brittisk doktrin. Fuller 

har som tidigare nämnts inspirerat Rupert Smith men även Jim Storr. Fullers the three 

fold order från boken The Foundations of the Science of War utgör således en 

utgångspunkt för hur teorier om hur de fysiska-, konceptuella- och moralfaktorerna 

konstituerar fighting power.  

 

                                                 
24

 Fuller, 2012, s. 146 
25

 Ibid., s. 146 
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Den andra delen av empirin utgörs av Martin van Crevelds Fighting Power som 

analyserar skillnader och likheter mellan USA och Tysklands armé 1939-1945 i syfte att 

fånga vad som utgör fighting power hos militära förband. Bakgrunden till Crevelds 

analys är deltat mellan tyska och amerikanska förband där de tyska framstår som 

taktiskt skickligare. Creveld analys frångår principen om the three fold order och är 

nedbruten genom en analys inom tio olika områden. 1) nationell karaktär, 2) 

stridskrafterna och samhället, 3) doktrin och krigsbild, 4) befälsföringsprinciper, 5) 

organisation av stridskrafterna, 6) personaltjänst, 7) vidmakthålla stridsvärde och 

stridseffektivitet, 8) belöningar och bestraffningar, 9) underofficerare, 10) ledarskap 

och officerskår. Även Crevelds tankar om fighting power har fått stort genomslag och 

hans bok utgör exempelvis del av kurslitteraturen vid både officersprogrammet och 

stabsutbildningen vid Försvarshögskolan. Crevelds ansats är unik i det avseende att de 

områden han analyserat tidigare ej har undersökts i sin sammanfattade form. Att beakta 

i detta avseende är att boken är skriven i den efterföljande debatten avseende USA:s 

misslyckande i Vietnamn.  

1.3 Disposition 

I detta kapitel har uppsatsens inledning, syfte samt uppsatsen frågeställning redovisats. 

Vidare har kapitel ett redogjort för tidigare forskning samt uppsatsen metod och 

forskningsdesign. Kapitel två utgörs av den teoretiska avhandlingen där förståelse för 

den metateoretiska analysmodellen utvecklas samt kriterier för analysmodellen skapas. I 

kapitel tre genomförs analys av Fullers och Crevelds teorier avseende fighting power. 

Vidare förklaras hur fighting power bör betraktas i ett sammanhang. I kapitel fyra 

besvaras uppsatsen frågeställningar samt reflektion utgående från uppsatsen resultat 

genomförs. Vidare presenteras förslag på fortsatt forskning.  
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2. Teoretisk avhandling 

I detta kapitel utvecklas den teoridrivna delen av uppsatsen och det är viktigt för att 

förstå hur analysen kommer genomföras. När vi går över till analysen i kapitel tre har en 

teoretisk modell för att analysera Fuller och Crevelds teori avseende fighting power 

skapats. Inledningsvis förs en diskussion avseende begreppet fighting power i syfte att 

skapa en gemensam syn och definition. En svensk definition av fighting power bidrar 

till en större förståelse för begreppet och därmed förståelse för Fuller och Crevelds 

teorier. Därefter sker en utveckling av det metateoretiska ramverket utifrån Hollis och 

Smith. Då dessa perspektiv ej på ett tillfredsställande sätt kan anses definiera teorins 

användningsområde förs även en diskussion om varför och hur denna modell måste 

kompletteras med krigföringens nivåer. Slutligen sker en sammanfattning av det 

teoretiska ramverket vilket sedan utgör underlag för analysen i kapitel tre.  

2.1 Centrala begrepp 

Kort sammanfattat består Fighting power, enligt Creveld, av disciplin och 

sammanhållning, moral och initiativ, tuffhet och mod samt viljan att strida och att i detta 

avseende vara beredd att dö i genomförandet.
26

 Översiktligt, menar Creveld, kan 

fighting power definieras som summan av de mentala egenskaper som gör att arméer 

strider.
27

 Fuller anför att fighting power (ibland benämnt military power) består av en 

massa (body) och en kraft (energy) genom rörelse i en konceptuell-, moralisk- och 

fysisk sfär.
28

 Att skapa, kontrollera och vidmakthålla denna sfär är centralt för framgång 

i striden och i kriget.
29

 Med beaktande av denna korta sammanfattning av fighting 

power, utifrån Fuller och Creveld, går vi nu vidare och diskuterar en svensk 

översättning av begreppet. Som uppsatsens namn antyder föreligger ett översatt namn. I 

det följande skall vi dock förstå varför stridskraft är en lämplig översättning till 

fighting power. 

 

Om vi delar upp ordet i fighting och power innebär en direkt översättning av fighting 

slåss-/strid-/bekämpa-/duell- alternativt kamp-.
30

 Av dessa alternativ väljer vi att gå 

vidare med strid- och kamp-. Även om kamp- till stor del fångar den mentala aspekten 

av vad Creveld menar utgör fighting power föreligger en dynamik i begreppet som inte 

gör att det i denna uppsats utgör ett relevant sammanfattat alternativ. Kamp kan ses som 

strid med vapen, men har även mer idépolitiska områden som exempelvis klasskamp 

varvid kamp på ett mer framträdande sätt än strid kan tolkas som slutlig. Kampen fångar 

därför på ett relevant sätt en dynamik i motsättningen mellan viljor men blir för 

värdeladdat att användas som ett begrepp vid en undersökning av olika perspektiv på 

fighting power. Strid, är en mer använd term inom militärteorin för att beskriva en duell 

mellan väpnade styrkor. Således utgör strid ett mer omfattande alternativ i denna 

uppsats. Med beaktande av detta går vi vidare och betraktar power.  

                                                 
26

 Creveld, 1982, s. 3 
27

 Ibid., s. 3 
28

 Fuller, 2012, s. 63 & 81 
29

 Ibid., s. 155 
30

 Nordstedt, Engelsk-svensk ordbok – professionell (Lombarda/Italien, Nordstedt, 2010) s. 468   
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En svensk översättning av power ger bl.a. följande uppslag; -kraft, -förmåga och            

-potens.
31

.  I en avvägning mellan dessa ord framstår -kraft som ett lovande alternativ då 

kraft är synnerligen gångbart för att beskriva energi i rörelse. I uppsatsen Taktik – 

spelrum, problem och lösningar beskriver Anders Palmgren stridskraft som ett 

sammanfattande namn på den materiella och mänskliga analysnivån inom den inre 

dynamiken.
32

 Stridskraft som översättning av fighting power synes således vara ett 

gångbart alternativ som även använts tidigare. Ett problem i sammanhanget är dock 

risken för sammanblandning med exempelvis Marinen, Flygvapnet och Armén vilka 

benämns som stridskrafter.  

 

Vad avser förmåga kan detta snarare bekräftas först i genomförandet. Vid en teori som 

avser bygga militär kapacitet kan dettas inte utrönas förrän kapaciteten är testad i strid. 

Det är även denna utgångspunkt som Milan Vego har i Joint Operational Warfare – 

Theory and Practice (2008) när han diskuterar begreppet potential kontra förmåga. 

Vego menar att innan striden kan det bara finnas potential, efter striden, när potentialen 

har testats uppstår förmågan.
33

 Därför anses stridsförmåga utgöra en missvisande 

beskrivning på den önskade militära kapaciteten. Återstår gör då potens, eller utvecklat 

potential.  

 

Potential innebär att ett fenomen kan bli mer värdefullt än vad det är för tillfället.
34

 Med 

beaktande av diskussionen ovan föreligger således två relevanta alternativ för 

översättning av fighting power. Det ena utgörs av stridskraft och det andra av 

stridspotential. Kanske finner vi här genom både Fuller och Creveld stöd för vårt val. 

Fighting power, menar Creveld, bygger på den kraft människan måste frambringa för att 

strida och att strida effektivt. Fuller å andra sidan beskriver massans och kraftens 

rörelse. Dessa egenskaper och aspekter har inte med potential att göra, snarare 

harmoniserar de med kraft-begreppet. Med detta sagt kommer stridskraft framgent 

användas i uppsatsen istället för engelskans fighting power. 

2.2 En teoretisk modell för analys av andra teorier 

En av krigsvetenskapens tydligaste dikotomier utgörs av Carl von Clausewitz 

förståelseperspektiv och Antoine Jominis förklaringsperspektiv. Även om Clausewitz 

och Jomini rör sig inom varandras epistemologiska tankemönster är det samlade 

intrycket att beskrivning är relevant.
35

  Clausewitz och Jomini kan därmed anses utgöra 

tydliga motpoler avseende förståelse kontra förklaring. Denna dikotomi mellan 

förståelse och förklaring är lika aktuell idag som då Clausewitz och Jomini korsade 

svärd.  

 

                                                 
31

 Nordstedt, 2010, s. 1045-1046 
32

 Palmgren, 2014, s. 8 
33

 Vego, Milan, Joint Operational Warfare – Theory and Practice, (Vällingby, Försvarshögskolan/Dr 

Milan Vego, 2008) s. III-33-35 
34

 Svenska Akademin, Svensk ordbok A-Ö, (Stockholm, Svenska Akademin, 2009), s. 2387 
35

 Peterson och Ångström, 2007, s. 132-133 
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I boken Explaining and Understanding International Relations relaterar också Martin 

Hollis och Steve Smith till dikotomin förståelse och förklaring inom forskningsfältet 

internationella relationer. Vidare relaterar Hollis och Smith även till vikten av analys 

genom ett nedifrån- och uppifrånperspektiv.
36

 Boken är skriven av filosofen Hollis och 

statsvetaren Smith i syfte att sammanlänka två vetenskapsteoretiska 

forskningstraditioner. Boken kan anses ha två huvudsaklig avsnitt. Ett där en 

vetenskaplig debatt förs avseende forskningsläget inom internationella relationer, 

kompletterat med filosofiska implikationer, varvid ett ramverk skapas för analys av 

teorier inom internationella relationer. Det andra avsnittet omfattar analys av tre olika 

teorier inom forskningsfältet internationella relationer samt en sammanfattning. 

Förstå och förklara 

Hollis och Smith beskriver perspektivet förstå och förklara inom forskningsfältet 

internationella relationer på följande sätt: 

 

“In international affairs, and throughout the social world, there are two sorts of 

story to tell and the range of theories to go with each. One story is an outsider’s, 

told in the manner of a natural scientist seeking to explain the workings of nature 

and treating the human realm as part of nature. The other is an insider’s, told so 

as to make us understand what the events mean, in a sense distinct from any 

meaning found in unearthing the laws of nature… `Explaining` is the key term in 

one approach, `understanding` in the other.”
37

  

 

Hollis och Smith sammanfattning av den epistemologiska dikotomin är vacker att läsa. 

Vidare innebär detta att förklaringsdrivna teorier ofta hämtar sin epistemologiska 

inspiration ur positivismen. Ämnen som ligger närmare naturvetenskapen där ett 

deduktivt förhållningssätt med efterföljande teoriprövning är vanligt förekommande.
38

 

För att kunna göra detta är det väsentligt att förstå olika perspektiv på människosyn och 

hur världen kan anses vara beskaffad. Med en förklarande ansats byggd på positivism 

kan världen betraktas som lagbunden och där forskaren inte påverkas av det som 

studeras. Forskaren skall därmed betrakta sitt studieobjekt neutralt utan att påverkas 

genom personlig bias.
39

  

 

En ansats byggd på förståelse hämtar sin inspiration i en epistemologi som bygger på ett 

frihetligt synsätt. En syn på att människan står inför ett fritt val i varje given situation. 

Därmed fungerar det inte med att betrakta den sociala interaktionen mellan människor 

på ett lagbundet sätt. Snarare framstår det som om det ofta föreligger olika möjligheter 

till att förstå ett fenomen, givet fenomenets unika situation. Hollis och Smith beskriver 

denna dikotomi mellan förståelse och förklaring som ett synsätt mellan the inside story 

(inifrån) samt the outside story (utifrån).
40

 Inifrån utgörs av förståelse för händelser 

genom individer med fria val som påverkar förloppet. Utifrån handlar om en mer 

                                                 
36

 Hollis och Smith, 1990, s. 5 
37

 Ibid., s. 1 
38

 Peterson och Ångström, 2007, s. 136-137 
39

 Ibid., s. 136-137 
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objektiv syn på orsak och verkan, genom analys av fenomen kan det förutspås när det 

inträffar igen.
41

  

 

Inom militärteorin har vi redan berört den klassiska debatten mellan Clausewitz och 

Jomini. Niklas Nordgren kommer i sin uppsats Teorier om sjökrigföring från 2014 även 

fram till en motsvarande dikotomi mellan Julian Corbett och Alfred Mahan där Corbett 

kan kategoriseras som mer präglad av förståelse och Mahan som mer präglad av 

förklaring vad avser hur medlen skall användas för att nå målen.
42

 Kanske kan förståelse 

och förklaring ändå beskrivas bäst genom Max Weber som definierar förståelse som   

in-levelse och in-känning samt förklaring som inordnat under tydliga orsakssamband.
43

 

Med denna diskussion som grund definieras således förstå och förklara på följande sätt.  

 

Förstå – om teorin utmärks av in-känning och tolkning av sammanhang snarare än 

tidlös regelbundenhet.  

 

Förklara – om teorin utmärks av tidlös regelbundenhet med olika räckvidd utifrån 

orsak och verkan.  

 

Hollis och Smith anser att inifrån- och utifrånperspektivet inte ensamt bär en tillräcklig 

förståelse- och förklaringskraft för teorier inom internationella relationer. Världen kan 

även betraktas utifrån ett individualistiskt respektive holistiskt synsätt.
44

 Låt oss nu gå 

vidare och analysera dikotomin mellan holism och individualism, eller snarare struktur 

och aktör. 

Nedifrån och uppifrån 

Peterson och Ångström berör problematiken inom militärteorin utifrån dikotomin aktör 

och struktur i uppsatsen Krigsvetenskap som samhällsvetenskap.
45

 Deras resonemang 

övergår till att tydliggöra ytterligheten genom ett uppifrån- (top-down) respektive 

nedifrånperspektiv (bottom up). Det centrala utgörs av om det är strukturen som 

bestämmer aktörens agerande eller aktören som genom interaktion påverkar systemet.
46

 

Även Hollis och Smith berör aktör – strukturperspektivet. De kompletterar exempelvis 

sin modell med en diskussion avseende olika debatter inom internationella relationer, 

vilka i deras arbete sammanfattas till den första debatten om det internationella systemet 

och staten, den andra debatten omfattande staten och byråkratin samt den tredje 

debatten omfattande byråkratin och individen.
47

 I en förenklad sammanfattning av deras 

resonemang utgör i den första debatten det internationella systemet struktur och staten 

aktör. I den andra debatten utgör staten struktur och byråkratin aktör. Slutligen, i den 

                                                                                                                                               
40

 Hollis och Smith, 1990, s. 1-7 
41

 Hollis och Smith, 1990, s. 3-5 
42

 Nordgren, Niklas, Teorier om sjökrigföring, (D-uppsats, Försvarshögskolan, 2014) s. 41 
43

 Bjereld, Ulf et al, Varför vetenskap, (Lund, Studentlitteratur, 2009 (2002) s. 55 
44

 Hollis och Smith, 1990, s. 5 
45

Peterson och Ångström, 2007, s. 141-146 
46

 Ibid., s. sida 141 
47

 Hollis och Smith, 1990, s. 9 
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tredje debatten, utgör byråkratin struktur och individen aktör. Med detta föreligger 

således alltid förhållande struktur – aktör, oavsett vilken nivå teorin analyserar.  

 

Nedifrånperspektiv innebär vidare att förståelse eller förklaring för ett fenomen primärt 

sökes i människans natur och kompetens och således i aktörens möjlighet att därigenom 

påverka systemet.
48

 Det är således aktören som primärt påverkar strukturen och därmed 

systemet. Hulterström och Widén menar att exempelvis Clausewitz omfattande teori om 

striden präglas av ett nedifrånperspektiv.
49

 Inom militärteorin skulle detta även kunna 

exemplifieras med att teorin tar sin utgångspunkt i att den underordnade 

krigföringsnivån påverkar den överordnade.  

 

Ett uppifrånperspektiv innebär att förståelse eller förklaring till ett fenomen hämtas ur 

helheten, ur exempelvis organisationen eller ur den överordnade strukturen. Genom 

detta perspektiv är det strukturen som påverkar aktören. På ett motsvarande sätt som 

nedifrånperspektivet innebär detta, inom militärteorin, att den överordnade 

krigföringsnivån påverkar den underordnade. Vad avser uppifrånperspektiv så menar 

Hulterström och Widén att Trevor N. Dupuys teori om striden kan kategoriseras som ett 

uppifrånperspektiv.
 50

 Sammanfattat innebär detta att uppifrån – nedifrån definieras 

som. 

 

Nedifrån – om teorin utmärks av att delarna gör helheten och den lägre nivån påverkar 

den högre.  

 

Uppifrån – om teorin utmärks av att helheten gör delarna och den högre nivån 

påverkar den lägre. 

 

Då vi nu diskuterat förstå – förklara och nedifrån – uppifrån kan detta sammanfattas i 

följande modell, vilket har sitt ursprung i Hollis och Smith.
51

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1, fyrfältare med förståelse-förklara, uppifrån-nedifrån.
52

 

 

Modellen ovan används även av Hulterström och Widén i artikeln Strid – en teoretisk 

analys, med benämningen inifrån och utifrån istället för förstå och förklara.
53

 Utifrån 
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Hulterströms och Widéns avgränsning och ambition att analysera strid kan detta anses 

tillfredsställande. Ett problem uppstår dock med Hollis och Smiths modell när en 

normativ teori inom militärteorin skall analyseras. Det räcker inte med att bara använda 

perspektiven förståelse – förklara samt uppifrån – nedifrån. Dessa svarar inte på vilken 

förståelse- eller förklaringskraft teorin har inom ramen för krigföringens nivåer. För att 

kunna förstå och förklara teorins användningsområde är detta onekligen centralt. 

Således bör analysen av teorier inom militärteorin även omfatta analys avseende vilken 

nivå inom krigföringen teorin försöker förklara eller skapa förståelse för.
54

 Detta kan 

liknas vid Hollis och Smith diskussion omfattande de olika analysnivåeran inom 

internationella relationer.
55

  

Krigföringens nivåer 

Ett problem inom militärteorin är frånvaron av tydliga avgränsningar och definitioner 

inom krigföringens nivåer. I Militärteorins grunder beskriver Jerker Widén och Jan 

Ångström hur krigföringens nivåer skapar diskussion både avseende innehåll och 

omfattning.
56

 Widén och Ångström väljer trots detta att i Militärteorins grunder  

förhålla sig till nivåerna kriget som politiskt fenomen, strategi, operationskonst och 

slutligen taktik i bokens disposition.
57

 Denna indelning kan diskuteras, exempelvis 

utgörs både den operativa och taktiska nivån av att med de avdelade militära resurserna 

uppnå det bestämda syftet med striden. Genom detta kan operationskonst och taktik 

sammanfogas till en analysnivå. Detta är ej heller kontroversiellt då operationskonst 

som fenomen är ett relativt nytt begrepp. Genom detta framstår operationskonst snarare 

som taktik, dock i större omfattning och skala.
58

  

 

Med denna korta diskussion framstår det därför som lämpligt att indela krigföringen i en 

politisk nivå, en strategisk nivå och en taktisk nivå. Denna indelning harmoniserar med 

vad Anders Palmgren beskriver i uppsatsen Taktik – spelrum, problem och lösningar.
59

 

Palmgren anför att krigföring omfattar samspelet mellan politik, strategi och taktik. 

Palmgren bygger sitt resonemang på en analys av Clausewitz slutsatser om kriget som 

en fortsättning på ett politiskt sammanhang och som underordnat politiken. Denna 

aspekt för förståelsen för krigföringen och teorins roll däri blir således central för 

tolkningen och förklaringskraften för den analyserade teorin. Därigenom blir 

diskussionen struktur – aktör att betrakta utifrån denna nivåindelning. Låt oss nu gå 

vidare och betrakta vad dessa nivåer omfattar. 

 

Den politiska nivån utmärks av att teorin beaktar kriget som en fortsättning på 

politiken. Berör den kriget som fenomen och aktörerna i det utifrån ursprung och hat. 

Med detta menas att hatet i konflikten samt om kriget är av en total eller av en mer 
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56
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politisk karaktär.
60

 Det klassiska exemplet på det totala kriget är självklart andra 

världskriget i civilisationernas och ideologiernas kamp. Konfliktens intensitet och 

speglingen av hatet gjorde det möjligt med våldshandlingar och uppoffringar av 

ojämförbara mått. Exempel på mer politiska krig är den typ av konflikter som utspelas i 

vår periferi, Afghanistan för att ta ett exempel. Att reflektera över är att olika parter i ett 

krig kan drivas av olika typ av hat. Den politiska handlingsfriheten att utöva våld samt 

riskera egna förluster medför i detta avseende begränsningar eller möjligheter. Dessa 

begränsningar och möjligheter är rationella givet krigets ursprung. Precis som 

våldsnivån och förlustvilligheten i andra världskriget hade sin logik har ett begränsat 

krig inom ramen för fredframtvingande operationer sin.  

 

Den strategiska nivån utmärks genom att den analyserade teorin främst är en teori för 

det militära maktmedlet inom ramen för den politiska målsättningen. Binder den 

samman den politiska och taktiska nivån. Strategi är onekligen inom militärteorin 

föremål för diskussion. Ett sätt att se på strategi är det som André Beaufre företräder. I 

Modern strategi – för fred och krig (1963) beskriver Beaufre hur strategin består av den 

totala strategin, vilket utövas av regeringen, samt med områden under denna. Dessa 

områden utgörs av den ekonomiska, politiska, diplomatiska och militära strategin.
61

 Den 

militära strategin blir i förekommande fall mest intressant att betrakta vidare. Den 

militära strategin kan dock inte stå fri från de andra områdena vilket återigen påvisar 

vikten av förståelse för den politiska nivån. I Militärteorins grunder för Widén och 

Ångström ett längre resonemang om strategibegreppets utveckling, dess mål och medel 

samt dess kontext och dimensioner. Widén och Ångström avslutar kapitlet om strategin 

genom att definiera strategi som en plan och en metod för militär maktutövning med 

politiska syften.
62

  

 

Den taktisk nivå utmärks av att teorin främst beaktar medel och metoder inom ramen 

för det militära genomförandet av strid. Tar teorin främst höjd för det praktiska 

genomförandet. Genom resonemanget att sammanföra den operativa och taktiska nivån 

påbörjades diskussionen över vad den taktiska nivån omfattar. I Arméreglemente taktik 

2013 definieras taktik som:  

 

”Taktik är en sammanfattande benämning på de över tiden varierande medel och 

metoder som används för att i varje situation nå ett bestämt syfte med striden och 

övrig verksamhet.”
63

 

 

Genom definitionen sätts medel och metoder i fokus tillsammans med begreppet strid. 

Taktik är således att betrakta som en verksamhet som innehåller väpnad strid och där 

medel och metoder kan variera utifrån sammanhanget. När vi nu diskuterat det 

teoretiska ramverket, låt oss då sammanfatta det och skapa ordning inför den fortsatta 

analysen. 
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Sammanfattning teori 

Vid analysen kommer följande definitioner användas för de olika perspektiven. 

 

Politisk nivå – om Fuller eller Crevelds teori beaktar kriget som en fortsättning på 

politiken. Berör den kriget som fenomen och aktörerna i det utifrån ursprung och hat. 

 

Strategisk nivå – om Fuller och Crevelds teori främst är en teori för det militära 

maktmedlet inom ramen för den politiska målsättningen. Binder den samman den 

politiska och taktiska nivån. 

 

Taktisk nivå – om Fuller och Crevelds teori främst beaktar medel och metoder inom 

ramen för det militära genomförandet av strid. Tar teorin främst höjd för det praktiska 

genomförandet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 2, sammanfattning av förstå – förklara och uppifrån - nedifrån.

64
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 Inspiration för en sammanfattande visualisering enligt bild 2 kommer från Nordgren, 2014, s. 20 

Förklara 

Nedifrån 

Uppifrån 

Om Fuller och Crevelds teori 
utmärks av in-känning och 
tolkning snarare än tidlös 
regelbundenhet. Om teorin 
utmärks av att helheten gör 
delarna och den högre 
nivån påverkar den lägre. 

Om Fuller eller Crevelds teori 
utmärks av tidlös 
regelbundenhet utifrån orsak 
och verkan. Om teorin 
utmärks av att delarna gör 
helheten och den lägre nivån 
påverkar den högre.  

Om Fuller eller Crevelds 
teori utmärks av tidlös 
regelbundenhet utifrån 
orsak och verkan. Om teorin 
utmärks av att helheten gör 
delarna och den högre nivån 
påverkar den lägre.  

Om Fuller och Crevelds teori 
utmärks av in-känning och 
tolkning snarare än tidlös 
regelbundenhet. Om teorin 
utmärks av att delarna gör 
helheten och den lägre nivån 
påverkar den högre. 

Förstå 
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3. Analys av begreppet stridskraft 

I detta kapitel sker inledningsvis analys avseende Fuller och Crevelds teori om 

stridskraft utifrån krigföringsnivå. Därefter sker analys av Fuller och Creveld utifrån 

indelning förståelse – förklara och uppifrån – nedifrån med tillhörande slutsatser. 

Kapitlet avslutas med analys och diskussion hur vi kan förstå stridskraft. 

3.1 Analys krigföringsnivå 

I analysen avseende krigföringsnivå vill vi finna svaret på om Fuller och Crevelds teori 

om stridskraft främst är en teori för den politiska, strategiska eller taktiska nivån. Detta 

hjälper oss förstå teorin i dess avsedda sammanhang.  

Fuller 

Stridskraft enligt Fuller omfattar till del den strategiska men i huvudsak den taktiska 

nivån. Fullers avsikt är att formulera en teori som omfattar hela kriget, även den 

politiska nivån, vilket dock inte sker. I Fullers beskrivning av kriget som ett politiskt 

instrument relaterar han, och instämmer delvis, till Clausewitz tes om kriget som en del 

av en politisk helhet. I det fortsatta resonemanget hänvisar han vidare till en stats 

möjligheter att använda ekonomisk, moralisk och militär makt mot en motståndare.
65

 

Baserat på erfarenheter från första världskriget anför han vidare att en överbefälhavare, 

en s.k. generalissimus, skall leda de väpnade styrkorna utan inblandning från 

politiken.
66

 Fuller konstaterar samtidigt att politiken är centralt för kriget men att han 

inte är tillräckligt bevandrad inom politiken, varvid han fortsättningsvis kommer 

fokusera på det militära instrumentet.
67

 Således skapar Fuller en situation där han gör 

anspråk på att skapa en teori och ett vetenskapligt fundament för kriget men han 

diskvalificerar sig själv genom att avgränsa bort den politiska nivån. 

 

Uppsatsens utgångspunkt är att den strategiska nivån binder samman den politiska och 

den taktiska nivån. Det är ofrånkomligt att Fuller uppehåller sig vid det militära 

maktmedlet och sammanbindningen av taktik och politik. Han gör det indirekt i 

resonemanget ovan och han gör det genom diskussionen i kapitel fyra och fem vilket 

omfattar krigets mål respektive krigets instrument.
68

 Utifrån en spårbarhet till 

människans trefaldiga sammansättning skall även det militära maktmedlet bestå av en 

trefaldighet i form av armén, marinen och flygvapnet. Inom armén skall denna 

trefaldighet fortsätta genom skydds-, strids- och förföljningstrupper.
69

 Även om 

utgångspunkten för vad som utgör Fullers teoretiska resonemang kan ifrågasättas bär 

hans resonemang en koppling till den strategiska analysnivån som sammanbindningen 

av politiken och taktiken.  
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I Fullers beskrivning av den mentala-, moraliska- och fysiska sfären framträder nu en 

tydlig koppling till teorin som främst beaktande den taktiska nivån. Fuller redogör 

ingående för hur de fysiska styrkorna skall grupperas i olika typer av 

stridsgrupperingsformer för att nå framgång, hur skydds-, strids- och förföljningstrupper 

likt en boxare skall agera för att för att nå maximal stridskraft.
70

 Stundom benämner 

Fuller detta som strategi, när det sker på arménivå, men med vår tolkning av taktik, 

vilket inkluderar vad som kan benämnas operationer, faller detta inom taktik. Det är det 

militära instrumentet inom ramen för den väpnande striden Fuller har i fokus. Därför 

blir det också tydligt att det primärt är den taktiska nivån Fullers teori om stridskraft 

beskriver. 

 

Låt oss dock betrakta Fullers egna ord om strukturen på det militära instrumentet och 

således få stöd för vårt påstående om att Fuller främst berör den taktiska nivån: 

 

“I will now examine in more detail the organization of the military instrument. Its 

structure is pre-eminently tactical, consequently its parts must be so set together 

as to enable its commander to develop its maximum fighting-power.”
71

 

 

Utifrån diskussionen ovan kommer vi således fram till slutsatsen att Fullers teori om 

stridskraft till del omfattar den strategiska nivån, men i huvudsak den taktiska. 

 

Creveld 

Stridskraft, enligt Creveld, omfattar den taktiska nivån. Hela utgångspunkten i Crevelds 

problemformulering uppehåller sig kring frågan varför vissa arméer är mer 

framgångsrika än andra. Med framgångsrika menas inte seger i kriget. Creveld anför att 

en armé kan utsättas för omöjliga numerära, politiska och ekonomiska odds vilket gör 

att utgången i kriget inte kan verka som det avgörande kriteriet vid analys av 

framgångsrika arméer.
72

 Detta exemplifieras i boken Fighting Power av den tyska 

armén som trots omöjliga strategiska och politiska odds fortsatte att strida, så sent som 

våren 1945, med en häpnadsväckande effektivitet och uppoffring.
73

 Genom detta finns 

det enligt Creveld en förklaring att söka i varför en armé slåss bra eller dåligt, 

oberoende av de politiska och ekonomiska faktorerna.
74

 

 

Som tidigare nämnts menar Creveld att en armés värde som militärt instrument är lika 

med kvantiteten och kvalitén på utrustningen multiplicerat med arméns stridskraft.
75

  

Hur ska vi då tolka detta? En utgångspunkt bör vara att den politiska nivån avdelar de 

ekonomiska förutsättningar som ligger till grund för anskaffning av utrustning både vad 

avser kvalitet och kvantitet. Sedan är det ett omsättande i form av anskaffning av detta 

som sker på den strategiska nivån. Avgöranden som mängd materiell visavi kvalitét är 
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frågor som tveklöst är kopplade till strategisk frågor avseende hur de militära styrkorna 

skall utformas. Detta ger att den politiska och strategiska nivån avdelar resurser samt 

utformar dessa resurser som multiplicerat med stridskraften på den taktiska nivån 

resulterar i en armés värde som militärt instrument.  

 

Definitionen i uppsatsen avseende den taktiska nivån omfattar om teorin främst beaktar 

medel och metoder inom ramen för det militära genomförandet av strid samt om teorin 

främst tar höjd för det praktiska genomförandet. Genom diskussionen ovan samt genom 

analys av boken Fighting Power är det tydligt att Creveld uppehåller sig vid den 

taktiska nivån i sin definition av stridskraft. Crevelds analys sker dock med ett större 

djup än så. Områden och faktorer som påverkas av den politiska och strategiska nivån 

analyseras. Detta omfattar exempelvis analysområdena den nationella karaktären, 

stridskrafterna och samhället samt doktrin och krigsbild. Analysen av dessa områden 

sker emellertid för att se hur de påverkar krigsförbandens kraft att strida. Detta ger dels 

stöd för det faktum att Creveld analyserar den taktiska nivån och dels stöd för hur den 

politiska och strategiska nivån påverkar den taktiska, något vi även får anledning att 

återkomma till senare i uppsatsen. Möjligtvis kan vi även här finna stöd för vår tolkning 

genom Crevelds inledning i boken Fighting Power. 

 

“…the Wehrmacht fought equally well in victory and in defeat, at the gates of Tobruk 

and in the deathtrap that was Tunisia. It is a secret of this consistently high performance, 

not the ups and downs of Hitler’s military “genius” that forms the theme of the present 

study.”
76

 

 

3.2 Analys nedifrån och uppifrån 

I detta avsnitt skall vi analysera Fuller och Creveld avseende nedifrån- eller 

uppifrånperspektiv. Låt oss kort upprepa vad vi kom fram till i den teoretiska 

avhandlingen kopplat till definitionen av dessa perspektiv. Nedifrånperspektiv handlar 

om teorin utmärks av att delarna gör helheten och den lägre nivån påverkar den högre. 

Ett uppifrånperspektiv beaktar om teorin utmärks av att helheten gör delarna och den 

högre nivån påverkar den lägre.  

Fuller 

Fuller har ett uppifrånperspektiv i sin teori om stridskraft, även om det förekommer 

inslag av ett nedifrånperspektiv. Fullers tankar om att kriget bygger på en konceptuell, 

moralisk och fysisk sfär hämtas från en deduktion utifrån människans sammansättning. 

Ingångsvärdet vid teorigenereringen är i detta avseende intressant att relatera till. Fuller 

redogör för att människan består av en trefaldig ordning som är sammansatt genom en 

moralisk sfär vilket består av själen, en mental sfär som består av hjärnan och den 

fysiska sfären som består av kroppen.
77

 På denna trefaldiga ordning vilar människan, 

och det är på denna trefaldiga ordning vi skall organisera oss enligt Fuller.
78

 Utifrån 

detta resonemang använder Fuller människan som faktor i sin teorigenerering, dock inte 

                                                 
76

 Creveld, 1982, s. 173-174 
77

 Fuller, 2012, s. 58 



FÖ RS V ARS HÖ GSK O LA N  2016-01-29 Sid 20 (42) 

Michael Carlén Självständigt arbete  

 

 

på samma sätt som Creveld. Fuller använder deduktion för att förklara sin teori, det är 

allmänna lagar om att människan har denna sammansättning – således bör också den 

militära strukturen ha det. Resonemanget ovan stämmer därför väl in i ett 

uppifrånperspektiv.  

 

Fullers resonemang om fantasin är intressant då han tillfälligt lämnar sin matematiska 

syn på kriget och diskuterar att kriget inte är en exakt vetenskap. Man kan i detta 

avseende, menar Fuller, betrakta kriget som psykologi där olika människor kommer till 

olika slutsatser givet samma utgångsvärden.
79

 Detta innebär ett dilemma för kriget som 

en vetenskap, vilket fantasin kan hantera. Fuller relaterar då till att britter, tyskar och 

fransmän har olika mentalitet och genom att förstå denna skillnad, genom att lära oss att 

se dessa skillnader och anta den mentala attityden hos sin motståndare kan detta 

avhjälpas.
80

 Även om Fuller belyser en viktig parameter i att förstå sin motståndare 

vittnar hans kategorisering av nationaliteter som om han har svårt att förhålla sig till de 

individuella skillnader som ofrånkomligen existerar även inom nationaliteter. Fullers 

strävan att se till helheten snarare än till delarna manifesteras således återigen varvid ett 

uppifrånperspektiv återigen gör sig gällande. 

 

Vad avser den militära strukturens uppbyggnad menar Fuller att den består av tre 

element; stabilitet, aktivitet och interaktion.
81

 I det fortsatta resonemanget menar Fuller 

att stabilitet innebär organisation, aktivitet är taktik och interaktionen är strategin.
82

 

Målet för striden blir enligt Fuller då uppenbar. Genom interaktion skall stabilitet och 

aktivitet riktas mot fiendens interaktion (strategiska mål). Därigenom påverkas fiendens 

aktivitet varvid dennes organisation succesivt förintas.
83

 Det invecklade resonemanget 

tyder på en strukturell syn där Fuller betonar helheten och att denna helhet skall riktas 

mot delarna vilket understryker ett uppifrånperspektiv i Fullers teori. 

 

Fullers diskussion avseende kontrollen över det militära instrumentet utgör en intressant 

utmaning för denna uppsats. Med en mytologisk liknelse om att den trehövdade hunden 

Kerberos fångades av en man som använde ett huvud menar Fuller att en armé också 

måste ledas av en man.
84

 Det är fältherren, som genom sin kompetens kan påverka 

utgången på slaget eller kriget.  

 

“The Gauls were not conquered by the Roman legions, but by Ceasar. It was not 

before the Carthaginian soldiers that Rome was made to tremble, but before 

Hannibal. It was not the Macedonian phalanx which penetrated to India, but 

Alexander. It was not the French Army which reached the Weser and the Inn, it 

was Turenne. Prussia was not defended for seven years against the three most 

                                                                                                                                               
78

 Fuller, 2012, s. 54-58 
79

 Ibid., s. 95 
80

 Ibid., s. 95-96 
81

 Ibid., s. 82 
82

 Ibid., s. 155 
83

 Ibid., s. 155 
84

 Ibid., s. 87 



FÖ RS V ARS HÖ GSK O LA N  2016-01-29 Sid 21 (42) 

Michael Carlén Självständigt arbete  

 

 
formidable European Powers by the Prussian soldiers, but by Fredrick the 

Great.”
85

  

 

I traditionell mening är det ofrånkomligt att förhålla sig till detta som ett 

nedifrånperspektiv. Fältherren är en aktör, aktören påverkar systemet. Samtidigt finns 

det utrymme för andra tolkningar. I detta kan förståelse för Fullers kritik mot hur de 

allierade genomförde den strategiska ledningen av första världskriget vara av intresse. 

 

For four years the Allied Armies floundered through what I believe history will 

one day denote as a series of the most uneconomical campaigns ever fought in a 

war… …and, only after a stupendous squandering of lives, resources and money, 

was the axle-pin pushed home and the war won.
86 

 

Fullers tydliga beskrivning av fältherren och dennes roll kan därför också härledas till 

kritik mot den allierade ledningen av första världskriget. Fullers erfarenheter och 

upplevelser gör sig påminda och han relaterar vidare till vikten av en chef kontra 

kommittéer.
87

 Ett tydligt ställningstagande för en chef, en generalissimus, som 

kontrollerar det militära instrumentet innebär inte ett tydligt nedifrånperspektiv. I det 

fortsatta resonemanget avseende kontrollen av det militära instrumentet hänvisar även 

Fuller till vikten av en utbyggd stab runt densamma. Att en man skall kunna hantera 

arméns maskineri är inte trovärdigt.
88

 Snarare bör därför Fullers resonemang om 

fältherren sättas i ett sammanhang varifrån tolkning sker. 

 

Denna tolkning kan underlättas genom förståelse för en sammanhållen ledning. I detta 

relaterar Fuller till Alexander den Store och Gustav II Adolf som autokrat, kung och 

fältherre vilket innebar att de kunde kontrollera både det politiska och det militära 

instrumentet. Hannibal å andra sidan var en utmärkt general, men hade inte kontroll 

över politiken vilket utgjorde hans misstag. Fuller påpekar i detta vikten av kontroll 

över det politiska och militära instrumentet för att ge framgång, utan att eftersträva ett 

autokrat samhälle.
89

 Fältherrens betydelse kan i detta avseende tolkas som att 

stridskraften byggs uppifrån, genom en väl sammanhållen strategisk ledning och fri från 

politiken.  

 

Vi har nu i den ovanstående analysen diskuterat Fullers teori som präglad av ett 

uppifrånperspektiv, även om inslag av ett nedifrånperspektiv förekommer, främst i 

diskussionen om fältherren. I detta avseende kan det vara lämpligt att återkomma till 

diskussionen vi inledde med avseende Fullers teori som främst en teori på den 

strategiska och taktiska nivån. Det är genom dessa analysnivåer vi bör betrakta 

fältherren och dennes roll som aktör eller del av system. Den taktiska nivån befinner sig 
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under fältherren och han verkar i den strategiska. Genom detta ramverk faller slutsatsen 

enligt ovan om Fullers teori som främst präglad av ett uppifrånperspektiv ut. Hade 

teorin på ett tydligt sätt berört den politiska nivån är det rimligt att anta att slutsatsen 

blivit en annan kopplat till fältherren som aktör, varvid ett nedifrånperspektiv i vissa 

delar av teorin hade varit aktuellt. För att sammanfatta denna anlysnivå vänder vi oss 

återigen till Fuller för att fånga hans ställningstagande för strukturen och ett 

uppifrånperspektiv: 

 

“We thus obtain three main arms, each built round the three elements, and each 

expressing more fully than the remaining two one of these three elements. When 

structure is developed from these three, then tactics flourish as a high art ; when 

it does not, then a period of decadence supervenes.”
90

  

Creveld 

Det blir vid en analys av Crevelds teori om stridskraft tydligt att han primärt har ett 

nedifrånperspektiv i sin teori, om än med något inslag av uppifrånperspektiv i hans 

analys. Det är aktörens sammansättning, den mänskliga interaktionen, med sin 

kompetens, kvalitet och inre kraft som påverkar systemet. Systemet utgörs i detta 

avseende av krigsförband som verkar inom den taktiska nivån där medel och metoder 

för väpnad strid hanteras.  Vilket antytts tidigare menar Creveld att stridskraft består av 

disciplin och sammanhållning, moral och initiativ, tuffhet och mod samt viljan att strida 

och att i detta avseende vara beredd att dö i genomförandet.
91

  Att besitta det praktiska 

kunnandet är således en sak men att besitta den praktiska kunskapen och också kunna 

omsätta den under livsfara en helt annan. Det är i detta stridskraft ligger enligt 

Creveld.
92

 I det följande kommer vi analysera utvalda områden av Crevelds analys 

utifrån perspektivet nedifrån och uppifrån och finna svaret på vårt inledande påstående.  

 

Vi börjar dock med ett område som belyser ett uppifrånperspektiv i Crevelds analys. I 

jämförelsen den nationella karaktären mellan Tyskland och USA undersöker Creveld 

om den nationella karaktären skapar sociologiska och psykologiska aspekter vilket 

påverkar dess invånare att utgöra mer eller mindre lämpliga soldater? För vår tolkning 

blir det intressant att Creveld tar ett avstamp i att analysera hur den kulturella kontexten 

i landet påverkar människans fostran och därmed huruvida de utgör bra eller dåliga 

soldater. Det talar för att Crevelds inleder sin analys om stridskraft utifrån en strukturell 

förklaring, ett uppifrånperspektiv. Crevelds slutsats efter analysen är att ingenting 

indikerar att svar på tyskarnas kvalitativa övertag inom arméstridskrafterna kan härledas 

till detta analysområde och denna strukturella förklaring.
93

 Därför föreligger det inte 

heller spår efter denna ansats i hans teori om stridskraft. 
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Nästa analysområde omfattar stridskrafterna och samhället. Bakgrunden till Crevelds 

analys inom detta område är att en hög social status för en krigsmakt sannolikt höjer 

moralen i densamma, det hjälper också att attrahera högkvalitativ arbetskraft.
94

 Med 

beaktande av detta analyserar Creveld bland annat hur den tyska armén, till skillnad från 

den amerikanska, bidrog till möjligheten att klättra i samhällspyramiden. Exempelvis 

hade tyska officerare eller före detta officerare mer än fyrtio procents högre chans än 

akademiker att ta plats i riksdagen.
95

  Vad Creveld belyser med diskussionen inom 

analysområdet stridskrafterna och samhället är att krigsmaktens höga ställning i 

Tyskland bidrog till att rekrytera kompetent och högkvalitativ personal.
96

 Även om 

analysområdet namn antyder ett uppifrånperspektiv söker Crevelds analys svar på hur 

officerskåren försörjdes med kompetent och kvalitativ personal. Det är människan med 

sin kompetens som utgör kärnan i systemet, vilket snarare indikerar ett 

nedifrånperspektiv. 

 

Inom analysområdet personaltjänst anför Creveld att den tyska armén uteslutande hade 

ett decentraliserat system för sin personalförsörjning. Officerare fick tidigt ansvar för 

personaltjänsten vid sitt förband vilket stärkte deras position likväl som det medförde 

möjligheter att förankra relationen mellan soldater och officerare.
97

 Creveld menar 

vidare att förtroende mellan officerare och soldater var oumbärligt för att skapa och 

upprätthålla stridskraften.
98

 Den amerikanska synen på personaltjänsten skiljde sig från 

det tyska genom sin centraliserade, mekaniska och matematiska modell utan hänsyn till 

den enskilde individen.
99

 Creveld betonar även skillnaden mellan USA och Tyskland 

vad avser ersättningspersonal. Den tyska armén hade ett system baserat på regional 

rekrytering där soldaterna tränades tillsammans med sina framtida stridskamrater och av 

sina framtida chefer.
100

 Det amerikanska synsättet, präglat av kvantifiering, hanterade 

ersättningspersonalen som enskilda individer där de portionerades ut till sina nya 

förband utan någon adekvat integrering och utan att känna varken chefer eller framtida 

stridskamrater.
101

  

 

Med det empiriska underlaget som grund konstaterar Creveld att den tyska armén hade 

en betydligt effektivare personaltjänst för att skapa och upprätthålla stridskraft med en 

ambition att sätta individen i centrum utifrån dennes behov.
102

 Crevelds illustrerade 

skillnad mellan det tyska och amerikanska systemet i sig är inte intressant för vår 

tolkning av Crevelds teori, däremot är det intressant att känna till bakgrunden till 

Crevelds slutsats om vikten av förtroende mellan soldater och chefer för att skapa och 

upprätthålla stridskraft. Återigen återkommer således Creveld till individen och denne 

som aktör i sin analys. Genom sin analys hur Tyskland och USA hanterade sin 
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personaltjänst och ersättningspersonal framgår det därför med tydlighet att även 

analysområde personaltjänst förstärker Crevelds teori utifrån ett nedifrånperspektiv.  

 

Inom analysområde underofficerare jämför Creveld den amerikanske och tyske 

underofficeren. Återigen framstår ett decentraliserat tyskt system för utse och utbilda 

underofficerare, vilket bidrog till att skapa en stark länk mellan underofficerare och dess 

förband.
103

. Vidare menar Creveld att det tyska systemet även skapade en stark 

förbandsanda inom underofficerskåren. Faktorer som bidrog till detta utgörs av den 

tyske underofficerens ställning i samhället vilket attraherade kompetent personal, 

samvaro inom och utom tjänsten och interaktion mellan lägre och seniora 

underofficerare.
104

 Särskilda aspekter som Creveld lyfter fram är hur fronttjänst bidrog 

till positiv särbehandling vad avser möjligheter till befordran samt hur underofficerarna 

förväntades kunna utföra uppgifter två grader uppåt i hierarkin.
105

 Detta sammantaget 

skapade en kompetent underofficerskår präglad av tuffhet vilket Creveld menar alla 

arméer inte bara behöver utan på vars fundament armén vilar.
106

  

 

Värt att nämna vid Crevelds analys av underofficerare är att en viss tendens framträder 

hos Creveld i hans hårda kritik på hur det amerikanska systemet producerade 

underofficerare. Dess nackdelar lyfts fram med något tunt empiriskt underlag. 

Exempelvis belyser Creveld med hänvisning till en källa att det inte fanns någon 

förbandsanda inom underofficerskåren och att de under 1940-1941 ansågs vara de minst 

utbildade samt minst kapabla soldaterna i förbandet.
107

 Detta kan inte betraktas som 

annat än tendentiöst. Creveld må ha ett tunt empiriskat underlag för slutsatserna 

avseende det amerikanska underofficerssystemet men likväl gäller det samlade intrycket 

avseende analysområde underofficerare att det förstärker Crevelds teori om stridskraft 

utifrån ett nedifrånperspektiv. 

 

Vi har nu genom nedslag i Crevelds syn på stridskraft analyserat huruvida Creveld har 

ett uppifrån- eller nedifrånperspektiv i sin teori. Det framstår i detta avseende som att 

Creveld anlägger ett nedifrånperspektiv, att människan som aktör inte bara påverkar 

systemet utan utgör dess fundament och centrala beståndsdel. Den tydligaste 

bekräftelsen på detta står kanske Creveld själv för i sin konklusion avseende den tyska 

krigsmaktens stridskraft. 

 

“It systematically and consistently sent its best men forward to the front, 

consciously and deliberately weakening the rear. In matters of pay, promotion, 

decorations and so on, its organization was designed to produce and reward 

fighting men. It went for quality, and quality was what it got. In this, without a 

doubt, lay the secret of its fighting power.”
108
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Det är med detta påstående från Creveld tillsammans med analysen ovan svårt att göra 

någon annan tolkning än att Crevelds teori om stridskraft utgår från ett 

nedifrånperspektiv. 

3.3 Analys förklara och förstå 

I den avslutande analysen skall vi finna svaret på huruvida Fuller och Creveld anlägger 

ett förståelse- eller förklaringsperspektiv i sina teorier om stridskraft. Ett 

förståelseperspektiv innebär att teorin utmärks av inkänning och tolkning snarare än 

tidlös regelbundenhet. Förklaringsperspektiv utmärks av att teorin omfattas av en tidlös 

regelbundenhet av orsak och verkan.  

Fuller 

Fullers teori om stridskraft tar ett tydligt avstamp i ett förklaringsperspektiv. Redan i 

inledningen får vi vår första indikation på detta. Fullers problematisering i kapitel ett, 

som för övrigt benämns krigets alkemi, tar som utgångspunkt att kritisera krigskonstens 

bristande vetenskaplighet.
109

 I detta avseende relaterar han till alkemin som genom 

införandet av en deduktiv och rationell metod förvandlades till en vetenskap; kemi.
110

 

Genom den avsakande vetenskapligheten inom krigskonsten kan vi således inte på ett 

tillräckligt adekvat sätt förstå och lära oss om kriget.
111

 Just avsaknaden av 

vetenskapligheten har inneburit fatala misstag genom historien, misstag som 

återupprepas gång efter gång.
112

 Fuller vill se ett slut på detta, han vill att vi lär oss att 

betrakta kriget som att handling A ger konsekvens B. Det är med denna utgångspunkt 

Fuller tar sig an sitt problem, och det är med den utgångspunkten vi går vidare och 

söker bekräftelse på påståendet om Fuller som präglad av primärt ett 

förklaringsperspektiv.   

 

I Fullers beskrivning av den fysiska sfären framträder vidare ett tydligt 

ställningstagande till en teori som utmärks av tidlös regelbundenhet utifrån orsak och 

verkan snarare en genom inkänning och tolkning av sammanhang. Fuller övergår till att 

bli mer och mer instruktiv till sin karaktär vilket slutligen kulminerar i beskrivningar av 

stridsgrupperingsformer från armé till pluton.
113

 Utifrån sin metafysiska treenighet 

föreligger det tre sfärer för att vinna kriget. Dessa utgörs av den mentala-, den 

moraliska- och den fysiska sfären. Ingen av dessa kan ensamt klara detta, utan de måste 

kombineras.
114

 Med detta som grund resonerar Fuller vidare att den fysiska sfärens 

universella tidlöshet återfinns i de tre elementen skydds-, strids- och 

förföljningstrupper.
115

 Genom denna argumentation förstärks intrycket att Fuller 

anlägger ett förklaringsperspektiv.  
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Låt oss fortsätta att följa Fuller i hans resonemang om den fysiska sfärens koppling till 

treenigheten och genom detta skapa förståelse för hans teori utifrån ett 

förklaringsperspektiv byggd på tidlös lagbundenhet. Den moderna synen på skydds-, 

strids- och förföljningstrupper utgörs, enligt Fuller, av medel för skydd, vapen och 

medel för rörlighet.
116

  Dessa är intimt förknippade med varandra och det är i det 

närmaste omöjligt att behandla dem separat.
117

 Det resonemang Fuller nu för har en 

tydlig spårbarhet till vad som i nutid benämns stridens grunder (eld och rörelse) samt 

förutsättningar för stridens grunder (skydd).
118

 Således omfattar detta snarare principer 

för framgång i strid och krig. Det är dessa principer för den fysiska sfären som Fuller 

anser vara tidlösa och universella och det indikerar ett förklaringsperspektiv i teorin om 

stridskraft. 

 

Vad avser rörlighet inom ramen för den fysiska sfären förekommer den, enligt Fuller, i 

tre former; genom människan, djuret och maskinen. Dessa kan röra sig inom tre arenor i 

form av mark, luft och sjö. Det finns även tre dimensioner av rörlighet den 

endimensionella längs väg och järnväg, den tvådimensionella över hav och land samt 

den tredimensionella i luften och under ytan. Dessa återfinns sedan inom den militära 

kampanjen och utgör där tre typer av rörlighet i form av taktisk-, strategisk- och 

administrativ rörlighet.
119

 Detta exemplifierar hur Fuller hela tiden återkommer till sin 

metafysiska utgångspunkt om människans treenighet och har detta som utgångspunkt 

snarare än tolkning av sammanhang. Fuller kan i detta avseende uppfattas som 

tendentiös i sin framställning över sitt sökande efter krigets treenighet. Något som, 

förutom ett vetenskapligt ifrågasättande, även hänvisar till ett förklaringsperspektiv 

snarare än förståelse. 

 

I sin beskrivning av den fysiska sfären och vapnets roll inom densamma återfinner vi 

återigen hur Fuller antar regelbundenhet och tidlöshet. Efter ett resonemang om de tre 

typer av vapen som förekommer; chockvapen, missilvapen och kemiska vapen 

formulerar Fuller taktiska regler som alltid gäller. Dessa omfattar att missilvapen skall 

grupperas för skydd mot chockvapen och hur vapenssystem med längre räckvidd skall 

verka mot vapenssystem med kortare räckvidd.
120

 Denna regel får enligt Fuller aldrig 

glömmas bort och soldaten måste tränas i att agera instinktivt i detta avseende. På ett 

dialektiskt vis återkommer visserligen Fuller till denna regel och framhäver att det finns 

omständigheter då regeln kan frångås.
121

 Återigen framträder dock ett tydligt 

förklaringsperspektiv i Fullers ambition att beskriva sin teori om stridskraft.  

 

Kanske illustreras Fullers ansats till förklaring och hans syn på kriget som vetenskap 

med tydliga orsak och verkansförhållanden genom den rättframma och oblyga 

andemeningen av The Foundations of the Science of War. 
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“In this book I am attempting something new – at least, new since the days of Henry 

Lloyd and Robert Jackson; for, as far as I am aware, these are my only two fellow-

countrymen who have attempted to reduce war to a science. In a small way I am trying 

to do for war what Copernicus did for astronomy, Newton for physics, and Darwin for 

natural history. My book, I believe, is the first in which a writer has attempted to apply 

the method of science to the study of war; for Lloyd, Jackson, Clausewitz, Jomini, and 

Foch did not do this.”
122

 

 

Genom analysen ovan har vi diskuterat Fullers teori som primärt präglad av ett 

förklaringsperspektiv. Vi går nu vidare och analyserar Crevelds teori om stridskraft 

utifrån samma analysområde. 

Creveld 

Den kanske mest utmanande delen i föreliggande analys är att på ett tydligt sätt 

kategorisera Crevelds teori utifrån ett förståelse- eller förklararingsperspektiv. Även 

om Crevelds bok Fighting Power till stor del innehåller en förklarande ansats till sin 

karaktär är det inte boken som analyseras, utan Crevelds teori om stridskraft. Crevelds 

teori om stridskraft har även den ett inslag av förklaring i sin framställning. Det 

huvudsakliga intrycket är dock att den primärt är baserad på förståelse för vad kriget 

innebär och vilka krav detta ställer för att frammana stridskraft. Den föreskriver inte hur 

detta sker, vilket exempelvis Fullers förklarande teori om stridskraft gör. Den skapar 

förståelse för det genom tolkning och inkänning av vad som konstituerar stridskraft. 

Således är slutsatsen att Crevelds teori om stridskraft främst antar ett 

förståelseperspektiv, om än med inslag av förklaring. 

 

Problemställningen i Crevelds Fighting Power handlar om varför vissa arméer är mer 

framgångsrika än andra.
123

 Crevelds slutsats efter analysen är att den tyska krigsmakten 

hade ett större mått av stridskraft, främst med hänsyn till hur tyskarna betraktade kriget 

samt hur de såg på människans roll i detta. Andemening av Crevelds 

problemformulering indikerar en förhoppning om att finna ett tidlöst svar på frågan om 

vad som konstituerar stridskraft. Å andra sidan sker det genom att för läsaren anlägga 

ett perspektiv som handlar om den tyska arméns större förståelse för människans roll i 

kriget. Det föreligger således i problemformuleringen och de första två kapitlen som 

omfattar nationell karaktär samt stridskrafterna och samhället inget som tydligt 

indikerar Crevelds position avseende förståelse och förklara. Crevelds teori kan i detta 

avseende sägas anta två perspektiv, en tidlös förhoppning att finna svaret på vad som 

gör arméer framgångsrika samt en tidsspecifik tolkning av situation för 1939-1945. 

 

Låt oss därför fortsätta analysen och betrakta Crevelds tredje och fjärde analysområde, 

vilket omfattar doktrin och krigsbild samt befälsföringsprinciper. Crevelds slutsats efter 

analysområde doktrin och krigsbild är att den amerikanska krigsbilden skiljde sig från 

den tyska genom att den förstnämnda i större omfattning betonade doktrin, planering 
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och ledning medan den sistnämnda betonade omöjligheten i att på ett uttömmande sätt 

beskriva krigskonsten i ett reglemente.
124

 Detta sätter människan i centrum och detta 

framgår också i Crevelds analys. Det blir inom området doktrin och krigsbild tydligt att 

Creveld börjar se spår av vad som skiljer den tyska och amerikanska krigsmakten åt. 

Urskiljande är i någon mån en mer förståelseinriktad bild på kriget kontra en mer 

förklaringsinriktad. I detta avseende är Creveld även tydligt med att den 

förståelseinriktade i slutändan var den som var effektivast i striden. Detta indikerar 

således ett större mått av förståelse, snarare är förklaring.  

 

Det föreligger emellertid också en ambition att förklara i Crevelds syn på stridskraft. 

Även om det empiriska underlaget härrör från andra världskriget för Creveld ett 

resonemang om dess implementering i den moderna krigföringen. Stridskraften har sin 

plats även i en modern kontext vilket exemplifieras av hans diskussion avseende 

stridskraft och teknologi.
125

 Creveld menar också att en vapenutveckling till trots skiljer 

sig inte stridskraft genom årtusendena. Vapen må variera, men det som får människor 

att strida är tidlöst.
126

  

 

Beskrivningen av vad som utgör stridskraft kompletteras exempelvis med konkreta 

åtgärdsförslag i de positiva effekter förtroende för människan skapar; att ge 

bataljonschefer ansvar över rekrytering och utnämning av underofficerare, att ge 

regementschefer ansvar över rekrytering och utnämning av officerare.
127

 Detta i sig 

bygger inte stridskraft utan det är förhållningssättet och förståelsen för vad som 

konstituerar stridskraft som är det väsentliga. Den praktiska exemplifiering kan 

uppfattas syfta till tolkning av vad som behövs, hur vilar på läsaren att omsätta. Därvid 

framträder ett förståelseperspektiv, snarare än ett förklaringsperspektiv. 

 

Även Crevelds tolkningen av vad som var framgångsrikt hos den tyska armén bär en 

prägel av förståelse snarare än förklaring. Om seger kan mätas i vinst eller förlust 

undersöker Creveld något annat.
128

 Tyskland förlorade tveklöst kriget i den ultimata 

kapitulationen, nationen delades upp i ockupationszoner, ett Öst- och ett Västtyskland 

skapades. Ändå förligger det enligt Creveld ett behov att mäta framgångsrika arméer på 

ett annat sätt än genom seger i kriget. En teori som söker tidlös regelbundenhet bör 

snarare förhålla sig till det mer konkreta segerbegreppet, vilket Creveld inte gör. Detta 

är ingen tydlig indikering av förståelse, men det indikerar att Creveld söker något annat 

än ren regelbundenhet i sin teori. 

 

Detta förstärks i Crevelds analys inom analysområde ledarskap och officerskår, vilket, 

enligt Creveld, utgör den viktigaste ingrediensen i vad som konstituerar stridskraft.
129

 

Creveld konstater snabbt att en relevant jämförelse mellan USA och Tyskland inte är 
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görlig. I Tyskland förelåg en lång tradition av gedigen officersutbildning, medan USA 

under andra världskriget fyrtiofaldigade sin officerskader.
130

 Det är ofrånkomligt att det 

föreligger en diskrepans vad avser kompetens i detta avseende. Vad gäller vår 

undersökning är det dock möjligt att analysera. I detta avseende tillskriver Creveld en 

stor del av förtjänsten till en kompetent officerkår och det tyska systemet med 

generalstabskåren, en elit inom eliten.
131

 Tidlösheten och regelbundenheten är härvid 

svår att greppa. Snarare indikerar detta att Creveld söker det unika, att analysen utgår 

från ett förståelseperspektiv genom sin tolkning, och till del inkänning.  

 

En intressant referens på detta utgörs av Muths undersökning avseende den tyska och 

amerikanska officerskåren 1901-1940. Muth lyckas med vad Creveld anser är omöjligt; 

att jämföra officerkårerna. Resultatet är att det tyska systemet i större utsträckning 

omhändertog initiativ och kreativitet. Vidare, menar Muth, missförstod gästande 

amerikanska officerare det tyska systemet. Istället för att se delarna och vikten av 

uppdragstaktik, kreativitet och initiativ relaterade de till en förklaring utifrån 

generalstabens funktion och sammansättning.
132

 Muth menar vidare att den tyska 

generalstabskårens kvalitet vid krigsutbrottet var överskattad.
133

 

 

Låt oss avslutningsvis gå till ett citat av Creveld när han diskuterar varför den 

amerikanska industrin var så överlägsen den tyska, medan den tyska armén, avseende 

stridskraft, var så överlägsen den amerikanska. Creveld exemplifierar detta genom 

likheten mellan en kranoperatör och en stridsvagnsförare. Det fångar dynamiken i vad 

Creveld vill komma åt med stridskraft, det fångar det icke regelbundna, det fångar att 

det förvisso finns en abstrakt tidlöshet men också att Crevelds teori om stridskraft 

främst antar ett förståelseperspektiv. 

 

“There is, admittedly, an element of truth in this. So long as he is engaged in 

mere maneuvers, the skills demanded of a tank driver are, in fact, quite similar to 

those of a crane operator. Both need spatial orientation, a certain manual 

dexterity, a good understanding of their machines, and the willingness to 

cooperate with others on a team. Maneuvers, however, are in the final account 

mere games. In time of war – der Ernstfall, as the Germans say – things are 

different. Vital as the skills of the crane operator are to the smooth functioning of 

an army, they cannot substitute for what in this study, has been termed as fighting 

power: namely the mixture, in one combination or another, of discipline and 

cohesion, morale and initiative, courage and toughness, the willingness to fight 

and the readiness, if necessary, to die. Without these a crane operator are destined 

to remain just that – a technician fit for service (so long as things go well) in 

some safe spot far removed from the fighting.”
134
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3.4 Slutsats analys av begreppet stridskraft 

Ovan har vi analyserat Fuller och Crevelds teorier om stridskraft utifrån krigföringsnivå, 

uppifrån- och nedifrånperspektiv samt förståelse- och förklaringsperspektiv. Vi kom i 

den inledande analysen fram till att Fullers teori om stridskraft delvis uppehåller sig på 

den strategiska nivån men främst är en teori anpassad till den taktiska nivån. Crevelds 

teori om stridskraft är en teori på den taktiska nivån. 

 

Vad avser nedifrån- och uppifrånperspektiv framgår det efter analysen att Fuller 

anlägger ett uppifrånperspektiv i sin teori om stridskraft medan Creveld anlägger ett 

nedifrånperspektiv. Intressant i sammanhanget är fältherren som aktör inom ramen för 

Fullers teori. Inom forskningsfältet internationella relationer utgör individen traditionellt 

sett den lägsta formen av aktör inom en struktur. I analysen har vi trots Fullers 

diskussion om fältherren dragit slutsatsen att teorin har ett uppifrånperspektiv. Vår 

förståelse för detta grundas dels i det sammanhang avseende enhetlig strategisk ledning 

fri från politisk inblandning som Fuller eftersträvar samt dels i den tillförda analysnivån 

krigföringens nivåer. Då fältherren verkar i den strategiska nivån, betraktas stridskraften 

därför uppifrån. Utan analysnivån krigföringens nivåer hade vi sannolikt haft en mer 

uppmjukad slutsats avseende Fullers uppifrånperspektiv. 

 

Vad avser förståelse och förklaring präglas Fullers teori av ett tydligt 

förklaringsperspektiv i jämförelse med Crevelds förståelseperspektiv. Om vi inordnar 

Fuller och Creveld i modellen vi tog fram i den teoretiska diskussionen framträder 

följande visualisering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3, sammanfattning av Fuller och Crevelds teorier om stridskraft utifrån förstå – förklara 

och uppifrån - nedifrån. 

 

Analysen ovan påvisar de stora skillnaderna mellan Fuller och Crevelds teoretiska 

utgångspunkt. Vidare har de olika perspektiv avseende de avgörande faktorerna för 

framgång på den taktiska nivån. I Fullers förklarande uppifrånperspektiv handlar det om 

ledning och genomförandet av strid som kombinerar den mentala-, moraliska- och 

fysiska kraften.  Stridskraften måste vara utformad så att den kan parera med en del och 
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anfalla med en annan.
135

 Crevelds förståelseinriktade nedifrånperspektiv pekar på den 

moraliska aspekten och den inneboende kraften i människan. Det är summan av 

människans mentala kraft som utgör stridskraft enligt Creveld.
136

 

 

Dessa olika perspektiv hjälper oss att förstå stridskraft och dess komponenter i ett 

sammanhang. Genom den förklaringinriktade teorin om det militära instrumentets 

sammansättning får vi en grund att förhålla oss till. Det förståelseinriktade perspektiv 

bidrar till vår förståelse om att de fysiska är intet utan ett innehåll som omfamnar den 

moraliska kraften. Den vetenskapsteoretiska debatten avseende ontologi och metodologi 

hjälper oss därför förstå stridskraft. Moses och Knutsen ansats om ett brobyggande 

mellan ontologiska och metodologiska perspektiv ger synergieffekter även i 

praktiken.
137

  

 

Även analysen nedifrån och uppifrån hjälper oss förstå stridskraften på ett mer 

allomfattande sätt. Den aktörsbundna synen på stridskraft där endast moralen och de 

mentala egenskaperna räknas möter en strukturell syn där helheten skall riktas mot 

motståndarens delar. Detta ger oss en bild över sammansättningen av stridskraft samt 

vikten av ett innehåll vilket breddar och fördjupar vår förståelse. Genom att beakta och 

värdera dessa perspektiv skapas därför också en inledande förståelse för stridskraftens 

sammanhang. 

3.5 Hur kan vi förstå stridskraft 

Analysen ovan påvisar skillnaderna mellan Fuller och Crevelds teoretiska utgångspunkt 

avseende deras teorier om stridskraft. Utöver detta påvisas deras olika perspektiv 

avseende de avgörande faktorerna för framgång på den taktiska nivån. Kanske är det 

därför också dags att vi ställer oss frågan om de granskade teorierna avser att förklara 

samma sak, trots att de uppehåller sig på den taktiska nivån och avhandlar fighting 

power.  

 

I Uppsatsen teoretiska avhandling analyseras en svensk definition av fighting power. 

Dess koppling till både Creveld och Fuller är tydligt redovisad. Vi övervägde i 

begreppsanalysen att översätta fighting power med kampkraft. Detta valdes bort med 

hänsyn till dynamiken i ordet kamp och att stridskraft, utifrån den språkliga 

översättningen, utgör ett mer allomfattande alternativ. Kampfkraft är dock det 

ursprungliga tyska ordet för att sammanfatta vad Creveld översätter till fighting 

power.
138

 Kan det därmed vara så att förståelse- och förklaringskraften i Crevelds teori 

snarare har med kampkraft att göra och att Fuller beskriver stridskraft trots att den 

engelska benämningen i båda fallen är fighting power? 
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Vi bör därför utveckla vår diskussion och analys om vad som omfattar stridskraft och 

vad som omfattar kampkraft. Genom denna diskussion bidrar vi även med att skapa 

förståelse för räckvidden hos Fuller och Crevelds teorier samt hur vi kan förstå 

stridskraft. Låt oss börja genom att sätta stridskraft i ett större sammanhang. Fuller 

menar att den mentala-, moraliska- och fysiska sfären konstituerar stridskraft.
139

 Denna 

indelning i de fysiska-, konceptuella- och moralfaktorerna har även svensk doktrin 

tidigare gjort för att definiera krigföringsförmåga. Detta ger att de tre komponenterna, 

faktorerna eller sfärerna är relevanta delar av vad som kan anses utgöra stridskraft. Men 

räcker det då med dessa? 

 

Nej, även om det är uppenbart att de fysiska-, konceptuella- och moralfaktorerna 

förstärker eller försvagar stridskraften räcker det inte att betrakta stridskraft enbart 

utifrån dessa statiska faktorer. De täcker inte på ett adekvat sätt dynamiken som 

omfattar politiken och strategins inverkan på stridskraften. Creveld berörde exempelvis 

att en armé kunde ställas inför omöjliga odds, givet den strategiska och politiska 

situationen.
140

 Även om Crevelds utgångspunkt var att finna stöd för andra kriterier än 

seger i kriget för att definiera en välfungerande armé är det uppenbart att politiken och 

strategin påverkar stridskraften.  De gör det genom att de sätter stridskraften i ett 

sammanhang som den förväntas utkämpa en duell i. Uppsatsen inleddes med Clausewitz 

mening att kriget alltid existerar i ett sammanhang.
141

  Kriget är en fortsättning på 

politiken och definierar därför ett sammanhang där stridskraften förväntas verka.  

 

Strategin binder samman politiken och taktiken och sätter ramen för när och var det 

militära instrumentet verkar. Således påverkar politiken och strategin stridskraften 

uppifrån. Att betrakta politiken och strategins påverkan enbart uppifrån räcker dock 

inte. Dessa analysområden påverkar även stridskraften nedifrån. Politiken påverkar 

anseendet för de militära styrkorna inom nationen vilket bidrar, eller försvårar, till 

rekrytering av det främsta humankapitalet. Främst utgör politiken en katalysator för hur 

kriget betraktas, är det en stabiliserande operation utan inneboende hat eller är det en 

kamp för civilisationens överlevnad.  

 

Vad avser den strategiska nivån så påverkar även denna analysnivå stridskraften 

nedifrån. Den gör det genom strategiska val avseende medel och metoder för väpnad 

strid, den gör det genom långsiktig förmågeuppbyggnad av de väpnade styrkorna, den 

gör det genom utformningen av personaltjänsten samt för framtagandet av doktrin och 

krigsbild. Med denna diskussion kan vi konstatera att politiken och strategin förstärker 

eller försvagar stridskraften inte bara uppifrån, utan även nedifrån. Ett liknande sätt att 

betrakta det gör Palmgren i uppsatsen Taktik – spelrum, problem och lösningar där han 

anför att taktiken måste förstås inom ramen för begreppet krigföring, vilket i sin tur 
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består av tre integrerade och parallella processer – politik, strategi och taktik.
142

 

Palmgren sammanfattar detta i följande bild. 

 

 
Bild 4, samspelet mellan politik, strategi och taktik

143
 

 

Även om vi nu konstaterat att stridskraften verkar i den taktiska nivån i ett sammanhang 

omsluten av politiken och strategin och att den består av fysiska-, konceptuella- och 

moralfaktorer räcker inte detta för att fånga dynamiken i stridskraft. Vad som saknas är 

ytterligare tre områden som i det följande skall utvecklas. Det är individens (aktörens) 

påverkan på helheten, det är friktion och det är multiplikatoreffekt. Förtydligande  

 

Individers påverkan på striden har bland annat diskuterats av Jim Storr i The Human 

Face of War.  Storr menar att med så många människor inblandade som har möjlighet 

att påverka utgången på striden är det inte görligt att betrakta kriget vetenskapligt eller 

ens förutse vad som skall hända. Genom detta anför han hur komplex systemteori kan 

användas för att skapa en översikt.
144

 Ofta har individens påverkan på striden begränsats 

till den framstående fältherren som förstärkt stridskraften eller den mindre lyckade som 

försvagat den. Analysen av Fuller och Creveld genom den metateoretiska modellen 

påvisar dock att de båda betraktar individens möjligheter att påverka. I Fullers fall 

genom fältherren och Crevelds fall genom the fighting man. Både uppifrån- och 

nedifrånperspektivet är därför aktuellt för att betrakta individens påverkan på 

stridskraften.  

 

I det förstnämnda framträder Erich von Manstein som sinnebilden för en individ som 

genom sin skicklighet förstärker stridskraften. Mansteins geniala plan vid västfälttåget 

1940 bidrog till att överraska de franska försvararna och sannolikt i stor utsträckning till 

den snabba segern. Även under striderna vid östfronten 1943 efter Stalingrads fall kan 

stabiliseringen av den tyska södra fronten hänvisas till Mansteins taktiska 

framsynthet.
145

 I det senare avseendet framstår den amerikanske marinkårssergeanten 

John Bassilone som exempel på the fighting man. Med heroiskt mod, två kulsprutor och 
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en tropp marinkårssoldater hejdade han ett japanskt regemente vid Guadalcanal på 

Solomonöarna i slutet av oktober 1942.
146

 I detta framstår både Manstein och Bassilone 

som individer vilka förstärkt stridskraften. Det motsatta, där individens påverkan 

försvagat stridskraften är självklar och kräver ingen utveckling. Individens påverkan 

kan i detta avseende betraktas som otämjbar till sin natur. Den går inte att sätta i en teori 

om orsak och verkan, det går inte att förutspå. Individer kommer att påverka 

stridskraften, ibland sker denna påverkan utan större konsekvenser ibland blir de 

monumentala. På ett lika otämjbart sätt, och nära besläktat med individens påverkan 

framträder då friktionen.  

 

Friktionen utgör enligt Clausewitz skillnaden mellan kriget på papperet och kriget i 

realiteten. Det är vidare svårt, enligt Clausewitz, att få den oinvigde i krigets dynamik 

att förstå implikationen av att det enkla blir svårt i krig.
147

 I flera avseenden tangerar 

detta vad vi diskuterat avseende individens påverkan. Men att enkom betrakta friktion 

utifrån individer täcker ej in friktionen på ett allomfattande sätt. Vi har väderomslag, 

kraftig nederbörd, extrem kyla eller tekniska fel på vapenssystem för att nämna några 

exempel. I flera avseenden har stridskraft förstärkts eller försvagats av dessa 

slumpmässiga utfall. Det är enkelt att relatera till vinterkriget 1939-40 och hur den 

extrema kylan relativt förstärkte den finska stridskraften och försvagade den sovjetiska. 

Tappra försök har gjorts att jämna ut friktionens inverkan då det drabbar båda sidor på 

ett likande sätt.
148

 Detta kan inte betraktas som ett seriöst inlägg i debatten om 

friktionens påverkan på stridskraften. Därmed har vi även att beakta friktion som en 

faktor vilket kan förstärka eller försvaga stridskraften. En faktor som inte är förutsägbar 

utifrån orsak och verkan. 

 

Avslutningsvis har vi multiplikatoreffekt. I uppsatsen Taktik – spelrum, problem och 

lösningar diskuterar Anders Palmgrens multiplikatoreffekt med referens till andra 

vetenskapliga fält och menar att det kan betraktas som: 

 

”situationsberoende förstärkning av stridskraften för ett visst syfte genom 

förtänksamhet.”
149

 

 

Detta innebär vidare att multiplikatoreffekt inte kan räknas ut i förväg och att dess 

innehåll är diffust.
150

 Ett sätt att betrakta multiplikatoreffekt är genom de grundläggande 

förmågorna. Ett exempel på detta kan utgöras av den amerikanska överlägsenheten 

avseende underrättelser vilket på ett avgörande sätt bidrog till segern i slaget om 

Midway 1943, där underlägsna amerikanska styrkor sänkte fyra japanska hangarfartyg 

inom loppet av några timmar.
151

 Ett annat exempel på multiplikatoreffekt kan utgöras av 
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taktikens grunder.
152

  Jim Storr belyser exempelvis i The Human Face of War att 

överraskning är en historiskt bevisad faktor för att bryta motståndarens vilja.
153

 Således 

är även multiplikatoreffekt något vi måste beakta i stridskraften. Den okontrollerbara 

multiplikatoreffekten kan förstärka stridskraften, likväl som den relativt kan försvaga 

den. Värt att tillägga är att multiplikatoreffekt som okontrollerbar sätts i relation till en 

teori som eftersträvar orsak och verkan. Påverkan på multiplikatoreffekt kan indirekt 

ske genom en kvalitativ officerskår. 

 

Det är nu dags att återvända till kampkraften och hur denna förhåller sig till vårt nyligen 

diskuterade stridskraft. Låt oss acceptera Crevelds beskrivning av kampkraften som 

summan av de mentala egenskaper som gör att arméer strider.
154

 Det omfattar 

sammanhållning och disciplin, moral och initiativ, mod och tuffhet samt vilja till strid 

och beredvillighet att stupa om nödvändigt.
155

 Det är detta som utgör kampkraft och det 

är detta som skiljer kranföraren från stridsvagnsföraren enligt Crevelds liknelse.
156

 Den 

vilar på en grund bestående av den nationella karaktären och stridskrafternas roll i 

samhället. Det är denna grund som avgör huruvida kvalitativ arbetskraft söker sig till de 

väpnade styrkorna eller ej. Den består vidare av det konceptuella inslaget krigsbild och 

doktrin – hur exempelvis Försvarsmakten ser på kriget, personal och teknologi. Doktrin 

och krigsbild utgör i detta avseende även detta ett fundament på vilket kampkraften 

vilar. 

 

När grunden nu är satt kan vi gå vidare och betrakta Crevelds syn på de ingående 

delarna som manifesteras i kampkraften. De handlar om ledarskap, både från officers- 

och underofficerskår. Det omfattar personaltjänst, belöningar, disciplin och ordning 

syftande till att premiera de som gör jobbet vid fronten. Detta är kampkraft och det är ur 

detta kraften att strida effektiv härstammar från. Därmed inte sagt att en grundlagd och 

god kampkraft per automatik ger seger på den taktiska nivån. Slav under första 

världskrigets medel och metoder räcker inte kampkraften för att segra i den taktiska 

situationen. Detta resonemang blir allt för enkelt och i det föregående när vi diskuterade 

innehållet i stridskraften blir det uppenbart att det förekommer så många parametrar att 

ta hänsyn till inom ramen för stridskraften att sådana slutsatser inte är relevanta.  

 

Vidare berör inte Creveld de faktorer vi diskuterat avseende innehållet i stridskraften. 

Crevelds analys uppehåller nästan uteslutande till den moraliska kraften varvid en 

allomfattande förståelse för de olika delar som konstituerar stridskraft inte ges. Vad vi 

kan förhålla oss till är att stridskraften finner sin näring i kampkraften. Utan kampkraft 

blir det ej heller någon stridskraft. Genom detta blir Crevelds teori utifrån vår tolkning 

av stridskraft inte allomfattande. Han bidrar dock till en förståelse för kampkraften och 

indirekt till hur den utgör grunden till stridskraften. Slutsatsen blir således att Crevelds 

teori på ett väl avvägt sätt skapar förståelse för det som utgör grunden i stridskraften.   
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Vi har nu analyserat och diskuterat Fuller och Crevelds syn på stridskraft, dess 

förklarings- och förståelsekraft samt anlyserat och diskuterat ytterligare faktorer som 

påverkar stridskraften. Genom denna diskussion avseende stridskraftens innehåll har vi 

nu funnit att Fullers teori om den mentala-, moraliska- och fysiska sfären har en 

begränsad förklaringskraft utifrån de övriga påverkansområden som tillsammans 

konstituerar stridskraft. Ej heller Creveld bidrar till en allomfattande förståelse för 

stridskraft. Deras teorier hjälper oss dock att förstå stridskraft i ett sammanhang, särskilt 

då de kompletteras med fortsatt analys och annan forskning inom området. Genom 

denna analys har vi skapat ett sammanhang som stridskraften verkar i. Vad som återstår 

är att sammanfatta denna analys i en modell. En modell som inte gör något anspråk på 

att utgöra en teori utan enbart tjänar som en visualiserad bild av sammanhanget mellan 

kampkraft och stridskraft, samt de faktorer som påverkar dessa områden. Kort sagt, hur 

vi kan betrakta stridskraft. 

 

 
 

 

Bild 5, modell för förståelse för stridskraft och kampkraft samt dess inbördes relation. 
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4. Avslutning 

I detta kapitel redovisas svar på uppsatsen frågeställning. Vidare sker diskussion och 

reflektion över uppsatsens resultat samt dess implikation på Försvarsmaktens syn på 

krigföringsförmåga. Kapitlet avlutas med förslag på fortsatt forskning.  

 

Syftet med uppsatsen var att skapa en större förståelse för begreppet fighting power 

genom att analysera den vetenskapsteoretiska utgångspunkten hos Fuller och Creveld. 

Vidare syftade uppsatsen till att skapa förståelse för att fighting power inte kan betraktas 

isolerat utan som del av ett större sammanhang. För att nå syftet med uppsatsen 

formulerades följande frågeställning. 

 

 Med vilka teoretiska perspektiv förklarar Fuller och Creveld fighting 

power? 

 

Fullers teori om fighting power omfattar till del den strategiska nivån men i huvudsak 

den taktiska nivån. Analysen visar att Fullers teori om fighting power utgår från ett 

förklaringsperspektiv som utmärks av tidlös regelbundenhet utifrån orsak och verkan 

och att den högre nivån påverkar den lägre. 

 

Crevelds teori om fighting power omfattar den taktiska nivån. Analysen visar att 

Crevelds teori om fighting power utmärks av ett förståelseperspektiv vilket omfattar in-

känning och tolkning snarare än tidlös regelbundenhet.  Vidare utmärks Crevelds teori 

av att den lägre nivån påverkar den högre. Vad innebär detta? 

 

 Hur kan vi förstå fighting power? 

 

Fighting power kan förstås som del av ett sammanhang. Utifrån Fullers uppifrån- och 

förklaringsperspektiv beaktar vi den mentala, moraliska och fysiska sfären vilket utgör 

en väsentlig del av fighting power. Från Crevelds nedifrån- och förståelseperspektiv 

beaktar vi kampkraften, själva fundamentet som utgör grunden till fighting power. 

Dessa delar som en heltäckande förståelse är otillräckliga och fighting power kan även 

förstås som del i sammanhanget politik – strategi – taktik. Dessa delar utgör både ram 

uppifrån för vilket fighting power verkar i likväl som inflytelser nedifrån avseende 

påverkan på kampkraften.  

 

Vidare ger den kompletterande analysen att vi har att beakta den enskilde individens, 

friktionens och multiplikatoreffektens påverkan på fighting power. Dessa områden kan 

relativt förstärka eller försvaga fighting power. Det är i detta sammanhang vi kan förstå 

fighting power.  
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Resultatdiskussion och reflektion  

Två nyckelbegrepp inom forskningen är validitet och reabilitet.
157

 Uppsatsen har genom 

en kvalitativ ansats med textanalys som grund tagit fram ett metateoretiskt ramverk för 

att kunna analysera den vetenskapsteoretiska utgångspunkten hos Fuller och Creveld i 

deras teori om fighting power. Detta metateoretiska ramverk, vilket utgör 

mätinstrument, har bland annat diskuterats av Magnus Peterson och Jan Ångström i 

uppsatsen Krigsvetenskap som samhällskunskap. Peterson och Ångström anför vikten 

av att ta hjälp av andra vetenskapliga discipliner för att utveckla krigsvetenskapen och 

därmed skapa förståelse för teoribildningar och metodologiska perspektiv.
158

  

Ramverket som bygger på Hollis och Smith, omhändertar perspektiven förstå – förklara 

och nedifrån – uppifrån, vilket kan anses utgöra relevanta vetenskapsteoretiska 

perspektiv. Det metateoretiska ramverket har även använts vid tidigare forskning inom 

krigsvetenskapen för att analysera teorier.
159

 Uppsatsen har således haft som ambition 

att analysera den vetenskapsteoretiska bakgrunden och detta har också skett med ett 

etablerat och funktionellt ramverk. Det är svårt att se en annan metodologisk väg för att 

finna dessa svar. Eventuellt hade en kvantitativ innehållsanalys avseende begreppen 

understand och explain kunnat bidra, men den metoden hade inte på ett 

tillfredsställande sätt fångat dynamiken i nedifrån- och uppifrånperspektivet. 

 

I denna typ av uppsatser går inte reliabilitet att mäta i siffror. Snarare handlar det om 

systematiken i teorin och i analysen samt att denna systematik framgår för betraktaren. 

Analysen av stridskraft har skett genom det metateoretiska ramverket och analysen har 

skett strikt mot detta. I metoddiskussionen behandlade vi frågan om idealtyper och den 

vetenskapliga dikotomin mellan förståelse och förklaring. Genom en stringent hållning 

till teorierna kan vi ta till oss vad Fuller och Creveld önskar förklara alternativt skapa 

förståelse för. Den stringenta indelningen i de fyra fälten återger inte en definitiv 

verklighet. Den bidrar snarare till att vi som läsare skall få stöd i vår tolkning av teorin 

och därmed teorins förklarings- respektive förståelsekraft. Även om Fuller är tydlig vad 

avser förklaring, förekommer det även förståelseaspekter i hans teori. Särskilt tydligt 

blir detta i Crevelds teori inom perspektivet förklara och förstå. Det handlar således om 

att försöka se det bakomliggande mönstret och den vetenskapsteoretiska grunden i 

teoriernas ansats som tolkning och in-känning eller tidlös regelbundenhet av orsak och 

verkan. Teorierna är således inte så svarta och vita som indelning i kapitel tre måhända 

illusterar.  

 

Det som främst kan diskuteras avseende tillförlitligheten är resultatet av Fullers teori 

som präglad av ett uppifrånperspektiv trots att han relaterar till aktören fältherren, vilket 

inom forskningsfältet internationella relationer skulle innebära ett nedifrånperspektiv. 

Hulterström och Widén kommer exempelvis till slutsatsen att befälhavaren som aktör 

påverkar systemet nedifrån och upp i deras analys av Clausewitz.
160

 De huvudsakliga 
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argumenten för vår tolkning är dock att fältherren utgör en symbol över en enhetlig 

strategisk ledning fri från politisk inblandning vilket påverkar stridskraften uppifrån. 

Samt att fältherren verkar på den strategiska nivån och att den strategiska påverkar den 

taktiska. Vår förståelse för detta grundas genom den kompletterande analysen av 

krigföringens nivåer innan vi analyserar nedifrån och uppifrån. Denna analysnivå saknar 

Hulterström och Widén i sin undersökning. 

 

Den krigsvetenskapliga relevansen i uppsatsen kan främst relateras till den 

vetenskapsteoretiska analysen av Fuller och Crevelds teorier om fighting power samt 

hur vi kan betrakta stridskraft. Vidare ställer en djupare förståelse för främst Fuller 

intressanta följdfrågor med bäring på svensk militärstrategisk doktrin och synen på 

svensk krigföringsförmåga. I uppsatsens inledning diskuterades vikten att analysera 

teorier innan användning. Vi relaterade till svensk syn på krigföringsförmåga med 

spårbarhet till Fullers three fold order. Kopplingen till Fullers förklaringsinriktade 

uppifrånperspektiv är utredd tidigare och framgår även i denna uppsats.
161

 Vi har vidare 

diskuterat hur Fullers teori om stridskraft inte på ett adekvat sätt beaktar övriga områden 

som påverkar stridskraften. Gäller då detta inte även svensk syn på krigföringsförmåga?  

 

Jo, pelarmodellen saknar ett sammanhang. Att krigföringsförmåga behöver en fysisk 

komponent i form av förband, materiel och utrustning, en konceptuell komponent för 

doktrin och policy samt en moralisk komponent vilket omfattar vilja och ledarskap blir i 

sin förklarande ansats allt för enkel och friktionsfri. Beskrivningen av de fysiska-, 

konceptuella- och moralfaktorerna tjänar blott till att förklara för den oinvigde vad 

militära förband måste bestå av för att kunna strida. Slutsatsen blir således densamma 

som för Fullers teori om stridskraft. Pelarmodellen som beskrivning av 

krigföringsförmåga saknar det sammanhang och övriga inflytelser som påverkar varvid 

den djupare förståelsen för vad krigföringsförmåga är uteblir. Att den dessutom har sin 

grund i en metafysisk teori om människokroppens sammansättning är föga smickrande. 

Utifrån denna metafysiska analys framstår vissa likheter med Boyds OODA-loop. Även 

den teorin är framtagen med beaktande av individen. Teorier framtagna för individer har 

onekligen en begränsad förklaringskraft om de sätts i en kontext att svara för 

organisationers behov. 

 

Vidare jämställer pelarmodellen de ingående faktorerna som lika viktiga. Detta tenderar 

att leda till missuppfattningar avseende vikten av numerär och teknologiska 

vapensystem snarare än vikten av kampkraftens inflytelser. En klassisk 

försvarsmekanism utgörs av förskjutning, det vill säga ett egenupplevt problem 

förskjuts halvt medvetet till/mot någon annan. I detta avseende, och låt då detta stå som 

en reflektion eller betraktelse utifrån egen inkänning, är det enklare för officerskadern 

att vända sig till faktorer man inte kan påverka själv snarare än det som kan skapas 

genom egen påverkan och hårt arbete. Exempelvis är det få debattartiklar idag som 

                                                 
161

 Camél, Adam, Vinna eller försvinna! - En studie av afghanska arméns krigföringsförmåga (D-uppsats, 

Försvarshögskolan 2012), s. 6 



FÖ RS V ARS HÖ GSK O LA N  2016-01-29 Sid 40 (42) 

Michael Carlén Självständigt arbete  

 

 

omfattar vikten av kampkraft. Snarare handlar det om medel för utökning av den fysiska 

kraften. 

 

Detta gör att Fuller har ett olyckligt stort inslag på hur den Försvarmakten ser på kriget 

och vår krigföringsförmåga. Hans påverkan tenderar även influera oss att blint betrakta 

den fysiska faktorn som den mest omdebatterade istället för att diskutera en analys av 

kampkraftens skapande. Vidare är Crevelds inflytande och praktiska tillämpning i 

Försvarsmakten, tyvärr, allt för frånvarande. Hur beaktar exempelvis Arméns 

utvecklingsplan vikten av en utveckling av kampkraften visavi en organisatorisk 

utveckling av arméstridskrafterna? 

 

Visst är det lätt att med detta avfärda Fuller, men så svart och vit är inte verkligheten. 

Faktorn som genererar de deduktiva slutsatserna i hans teori är onekligen svåra att ta på 

allvar. Resultatet däremot, att en teori genererad under 1920-talet än idag har sin 

giltighet genom förekomst i doktriner och reglementen kan inte avfärdas. Kanske 

befäster detta Azar Gats omdöme om Fuller som militärteoretiker med glimrande 

höjdpunkter och pinsamma lågvattenmärken.
162

 

Fortsatt forskning 

Ett exempel på fortsatt forskning omfattar fortsatt analys av teorier som berör fighting 

power. Detta skulle innebära att kunskap och förståelse för olika teoriers förklarings- 

och förståelsekraft både kan breddas och fördjupas vilket även bidrar till ytterligare 

förståelse för begreppet fighting power. Detta borgar i förlängningen även för att teorier 

fortsättningsvis kan användas inom sitt tilltänkta användningsområde. I detta avseende 

föreligger en stor mängd teorier att analysera. Exempel på teorier kan utgöras av Rupert 

Smith och Stephen Biddles syn på fighting- respektive military power. 

 

Andra exempel kan utgöras av en analys av teorier från olika arenor. Präglas exempelvis 

luftteori av mer förklarings- och uppifrånperspektiv än förståelse- och 

nedifrånperspektiv visavi markteori? Hur skulle John Wardens luftmaktsteori kunna 

analyseras utifrån ett befintligt metateoretiska ramverk? Ett annat förslag utgörs av en 

annan vinkel på det metateoretiska ramverket och istället för analys av förstå och 

förklara samt nedifrån och uppifrån kan metateorin ställa frågor kopplat till exempelvis 

konstruktivism och rationalitet. Om den kulturella aspekten kan vägas in i detta för att 

på så sätt skapa förståelse för idag befintliga terrorgrupperingars drivkrafter skulle 

viktig kunskap och förståelse kunna skapas.  

 

- - 0 - - 

 

Avslutningsvis vill jag utsträcka ett tack till min seminariegrupp under denna utbildning 

vars kritik har fört mig framåt. Önskar även utsträcka ett stort tack till mina handledare, 

professor Robert Egnell och övlt/fil dr Anders Palmgren för konceptuell och moralisk 

stöttning samt utvecklande kritik. TACK! 
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