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Sammanfattning: 

 

Olikheter i konceptuella frågor kan försvåra samarbeten mellan försvarsmakter. Exempelvis kan 

olikheterna, vilka kan bero på olika historisk utveckling av idétraditioner mellan länder, påverka 

förståelsen av krigföringen i respektive land. Uppsatsens syfte är att undersöka skillnader i idétrad-

itioner samt hur det påverkar synen på krigföring. Givet skillnader, hur kan dessa förstås och för-

klaras? Uppsatsen beskriver militärteori utifrån två former, en linjär och en icke-linjär, vilka an-

vänds för att analysera Sveriges och Norges doktriner samt dess användande. Slutsatsen av ana-

lysen är att det finns skillnader och dessa skillnader kan omedvetet resultera i att förståelsen för 

krigföring uttrycks på olika sätt, det vill säga att det blir olika språk. Uppsatsen argumenterar för 

att detta kan påverka militära samarbeten och även om dessa förhållanden delvis kan förändras är 

det kanske inte alltid eftersträvansvärt.  
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1. Inledning 
Åren efter kalla krigets slut och fram till idag har till del förändrat synen på nyttjandet av det 

militära maktmedlet. Diskussioner om militära organisationers varande, och icke varande, var 

initialt under 1990-talet ambivalent i förhållande till gamla hotbilder. Parallellt med att FN:s 

säkerhetsråd blev aktivare under 1990-talets senare del och en bit in på 2000-talet ändrade 

många länder i västvärlden förhållandet till det militära maktmedlet. Det upplevda hotet 

gentemot den egna staten reducerades till framtidshypoteser.
1
 Även allianser med kollektiva 

försvarsgarantier upplevde denna förändring.  

 

Efter den 11 september 2001 och deklarerandet av krig mot terrorismen, förändrades samar-

betsförhållandena inom NATO samt mellan NATO och dess alliansfria samarbetspartners. 

Behovet av att kunna nyttja expeditionära förmågor ökade med anledning av fredsfrämjande 

insatser i andra länder, vilket ställde nya krav på många mindre länder i fall de ville ta en ak-

tiv part. I samband med detta ökade behovet av nya samarbeten och koalitioner. För Sveriges 

del innebar detta omställningar av Försvarsmaktens organisation. Det Sverige som sedan 

andra världskriget haft begränsat samarbete med andra länder, vilket till del resulterat i egna 

lösningar, behövde se över möjligheten till samordning och samverkan.
2
 Att ingå i en multi-

nationell insats med militära förband ställer exempelvis krav på gemensam förståelse för upp-

gifter och begrepp. 

 

1.1 Problemet 
I det svenska försvarsbeslutet 2015 står det att: ”Säkerhet byggs solidariskt tillsammans med 

andra. Den svenska säkerhetspolitiken ska, inom ramen för målen för vår säkerhet, förebygga 

krig och framväxten av hot mot svensk, nordisk och europeisk säkerhet” samt ”Vårt samar-

bete med Nato ger oss möjlighet att utveckla vår militära förmåga och att bidra till kvalifice-

rade internationella krishanteringsinsatser samt bidrar till att bygga säkerhet tillsammans med 

andra”.
3
 Detta indikerar att svensk försvarsförmåga byggs på samarbete med andra länder och 

med NATO.  

 

Vid samarbeten med andra länder ställs det krav på interoperabilitet, vilket kan beskrivas 

som: ”Förmågan att agera tillsammans på ett konsekvent, effektivt och sammanhängande sätt 

med allierade, i syfte att nå taktiska, operationella och strategiska mål. Detta innebär delade 

doktriner och metoder, samt att kunna dela infrastruktur, baser samt möjliggöra kommunikat-

ion.”
4
 En tydlig dimension av interoperabilitet är det materiella behovet, det vill säga att in-

formationssystem kan utbyta information, att fordon använder samma drivmedel eller att va-

pensystem använder standardiserade kalibrar. Men som NATO:s definition av interoperabili-

tet påvisar är även konceptuella frågor en del av interoperabiliteten. Det innebär alltså att 

konceptuella frågor är viktiga vid samarbeten mellan länder. Olikheter i konceptuella frågor 

kan alltså anses vara ett hinder vid samarbete mellan försvarsmakter. Dessa olikheter kan bero 

på att den historiska utvecklingen skiljer sig åt mellan länder, vilket har påverkan på hur krig-

föring förstås i respektive land.  

                                                        
1
 Agrell, Wilhelm, Fredens Illusioner (Stockholm: Atlantis, 2010), s. 157-160. 

2
 Ibid, s. 208-209. 

3
 Regeringen, Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020 (Proposition 

2014/15:109), s. 7-8. 
4
 NATO (11 May. 2012 15:11) Hämtad 2015-11-25 från NATO:s hemsida: 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_84112.htm?selectedLocale=en 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_84112.htm?selectedLocale=en
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Bland tidigare forskning om samarbete mellan länder finns exempelvis Håkan Edström och 

Magnus Petersson, Norskt-svenskt försvarssamarbete i en ny tid. Boken innehåller ett antal 

artiklar där bland annat Ole Anders Øie har undersökt skillnader mellan Sverige och Norge på 

konceptuell nivå genom att jämföra hur länderna använder sig av begrepp och funktioner. 

Både Edström och Øie kom fram till att det finns goda förutsättningar för ett fördjupat samar-

bete mellan Sverige och Norge även om det finns begränsningar på konceptuell nivå, då det är 

skillnader i hur länderna använder terminologi, begrepp och definitioner.
5
   

 

Øie argumenterar exempelvis att det framkommer en NATO-anpassning i de svenska doktri-

nerna vilken av naturlighet redan är inarbetat i de norska motsvarigheterna.
6
 Denna anpass-

ning innebär att begrepp till del skrivs om till svenska förhållanden vilket medför att begrep-

pen framställs lite olika i de båda länderna. Här framkommer det en skillnad som kan vara in-

tressant att undersöka vidare. Då Sverige var alliansfritt under kalla kriget i motsats till Norge 

har alltså influenser från andra länder påverkat oss i olika grad. Gemensamma utbildningar 

med andra länder, utbyte och samarbete mellan staber samt samövningar med andra länder 

har varit naturligt för den norska försvarsmakten under en lång tid i jämförelse med den 

svenska. Med dessa olikheter kan förståelsen för krigföring variera mellan länder då kontex-

ten varit olika, med olika historiska erfarenheter och med olika influenser. Med anledningen 

av Möjlighetsstudien från 2007, där ett närmare samarbete mellan Sverige och Norge under-

söktes, är en jämförelse mellan just Sverige och Norge lämplig att använda.
7
 För en sådan 

jämförelse behövs ett sätt att förhålla sig till förståelse av krigföring på. Här kommer förståel-

sen av krigföring att utgå från den militärteoretiska idétradition som ett land bygger sin för-

ståelse på.  

 

För att identifiera olika idétraditioner utgår uppsatsen från Jerker Widén och Jan Ångström 

som skriver att Carl von Clausewitz och Antoine Henri de Jomini anses utgöra motpoler med 

anledning av hur de relaterar till krigföringsprinciper.
8
 De får därför representera två motstå-

ende idétraditioner för konceptuell åskådning av krigföring. Om aktörer då har olika idétradit-

ioner kan det rimligtvis uppstå problem vid uppsättandet av gemensamma förband, vid order-

skrivning eller syn på uppgifters lösande. 

 

Syftet är att undersöka skillnader i olika idétraditioner samt hur det påverkar länders syn på 

krigföring. Uppsatsen ämnar förstå dessa skillnader och i det avslutande kapitlet finns det för-

klarande resonemang i slutsatsen.  

 

 

 

 

                                                        
5
 Edström, Håkan & Petersson, Magnus, Norsk-svenskt försvarssamarbete i en ny tid (Oslo: 

Institutt For Forsvarsstudier, 2008), s. 2. 
6
 Øie, Anders, ”Begrepp, Grunnlag og Funksjoner” i Norsk-svenskt försvarssamarbete i en ny 

tid, s. 114-115,  
7
 Försvarsmakten, Ömsesidigt förstärkande försvarslösningar: Norsk-svensk studie av möjlig-

heterna till fördjupat samarbete (Skrivelse till Regeringskansliet 2007-08-30, Beteckning 

23 200:73266). 
8
 Widén, Jerker och Ångström, Jan, Militärteorins Grunder (Stockholm: Försvarsmakten, 

2004), s. 137. 
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Med anledning av jämförelsen mellan Sverige och Norge samt resonemanget om idétradition-

er blir forskningsfrågan följande: Har Sverige och Norge olika idétraditioner som förståelsen 

för krigföring bygger på och hur kan det påverka ett militärt samarbete? Uppsatsen undersö-

ker idétraditionens påverkan på synen av krigföring i en försvarsmakt samt dess implemente-

ring. Följande delfrågor kommer att besvaras: 

a) Hur beskrivs krigföring i Sverige? 

b) Hur beskrivs krigföring i Norge? 

c) Är det några likheter och skillnader mellan länderna? 

d) Hur kan detta förstås och förklaras samt vad kan det innebära för en försvarsmakt? 

 

Uppsatsens disposition följer sex kapitel samt en efterföljande litteratur- och referensförteck-

ning. I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden till forskningsproblemet som uppsatsen av-

ser undersöka samt syftet med uppsatsen och forskningsfrågor. Det påföljande, andra kapitlet, 

inleds med att beskriva två militärteoretiska idétraditioner baserade på icke-linjäritet och lin-

järitet. Därpå följer framtagandet av ett antal indikatorer, en beskrivning av den valda empi-

rin, teorier för att förklara resultatet samt en metodbeskrivning. Därefter följer två kapitel med 

analys av Sveriges, respektive Norges, idéteoretiska förhållande till krigföring utifrån de 

framtagna indikatorerna. I det femte kapitlet, diskussionskapitlet, sammanställs inledningsvis 

slutsatserna från analysen för en jämförelse mellan de undersökta länderna i syfte att påvisa 

skillnader och likheter. Efter det följer en diskussion för att förklara och förstå resultatet. I det 

sjätte och sista kapitlet sammanfattas resultat och slutsatser i relation till syftet med undersök-

ningen och forskningsfrågorna. Slutligen redovisas förslag på vidare forskning. 
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2. Resonemang kring teori och metod 
För att identifiera idétraditioner kan vetenskapsteoretiska utgångspunkter vara ett angrepps-

sätt. Uppsatsen utgår från linjäritet och icke-linjäritet, vilket väldigt förenklat kan översättas 

till positivism och hermeneutik. Ur ett vetenskapligt perspektiv beskrivs den linjära veten-

skapsnormer med att det krävs att två förhållanden uppfylls. Först proportionalitetsprincipen, 

vilken indikerar att resultat av förändringar i system är proportionellt med påverkan på det-

samma. Det andra förhållandet är additivitetsprincipen, vilket innebär att helheten är summan 

av beståndsdelarna. Icke-linjära system följer ingen av dessa principer då de uppvisar beteen-

den med oproportionerligt resultat i förhållande till storleken av påverkan samt innehåller in-

teraktioner som innebär att helheten inte är summan av beståndsdelarna.
9
 Valet av teoretiker 

samt dess kategorisering i linjär eller icke-linjär form utgår i grunden från författarens tolk-

ning av uttrycksform i teorier. Teoretiker som anses tillhöra den ena eller andra parten kom-

mer att nyttjas för att militärteoretiskt klä dessa begrepp med substans, även om det kanske 

inte i sig beskriver den valda militärteoretikerns slutsatser till fullo. 

2.1 Idétraditioner 

Vad innebär en icke-linjär idétradition? 
För att använda Clausewitz som fader till en idétradition behövs inledningsvis en reflektion 

genomföras över hans verk. Eftersom denna uppsats undersöker skillnader i underliggande 

vetenskaplig förståelse bör Clausewitz läsas för att finna vad han själv ansåg om hur teorier 

om kriget utformas eller kanske bör förstås. Ett problem med att läsa Clausewitz är ambiva-

lensen i beskrivningen av kriget mellan det absoluta kriget och kriget som en del av politi-

ken.
10

 I denna uppsats kommer inget ställningstagande att ske utifrån de olika förklaringarna.  

 

I Om Kriget, andra boken, som bland annat avhandlar krigets teori kritiserar han de samtida 

teoretikernas normativa beskrivningar och teoretiska slutsatser. Begreppshantering som geo-

metriska fenomen i teoribildningen avfärdar han som ensidigt och otillbörligt.
11

 Clausewitz 

skriver: ”Alla dessa ansatser till en teori kan bara betraktas som framsteg i ett sökande efter 

sanningen, när det gäller deras analytiska del. Men till sin syntetiska del, det vill säga deras 

resultat i form av föreskrifter och regler, är de helt oanvändbara. De eftersträvar exakta stor-

leksordningar. I krig är emellertid allt flexibelt och en kalkyl måste alltid utgå från att alla 

storheter helt kan förändras. De inriktar enbart sina betraktelser på materiella förhållanden, 

under det att hela kriget är uppfyllt av själsliga krafter och intellektuell inverkan. De ser bara 

den ensidiga verksamheten, under det att kriget är en ständig växelverkan mellan motsätt-

ningar.”
12

 Här finns kritik mot de linjära vetenskapsnormerna som tidigare omnämnts och in-

dikerar en annan vetenskaplig utgångspunkt. Den amerikanske historikern Alan Beyerchen 

har med en icke-linjär utgångspunkt tolkat Clausewitz och det är med den tolkningen som 

denna uppsats tar avstamp i idétraditionerna. Enligt Beyerchen undviker Clausewitz många av 

de fundamenta som anses grundläggande för teorier, bland annat förenklingar, generalisering-

ar och förutsägbarhet.
13

 Det som istället kan uttolkas är en förståelse för krigets komplexitet 

beskriven på ett sätt som troligtvis skiljer från andra verk, menar Beyerchen. Med sin be-

skrivning av tvekampen och den dynamiska interaktionen med en motståndare ges en växel-

                                                        
9
 Beyerchen, Alan, Clausewitz, Nonlinearity, and the Unpredictability of War, International 

Security, Vol 17, No 3 (Winter, 1992-1993) (Cambridge: MIT Press, 1992), s. 62. 
10

 Heuser, Beatrice, Reading Clausewitz (London: Pimlico, 2002), s. 24-43. 
11

 Clausewitz, Carl von, Om kriget (Stockholm: Bonnier Fakta Bokförlag AB, 1991), s. 96. 
12

 Ibid, s. 97. 
13

 Beyerchen (1992), s. 59. 
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verkan mellan kontrahenternas strävan vilket genererar feedback-förhållanden. Detta ger dy-

namiska mönster som inte kan reproduceras eller förutses.
14

 Vidare anser Clausewitz att inget 

krig utspelas utan sin faktiska kontext, en kontext som medför att kriget alltid tar en viss tid, i 

en serie interaktiva steg och att resultatet aldrig är slutgiltigt vilket indikerar att kriget inte 

bara är drivet av feedbackprocesser, det går dessutom inte att derivera kriget från den faktiska 

kontexten.
15

  

 

Beyerchen lyfter fram ett antal faktorer som han anser vara centrala i Clausewitz tänkande 

och som ytterligare förstärker det icke-linjära. En faktor är interaktionens oförutsägbarhet vil-

ket innebär att kriget aldrig förs mot en passiv part utan mot en aktiv motpart. Beyerchen 

hävdar att kriget är en manifestering av interaktionens väsen, resulterande i feedbackprocesser 

och oproportionerliga konsekvenser.
16

 Detta kan beskrivas som att interaktioner sker samti-

digt på alla ledningsnivåer, mellan alla inblandade individer samt inom och mellan organisat-

ioner, resulterande i att omfattningen på feedbackens inverkan blir svår att överblicka. 

 

En annan faktor är oförutsägbarheten från friktioner. Friktion är inte bara förhållanden som 

resulterar i att krigföringen skiljer sig från planen, det är ett förhållningssätt till att förstå var-

för det gör det och inte bara hur.
17

 Friktion är även ett oproportionerligt resultat av oförutsäg-

barheter där små delar i helheten kan utveckla effekter som vida överstiger betydelsen av just 

den beståndsdelen.
18

 Clausewitz själv skriver exempelvis när det gäller studier: ”Endast det 

storslagna kan skapa ett upphöjt sinnelag, det småaktiga däremot bara ett småskuret, såvida 

kunskaperna inte helt tillbakavisades som om de vore något främmande.”
19

 

 

En faktor som är välkänd från Clausewitz är krigets dimma, vilket enligt Beyerchens tolkning 

härleds från de omständigheter som gör att det inte går att ta del av all information som krävs. 

Informationen är förvrängd eller att det helt enkelt finns för mycket information som gör att 

det inte går att se och förstå skeenden. Våra fördommar eller vår okunnighet bidrar även till 

detta fenomen.
20

  

 

Ytterligare en faktor är chansens oförutsägbarhet. En viktig parameter i chansen är det stora 

antalet interaktioner som inte går att beräkna eller undersöka i enlighet med feedbackproces-

sernas beskrivning. Statistiska beräkningar blir verkningslösa då till exempel moraliska 

aspekter påverkar lösningar vid varje interaktion och ger ett närmast oändligt antal möjliga ut-

fall.
21

 Beyerchen avslutar med att hävda att mönstret är tydligt: Krig som ett icke-linjärt fe-

nomen är av naturen analytiskt oförutsägbart. Slumpen och komplexa förhållanden dominerar 

förenklingarna i den verkliga världen. Inget krig är det andra likt och inget krig är strukturellt 

stabilt. Ingen teori kan ge analytiska genvägar i krigets dynamik utan ett faktiskt deltagande.
22

  

 

 

                                                        
14

 Beyerchen (1992), s. 67. 
15

 Ibid, s. 67. 
16

 Ibid, s. 72-73. 
17

 Ibid, s. 75-76. 
18

 Ibid, s. 77. 
19

 Clausewitz (1991), s. 107. 
20

 Beyerchen (1992), s. 77. 
21

 Ibid, s. 78-81. 
22

 Ibid, s. 90. 
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Clausewitz verk ansågs länge, och kanske fortfarande, som för vagt ur teoretiskt perspektiv 

för vetenskapen och för teoretisk ur ett militärt perspektiv för att använda sig av.
23

 Under 

stora delar av 1800-talet var hans verk okända på grund av hans sätt att exempelvis inte ställa 

upp principer. I samband med de tyska föreningskrigen 1864-1871 fick dock Clausewitz ge-

nomslag tack vare de preussisk/tyska framgångarna och att Clausewitz lästes av den tyska ge-

neralstaben, främst Moltke d.ä.
24

 Moltke d.ä. var, som chef för den preussiska och sedermera 

tyska generalstaben, den som planerade fälttågen mot Danmark, Österrike och Frankrike. 

Dessa krig visade prov på nymodigheter i mobilisering och kommunikationstjänst, det icke-

linjära nyttjandet av omfattningsoperationer var nytänkande och chockade de angripna län-

derna.
25

 Moltke var en stark kritiker till krigföringsprinciper och betonade istället att varje si-

tuation är unik och behöver sättas i sin rätta kontext.
26

 I den tyska utvecklingen från Moltke 

d.ä. och fram till första världskriget används inte ordet doktrin i Tyskland och anledningen till 

det ansågs vara att denna typ av terminologi skapade dogmer för taktik och strategi. Istället 

användes uttryck som koncept och riktlinjer eftersom det inte ansågs finnas faktiska formler 

eller allmängiltiga krigföringsprinciper för exempelvis taktik.
27

 I Tyskland infördes krigfö-

ringsprinciper först 1962, då med påpekanden om att de inte var generellt giltiga.
28

 

 

På grund av att människan har ett arv av att under lång tid förstå världen deterministiskt stäl-

ler det till problem för människan att försöka förstå kriget, skriver Jim Storr.
29

 Detta då regel-

bundenheten är svag och kausaliteten i det närmaste är obefintlig gör att vi inte kan förstå 

krigföringen på ett reduktionistiskt och förenklat sätt.
30

 Detta liknar i stort Beyerchens reso-

nemang och dennes tolkning av Clausewitz. Storr beskriver vidare att det brittiska samhället 

tenderar till att vilja se världen i termer av orsak och verkan, eller input och output. Männi-

skan vill alltså ha kausalitet och enkelhet, att kunna förutse utkomster av åtgärder. Detta, häv-

dar Storr, har påverkat britter så att de inte kan se krigets underliggande natur.
31

 Milan Vego 

beskriver det som att det trots allt verkar strävas efter reduktionistiska och deduktiva förhåll-

ningssätt som påverkar förståelsen av krig vilket är en trend genom vilken det med matema-

tiska metoder försöker mätas och förutsägas egentligen okvantifierbara aspekter.
32

 Storr läg-

ger även han emfas på att krigets kontext är av största vikt och även om det i fredstid skulle 

simuleras krig så verklighetsnära som möjligt och människor skulle dödas i syfte att genom-

föra laborationer kan dessa laborationer inte återskapas eller repeteras exakt vilket innebär att 

tillförlitligheten av utfallet inte kan värderas.
33

  

 

                                                        
23 Beyerchen (1992), s. 59. 
24 Gat, Azar, A History of Military Thought (New York: Oxford University Press, 2001), s. 
131-132. 
25 Ibid, s. 123. 
26 Widén & Ångström (2004), s. 128. 
27 Corum, James, The Roots of Blitzkrieg (Lawrence: University Press of Kansas, 1992), s. 
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Även om Storr inte är konsekvent icke-linjär i sin bok, The Human Face of War, är det flera 

faktorer som korrelerar med det icke-linjära. Genom att fokusera på att krig är en mänsklig 

handling, mellan människor och mot människor belyser han det oförutsägbara i förståelsen av 

kriget. I en passage om strid beskriver han det som att; strid är kontradiktiskt, mänskligt, de-

struktivt och evolutionärt. Dessutom är strid en dynamisk, komplex interaktion mellan organi-

sationer som i sig själva är komplexa. Den mänskliga aspekten är överordnad alla andra 

aspekter.
34

 Detta ger skeenden som är oförutsägbara, svåröverblickbara och svåra att kart-

lägga, speciellt med ett förenklat verktyg som exempelvis handlar om input/output.  

 

Martin van Creveld skriver exempelvis att jämföra militära organisationer med andra organi-

sationer som företag bara kan vara applicerbart delvis och då när förbanden genomför övning. 

När interaktionen med motståndaren och kampen börjar med de höga insatser som krig inne-

bär går det inte att jämföra kriget med management eller resurshanteringsmodeller.
35

 Clau-

sewitz skriver att: ”Med hänsyn till ämnets natur måste vi tillstå att det vore helt omöjligt att 

fånga krigskonsten i ett positivt system, i vilket befälhavaren alltid kan finna stöd för sitt 

handlande.”
36

 

 

I USA finns det idag en ambivalens mellan olika tolkningar och skolor. På Army War College 

i Carlisle, Pennsylvania, delas exempelvis Alan Beyerchens text om Clausewitz ut som obli-

gatorisk läsning för att skapa en bättre förståelse för komplexiteten i krigföring. Anledningen 

till att detta uppmärksammas mer och mer i USA kan anses vara bero på erfarenheterna från 

Afghanistan 2001 och Irak 2003 samt det följande decenniet av krigföring i dessa områden, 

där målsättningar har varit svåra att uppnå trots omfattande planering och uppföljning.
37

 Trots 

att det är länge sedan Clausewitz dog används således hans verk, eller tolkningar därav, i stor 

utsträckning i västvärlden och som van Creveld uttycker det: ”…from Frontius to Liddell 

Hart, he is also the only one who did not content himself with a ‘how to’, cookbook approach 

to the problem.”
38

 

 

Innan den linjära idétraditionen behandlas skall de frågor som skall ställas till empirin utifrån 

denna idétradition att väljas. För att göra detta med hjälp av den presenterade litteraturen 

identifieras ett antal indikatorer som får representerar icke-linjäritet. Genom att följa den icke-

linjära idétraditionens resonemang leder det till en avrådan av att ställa upp principer för krig-

föring och fokus kan istället anses vara förståelsen av krigets natur, krigets karaktär samt dess 

mål och medel.
39

 Att använda frånvaron av principer som en indikator kan dock medföra svå-

righeter vid undersökningen då dessa till sin grund påvisar en annan idétradition och därför 

används inte detta som indikator för denna idétradition. Undersöks istället krigets natur och 

karaktär samt mål och medel finns faktorer som är återkommande. En indikator som kan an-

vändas och som särskilt Clausewitz och Beyerchen lyfter fram är friktion och dess påverkan 

på exempelvis planering. Friktion innebar bland annat det faktum att det inte går att se, höra 

och veta allt på förhand och på så sätt bidrar friktion bland annat till vad Clausewitz namngav 

som krigets dimma. Nu finns en tydlig indikator att gå vidare med. Tvekampen är en annan 
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återkommande faktor som ger oförutsägbarheter vid krigföringen genom sin dialektik och den 

komplexa interaktionen med en motståndare i den specifika kontext som kriget innebär. Re-

sultatet av denna dialektik är de oförutsägbarheter som den medför, vilket i sin tur ger dyna-

mik i krigets natur och karaktär. Ett annat återkommande resonemang är de mänskliga och 

moraliska aspekter som intervenerar i samtliga dessa fenomen, vilket gör den mänskliga fak-

torn till en viktig ingrediens. Gemensamt för tvekampen, dess dialektiska förhållningssätt, och 

inblandningen av mänskliga aspekter är dynamiken detta ger kriget som företeelse. Därför 

väljs dynamik som den andra indikatorn för icke-linjäritet. Det finns fler potentiella indikato-

rer att derivera ur den icke-linjära idétraditionen än dessa, dock är dessa framstående i texter 

och i teoribildningar generellt.  

 

Frågor till empirin för att identifiera den icke-linjära idétraditionen:  

 Används begreppet dynamik och på vilket sätt? 

 Används begreppet friktion och på vilket sätt? 

 

Dynamik kan beskriva många olika företeelser och i olika sammanhang. Det som kommer att 

undersökas är användandet av dynamik vid beskrivning av kriget med interaktion, tvekamp, 

mänskliga och moraliska faktorer. Det är dynamiken i denna kontext som kommer vara rele-

vant för undersökningen. Användandet av friktion skall i denna undersökning främst relateras 

till hur detta fenomen omhändertas vid förståelsen av krigföring och dess påverkan på plane-

ring. 

 

Vad innebär en linjär idétradition? 

Till skillnad från Clausewitz ansåg sig Jomini funnit principer som var allmängiltiga och som 

leder till framgång vid krigföring.
40

 Många av de former och teoretiska grunder som Clau-

sewitz kritiserade återfinns i Jominis texter, som baser och geometriska formler.
41

 Men 

kanske framförallt med just de allmängiltiga principer som Jomini förespråkade.
42

 Jomini 

hämtade i detta mycket inspiration från upplysningstidens ideal där naturvetenskap och linjära 

begrepp växt fram främst under 1700-talets senare hälft.
43

 Upplysningens militärteoretiker 

hämtade inspiration från bland annat Raimondo Montecuccoli och hans texter från 1600-talet 

i vilka han framhärdade ett vetenskapligt angreppssätt på hur krig bör uppfattas. Detta innebar 

exempelvis att Montecuccoli genom studier av slag sedan antiken och framåt, samt egna erfa-

renheter av många års krig, identifierat allmängiltiga och bärande principer som alltid varit 

gällande för krigföring och alltid kommer att vara det.
44

 I detta fanns inspiration till att förstå 

krig på ett sätt som passade tidseran med en nyklassisistisk strävan att följa naturens lag med 

regler och principer som förklarade förhållanden.
45

  

 

Henry Lloyd, som tjänstgjorde i många arméer under 1700-talet, och som var starkt påverkad 

av upplysningstiden ideal, beskrev krigföringen i matematiska termer samt efter fasta regler 

och principer. Han menade att allt i krig går att beräkna genom geometriska och matematiska 

beräkningar, även mänskligt beteende då människan förutsägningsbart undviker smärta och 

strävar efter njutning. Hans skrifter fick stor spridning och ändrade till del studierna om krig 
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från att ha varit fokuserade på hur arméer organiserades till att även erhålla en aspekt av hur 

det skulle föras.
46

 

 

En som vidareutvecklade Lloyds idéer om operationslinjer och geometriska kalkyler var den 

preussiske officeren Adam Heinrich Dietrich von Bülow. Bülow byggde sitt resonemang på 

studier av fälttåg och lade fram en teorigrund där fälttågets förande kunde räknas ut med hjälp 

av vinklar mellan målet för anfallet och basen för anfallaren. Med hjälp av dessa vinklar ag-

gregerades operationslinjer som styrde vad som var möjligt att uppnå.
47

 Redan under Bülows 

livstid visade Napoleons fälttåg att det inte gick att räkna på det sätt som hans system ansågs 

göra. Dock fick Bülows idéer visst genomslag bland samtida tänkare och bland annat Jomini 

tog vid genom att sätta de grundläggande dragen av Bülows idéer i en kontext av Napoleons 

framgångar.  

 

Jominis tankar formulerades på ett enklare och tydligare sätt än Lloyd och Bülow vilket med-

förde att de var lätta att ta till sig. Centralt för Jomini var stridskrafterna, allmängiltiga princi-

per för att föra striden och att förhålla sig till operationslinjerna. Jomini menade att krigets 

fundamentala principer alltid funnits och att de är oföränderliga. Antalet principer är inte 

många och ibland kan de modifieras efter förutsättningarna men är oavsett en kompass för 

generalen. Dessa principer var bland annat mål, initiativ, mobilitet och rörlighet samt den vik-

tigaste principen, kraftsamling av förband till den avgörande punkten. Förgörandet av mot-

ståndarens armé var nyckeln till seger och det skiljer honom från Lloyd och Bülow som ansåg 

att det gick att vinna utan batalj genom ett effektivt nyttjande av operationslinjerna och däri-

genom manövrera ut motståndare. Dessa principer möjliggjordes genom att skickligare än 

motståndaren nyttja operationslinjerna så att de egna förbanden kunde operera på de inre lin-

jerna, splittra motståndaren och själv kraftsamla.
48

 Dessa linjer är främst sedda som kommu-

nikationslinjer men kan enligt Jomini även ses som konceptuella företeelser.  

 

Under 1800-talet fick Jomini stort genomslag i stora delar av Europa men även Nordamerika. 

I USA grundades West Point 1802. Skolan hämtade sin inspiration från upplysningens Frank-

rike och de tankemönster som Jomini presenterat i sina verk. Förutom Jomini var det fokus på 

de tekniska truppslagens verksamhet, fortifikationsberäkningar, artillerikalkyler och matema-

tik.
49

 Alldeles oavsett omvärldsutveckling och ändringar i skolans profilering bestod de fyra 

åren av studier vid West Point till sjuttiofem procent av matematik och naturvetenskap år 

1900.
50

 Jominis ställning blev särskilt stark då Nordstaterna som vann inbördeskriget upplev-

de att deras seger var beroende på just de faktorer som Jomini beskrivit, trots att Sydstaterna 

eventuellt haft bättre generaler.
51

 Då Nordstaterna, med ett bättre nyttjande av kommunikat-

ionslinjer och fler soldater kunde kraftsamla förband, kunde Sydstaterna till slut inte möta upp 

till batalj och förlorade kriget.
52

 Detta tankegods byggdes vidare på i skolor och bland office-

rare i armén.  
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En stor beundrare av Jomini i USA, som fick ett stort genomslag under 1900-talet, var den 

amerikanske amiralen Alfred Thayer Mahan som vidareutvecklade Jominis teorier till sjöteori 

med tillägg av ett antal principer som exempelvis sjökommunikationernas linjer och logistik-

baser.
53

  

 

Även Storbritannien tog till sig Jominis principer som de bästa att beskriva krigföring. Strax 

innan första världskriget ansågs på lärosäten att det är mycket lite som hänt inom militärteorin 

sedan Jomini.
54

 Under 1800-talet var den brittiska militärteorin främst baserad på arbeten av 

William Napier, John Mitchell och Edward Bruce Hamley.
55

 Alla tre förespråkade Jominis 

operationella arbete, universella krigföringsprinciper och geometriska uträkningar. Störst ge-

nomslag fick Hamley genom sin lärobok, The Operations of War, vilken användes som läro-

bok både i Storbritannien och i USA fram till första världskrigets utbrott.
56

 När första världs-

kriget utbröt krävdes det en snabb tillväxt både i arméerna och i utbildning av officerare i 

många länder, detta underlättades med nyttjandet av grundläggande och allmängiltiga princi-

per för krigföring.
57

 John Frederik Charles Fuller som var en brittisk officer, och därmed sko-

lad i Jominis tänkande, tjänstgjorde på västfronten under första världskriget och utvecklade 

efter kriget den moderna krigföringens principer baserat på erfarenheterna från kriget.
58

  

 

De normativa aspekterna av krigföringsprinciper som Jomini med flera gjort gällande, mani-

festerade först av Napoleon och sedan av amerikanska generaler under det amerikanska in-

bördeskriget är fenomen som alltså följer med in på 1900-talet med exempelvis Fullers och 

Mahans arbeten. Förståelsen av operationslinjer och geometriska förhållanden som initialt 

handlade om manövrar med infanteriförband hade dessutom lyfts in i en modern kontext av 

kommunikationslinjer bestående av järnvägar och fartyg. De geometriska relationerna till bas-

linjen där underhållet fanns utvecklades samtidigt till tankar om användandet av logistikbaser.  

Åren efter första världskriget kom reaktioner på de massarméer som låsts fast i sina positioner 

på västfronten och problematiserat tidigare teoretiska sanningar.
59

 I Frankrike växte exempel-

vis det metodiska slaget fram som innebar att systematiskt, och med kombinerade vapen, be-

sätta terräng och därefter organiserat nedkämpa motståndaren.
60

  

 

Uppkomsten av en ny stridskraft under första världskriget, flygvapnet, igångsatte teoretiska 

debatter och inlägg om hur nyttjandet av detta på bästa sätt skulle få plats i det moderna kri-

get.
61

 Den italienske generalen Guilio Douhet är en av de första teoretikerna avseende flygva-

pen och lanserade idéer om massiva bombarmador som skulle slå mot nationers vilja att fort-

sätta kriget. Gianni Caproni var en kritiker till Douhet när det gällde målval men ej konceptu-

ellt i det att flygvapnet erbjöd en offensiv kraft att sätta in tidigt mot identifierade mål och så 

vinna över sin motståndare.
62
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I USA fick den samtida William Mitchell stort genomslag med sina teorier om att ansätta 

motståndarens ekonomiska centra med kraftiga bombangrepp. Dock var Mitchell något mer 

nyanserad än Douhet i användandet av flyget och fann att det även fanns defensiva roller för 

ett flygvapen.
63

 Vid den amerikanska Air Corp Tactical School (ACTS) fortsatte arbetet efter 

Mitchells teorier efter hans avsked med utvecklingen av något som kallades Industrial Web 

Theory där bombningar mot identifierade noder hos motståndaren skulle möjliggöra en kol-

laps hos kontrahenten.
64

 Det gällde samtidigt att skydda sina egna kommunikationslinjer och 

logistik. I och med flygvapnets inträde tillkom nya principer för krigföring där exempelvis 

USA använde sig av bland annat tempo, timing, logistik och sammanhållning.
65

 

 

Under tiden mellan världskrigen uppstår många strömningar i teorier där Jominis gamla Na-

poleonska principer kastats över ända på västfronten och sökandet efter reviderade och mo-

derna principer tagit fart med teknikutvecklingen. Nya beräkningar och kalkyleringar av mot-

ståndarens möjligheter i relation till egna resurser och bekämpningsförmågor framväxer i takt 

med övrig samhällsutveckling. Utnötning av motståndarens resurser och utplåning av hans 

förband är centralt i de flesta länder, bland annat USA.
66

 Detta var som van Creveld belyser i 

Fighting Power fortsatt centralt under andra världskriget. Den snabba tillväxten som krävdes 

för att bygga upp krigsmakten under det tidiga 40-talet skapade en organisation som fokuse-

rade på maximerande av effekter med ett förhållande till kriget som mest kan liknas med ma-

nagement.
67

  

 

I samband med Vietnamkriget infördes systemanalys för att värdera utvecklingen av kriget 

där kvantifierbara operationsanalyser användes i stor utsträckning.
68

 Även om erfarenheterna 

resulterade i omfattande doktrinarbete på grund av det dåliga utfallet av kriget i Vietnam så 

kom den teknologiska utvecklingen med satellitövervakning och dataöverföring att möjlig-

göra ett utökat arbete inom ramen för en ny form av operationsanalys.
69

 

 

Givet denna bild av den linjära idétraditionen och innan empirin redovisas skall indikatorer 

tas fram även för denna idétradition. Av de aspekter som återkommit i den linjära idétradit-

ionens teoribildningar har det främst varit nyttjandet av krigföringsprinciper och att dessa 

skall kunna ligga till grund för ett framgångsrikt förande av krig. Dessa har ändrats över tiden 

både i innehåll och i antal men den ledstång som principerna erbjudit har tacksamt används 

intill dess att de visat sig oanvändbara, i vilket fall de ersatts av nya principer. Detta ger oss 

den första indikatorn, princip. En annan aspekt som relaterar till krigföringsprinciperna är 

dess påverkan på motståndaren och mätbarheten av densamma. Appliceringen av krigföring-

ens principer mot förband, mot system och mot noder i system i syfte att erhålla effekter som 

förhoppningsvis även kan utvärderas. Genom att med en vetenskaplig analys bestämma mål-

val så att det på effektivaste sätt går att applicera de principer som anses gälla mot de mål som 

på förhand analyserats som de viktigaste skall effekter uppnås som leder till seger.  

Här finns en indikator som urskiljer idétraditionen; mål anses kunna analyseras och förutses 

vilket i sin tur ger förutsedda effekter och dessutom kan dessa effekter kvantifieras till erfa-

                                                        
63

 Widén & Ångström (2004), s. 259. 
64

 Ibid, s. 259-260. 
65

 Ibid, s. 123. 
66

 Cedergren, Anders, Amerikansk krigskonst – från Bunker Hill till Bagdad, Krigets tradit-

ioner, s. 28-29. 
67

 Creveld (1982), s. 166-169. 
68

 Cedergren, Anders (2011), s. 36-37. 
69

 Ibid, s. 37-38. 



Rikard Daleke 2016-01-16  

HSU 14-16/HSU 9 

Sida 14 av 39 
 

renhetsanalyser. Det innebär att den andra indikatorn för linjär idétradition blir nyttjandet av 

effekter i den militära planeringen och vid genomförandet av operationer. Nyttjandet av oper-

ationslinjer och dess förhållande till kommunikation och i förlängningen logistik medför att 

operationslinjens nyttjande kan inrymmas i förståelsen av förutsägbarheter med systemförstå-

else och planering vilket leder tillbaka till effekter.  

 

Frågor till empirin för att identifiera den linjära idétraditionen: 

 Används begreppet principer och på vilket sätt? 

 Används begreppet effekter och på vilket sätt? 

 

En princip är att se som en grundsanning eller grundsats.
70

 Nyttjandet av principer indikerar 

identifikationen av något som är absolut sant och relevant att förhålla sig till. Därför kommer 

det generella användandet av principer att vara intressant även om det specifika användandet 

av krigföringens principer kommer framhållas då de kan identifieras. Användandet av effekt 

kan exempelvis indikera effektivitet vilket inte är intressant i denna undersökning. Det förhål-

lande som effekt skall indikera i denna undersökning är möjligheten att förutse effekter, effek-

ter av verkan eller värdering därav samt målurvalsmetoder och utvärdering. 

 

2.2 Val av empiri 
Nu finns två idétraditioner redovisade och indikatorer som representerar dessa är framtagna 

för att undersöka det empiriska underlaget. Valet av empiri faller på doktriner även om alla 

länder inte använder doktriner. Då idétraditioner är av konceptuell natur och det är dessa kon-

ceptuella aspekter som denna uppsats undersöker får doktriner representera dessa konceptu-

ella aspekter i analysen. Militärstrategisk doktrin från 2002 beskriver doktrin som: ”Ett for-

mellt uttryck för den kunskap och de föreställningar som utgör den viktigaste grunden för 

verksamheten inom det militära försvaret”.
71

 Uttryck för kunskap och föreställningar formali-

seras vilket gör att doktrinen blir en användbar empiri att utgå från även om doktrinen som 

sådan inte är av intresse för analysen. Empirin som kommer användas för denna undersökning 

är, med anledning av Möjlighetsstudien, doktriner från Norge respektive Sverige. Dessa pub-

likationer är tillgängliga som öppna källor för läsare. Detta val är, för intern validitet
72

, de 

högsta styrande doktrinerna i Sverige respektive Norge. Den doktrin som är högst i det 

svenska doktrinträdet är den Militärstrategiska doktrinen (MSD) och för att få ett perspektiv 

på förändring kommer 2002 års upplaga samt 2012 års upplaga att användas. Med anledning 

av den svenska doktrinutvecklingen kommer en remissutgåva till MSD 2015 att användas 

som referens för att påvisa utvecklingen i Sverige i avslutningen av uppsatsen.
73

 Denna publi-

kation beräknas inte komma i tryck innan denna undersökning är slutförd och kommer därför 

inte att användas som empiriskt underlag av validitetsskäl. Norge publicerar ingen militärstra-

tegisk doktrin och därför kommer Forsvarets fellesoperative doktrine (FFOD) att nyttjas, vil-

                                                        
70
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tikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, Upplaga 3:4 (Stockholm: 
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 Palmgren, Anders, Samtal med huvudsekreterare för MSD 2015, 2015-12-07.  

(MSD15 fastställes tidigast första kvartalet 2016. Remiss 2015-10-01 kommer att användas i 

denna uppsats). 
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ken motsvarar den svenska operativa doktrinen nivåmässigt. För att erhålla samma nu och då 

perspektiv i Norge, syftandes till att se förändringar och utveckling, används 2007 års upplaga 

och 2014 års upplaga. Detta medför att doktrinerna inte är fullt nivåmässigt jämförbara, dock 

är det de högsta styrande doktrinerna i respektive lands doktrinträd och är båda påskrivna av 

respektive lands högste militära chef.  

 
För en vidare förståelse av doktrinerna, innan analysen, är det intressant att se på skillnader i 

ansatser och omfattning. I FFOD 2007 beskrivs att doktrinerna är till för att säkerställa att 

gemensamma operationer kan genomföras och att det internationella samarbetet kan möjlig-

göras.
74

 FFOD 2014 använder motsvarande motiv med beskrivningar som att det krävs dokt-

riner för att samordna försvars- och säkerhetspolitiska verktyg samt att doktriner är den mili-

tära auktoriteten som framlägger vilka grundläggande principer som militär maktanvändning 

bygger på.
75

 I MSD 2002 står det: ”Militär doktrin härleder sin auktoritet från kunskap i form 

av vetenskap och beprövad erfarenhet. Givet den dynamik och osäkerhet som präglar mänsk-

lig verksamhet i allmänhet och krigföring i synnerhet måste vi emellertid kunna agera även 

utifrån osäkert kunskapsunderlag vilket här benämns föreställningar. Detta återspeglas i såväl 

Försvarsmaktens definition av doktrin som i tillämpningen av dess budskap.”
76

 Här finns 

skillnader i hur normativ doktrinen som sådan är framställd i respektive land. Intressant är 

även jämförelsen av omfattningen av respektive doktrin, de norska doktrinerna är mer omfat-

tande i text med det sammanlagda antalet sidor i FFOD 2007 och FFOD 2014 på 429 sidor, 

mot de svenska doktrinernas 291 sidor. Lägg till de två operativa doktrinerna i Sverige, från 

2005 och 2014, och det sammanlagda antalet sidor blir 454 för totalt fyra publikationer. Detta 

ger en bild av hur omfattningen av doktrinerna skiljer sig åt i relation till ansats och nivå.  

 

2.3 Förstå och förklara resultatet 
I syfte att förstå olikheter i förståelse och för att förklara skillnader i synsätt kommer i dis-

kussionen Martin Hollis och Steve Smiths forskning att användas. De redogör för skillnader i 

grundläggande vetenskaplig förståelse och hur det kan påverka uppfattningen av internation-

ella relationer, där de jämför en positivistisk och en hermeneutisk utgångspunkt.
77

  

 

Den första utgångspunkten beskrivs förklara och förstå internationella relationer i enlighet 

med de naturvetenskapliga fundamenta som dess vetenskapsteoretiska ansats vilar på. Positiv-

ister strävar efter att förklara hur fenomenen förhåller sig och detta är det urskiljande draget. 

Denna utgångspunkt eller ansats kräver att det finns principer som beskriver objektiva och 

tidlösa lagar samt att det finns mekaniska system av orsak och verkan att finna i omgivning-

en.
78

 Detta kan möjliggöra ett systemtänkande av generaliseringar som ger förutsättningar till 

förutsägelser av konsekvenserna till förändringar i omständigheter.
79

 Denna vetenskapliga ut-

gångspunkt relaterar väl till de former som beskrivits under den linjära idétraditionen tidigare. 
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7-11. 
76

 Försvarsmakten (2002), s. 9. 
77

 Hollis, Martin & Smith, Steve, Explaining and Understanding International Relations 

(New York: Oxford University Press, 1990) 
78

 Ibid, s. 45-46. 
79

 Ibid, s. 58. 



Rikard Daleke 2016-01-16  

HSU 14-16/HSU 9 

Sida 16 av 39 
 

Systematiseringen och den förklarande ansatsen är återkommande bland de tänkare som i 

denna uppsats kategoriserats som linjära i sin förståelse av krigföring. 

 

Den andra utgångspunkten, hermeneutisk, beskrivs förklara och förstå internationella relat-

ioner med ett konstruktivistiskt problematiserande av mänsklig inblandning och oklara kau-

sala samband.
80

 Med denna vetenskapliga utgångspunkt förstås problemområdet genom att 

analysera omständigheter, aktörer, sociala faktorer och syften.
81

 Varför en aktör beter sig på 

ett visst sätt är centralt för denna utgångspunkt och de faktorer som påverkar de val en aktör 

gör är komplexa och kontextuella.
82

 Denna vetenskapsteoretiska förståelse relaterar väl med 

den icke-linjära beskrivningen av förståelse av krigföring som redovisats tidigare i uppsatsen. 

Ansatsen att förstå krigföring och konflikt snarare än att förklara det faktiska fallet med nor-

mativa förklaringsmetoder är alltså en hermeneutisk ansats. Skillnaden i förståelse illustrerar 

Hollis och Smith med denna modell: 

 
    Fig. 1: Modell för skillnader i vetenskapsteoretisk förståelse.

83
 

 

Med modellen förklarar Hollis och Smith att beroende på om en person är X eller Y så förstås 

världen och verkligheten på olika sätt, där X representerar positivister och Y hermeneutiker.
84

 

Holistiker, beskriver författarna, söker externa strukturer och systematik medan individualis-

terna fokuserar på aktörerna.
85

 Fokus i deras forskning är främst skillnaderna mellan positivis-

ter och hermeneutiker, inte holistiker och individualister. Hollis och Smith använder ovanstå-

ende modell som en grund i förklaringen om förståelse och olikheter i tänkande. Dessa grund-

läggande skillnader innebär att det finns en part som vill förklara verkligheten och en part 

som vill förstå verkligheten från insidan. Kritiken mot den positivistiska ansatsen är främst att 

det inte går att förenkla världen till den grad som en analys gör gällande, det går helt enkelt 

inte att förutse alla förutsättningar eller samband mellan aktioner och reaktioner.
86

 Kritiken 

mot den hermeneutiska ansatsen är främst att syften inte går att finna inom, eller i relationen 

mellan, parterna samt att det inte går att kvantifiera syften och meningar och hur oförståeliga 

problem ska kunna förklaras.
87

 Skillnaderna i uppfattning om exempelvis lagar och moral blir 

dock så skilda att dessa parter kan anses prata olika språk.
88
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Fig. 2: Förklaringsmodell för vetenskapsteoretisk förståelse.

89
 

 

Den ursprungliga modellen byggs på och utvecklas till ovanstående modell. Skillnaderna i hur 

världen uppfattas och vilken roll människan spelar i den är, enligt Hollis och Smith, viktig för 

att förstå den ena eller andra parten samt för att undvika missförstånd. Samtidigt är dessa för-

klaringsmodeller förenklingar vilka skall användas för att förstå, förklara och analysera inter-

nationella relationer. Hollis och Smith tar inte ställning till vilken av dessa utgångspunkter 

som är bättre eller sämre utan konstaterar att det är skillnader och att denna modell är till för 

att illustrera denna skillnad.
90

 Deras forskning är som nämnts framtagen för internationella re-

lationer och är inte framtagen för militärteoretiska studier. I denna uppsats kommer dock mo-

dellen att användas för att gestalta skillnader i grundläggande vetenskapsteoretiskt förhåll-

ningssätt och hur det påverkar förståelsen samt för att förklara vad en sådan skillnad kan in-

nebära. 

 

Då empirin är doktriner så är dessa av intresse att undersöka. För både Sverige och Norge är 

doktriner en relativt ny företeelse. I Sverige var exempelvis MSD 2002 den första uttalade 

och självständiga doktrinen som utgavs av Försvarsmakten. För att bättre förstå skillnader och 

likheter i uppfattningar är det relevant att titta närmare på vad doktriner innebär och vad dokt-

riner är. För att förstå vad en doktrin egentligen säger kommer Barry Posens, The Sources of 

Military Doctrine, att användas. Syftet är att förstå vad doktrinen är för instrument. För att 

göra detta är det intressant att se hur doktrin som företeelse definieras. I FFOD 2007 skriver 

den dåvarande försvarschefen i Norge, Sverre Diesen: ”…men i større grad som et 

pedagogisk verktøy som bidrar til at offiserskorpset utvikler en felles forståelse, felles 

tenkesett, felles referansramme, et felles begreppsapparat og dermed grunnlaget for utvikling 

av en felles profesjonskultur.”
91

 Med andra ord att skapa ett gemensamt språk för försvars-

makten att tänka på och begrunda omvärlden. Posen definierar nyttjandet av doktrin som att 

den reglerar vilka militära mål som det militära maktmedlet skall användas mot och dessa kan 

indelas i offensiva doktriner, defensiva doktriner och doktriner för avskräckning.
92

 Vad som 

styr vilken inriktning en doktrin har kan identifieras ur uppfattningen av militärteknik, nation-

ell geografi, motståndarens uppskattade kapacitet och den egna militära organisationens för-

måga.
93

 Posen hävdar att doktriner är viktiga av två anledningar.  
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Första anledningen är att det påverkar den internationella samvaron med anledning av signal-

effekter från doktrinens utformning, exempelvis kan en offensiv doktrin påverka hur omgiv-

ningen uppfattar landets intentioner. Den andra anledningen är det politiska och militära sam-

förståndet som krävs för att det militära maktmedlet inte skall skada eller hindra statens sä-

kerhetspolitiska situation, exempelvis om den politiska ambitionen inte har täckning i doktri-

nens ansats.
94

 

 

Diskussionen kommer därefter avhandla faror med doktriner samt till del hur strategisk kultur 

påverkar doktriner och i avslutningen av diskussionen kommer möjligheten att förändra kon-

cept och doktriner att undersökas i syfte att förstå doktrinarbetet som företeelse. För att under-

söka dessa aspekter kommer Harald Høiback, Understanding Military Doctrine, att användas. 

En av de största farorna med doktriner, som Høiback anger, kan anses vara risken för dogma-

tisering. När doktrinen är för rigid och inte följer omvärldsutvecklingen riskerar uppträdandet 

bli stereotypt och irrelevant för uppgiften.
95

 En doktrin kan även utvecklas kontraproduktivt 

om exempelvis ett område är särskilt utpekat i doktrinen vilket kan möjliggöra istället för att 

förhindra framtida säkerhetshot.
96

 En annan fara är att krigets ombytlighet och de moderna 

konflikternas heterogenitet är svåra att hantera då flexibilitet och pragmatism hindras av in-

doktrinering från förlegade och gamla etablerade sanningar.
97

 Andra faror är att doktriner sik-

tar in sig på att angripa kognitiva aspekter som hur individer skall tänka, utan att det egentlig-

en ger någon ledstång, eller att doktrinen anger hur du som individ skall vara som människa 

utan att det är förankrat mot krigets verklighet.
98

 Dessa ansatser kan resultera i att doktrinerna 

handlar om allt och inget med ett innehåll fullt av plattityder. En fara med doktriner kallar 

Høiback för ”reduction into gibberish”
99

 vilket härstammar från institutionaliseringen av kun-

skap där modeord, koncept och andra trender importeras intellektuellt utan hänsyn till nation-

ella förutsättningar och kultur.
100

 Exempelvis anger Høiback hanteringen av effektbaserade 

operationer (EBO) men citerar även Israeliska erfarenheter från 2006-års krig med Hezbollah, 

där det angavs efter kriget att doktrinerna var i direkt motsats till fundamentala erfarenheter 

av krig.
101

 Den avslutande kritiken som Høiback belyser är risken för att doktriner blir ett 

substitut för tänkande och ett alternativ för kreativitet och fantasifullt agerande.
102

 Dessa ar-

gument visar på svårigheterna med att balansera doktriner mellan dess inneboende för- och 

nackdelar. 

 

Det kan finnas skillnader i hur verkligheten uppfattas ur ett idétraditionsperspektiv. Förutom 

de aspekter, exempelvis nationell geografi, vilka Posen angav styrande för varför doktriner ser 

ut som de gör finns även kulturella aspekter som påverkar val och inriktningar. Denna form 

av strategisk kultur bygger bland annat på historiska erfarenheter, egna organisationsnormer 

och värderingar samt kollektiva uppfattningar bland militärer och politiker.
103
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Elizabeth Kier skriver; ”Officerare i olika länder tar olika ’verkligheter’ som självklart och 

dessa skillnader påverkar valen man gör…”
104

 Här finns en blandning av kulturella aspekter, 

både inom den militära organisationen och i landet, historiska erfarenheter samt intern kollek-

tiv kunskap vilka tillsammans med politisk styrning och omvärld styr doktrinformulering. 

Høiback beskriver doktrin enligt denna modell: 

                               
            Fig. 3: Doktrinens nytta.

105
 

 

Høiback menar att traditionellt byråkratiska organisationer, som en försvarsmakt, är konserva-

tiva och motståndare till förändringar. Normalt sker stora doktrinära förändringar endast vid 

omvälvningar och katastrofer. Men vid gynnsamma förhållanden kan det doktrinära arbetet 

påverka organisationer och dess kultur om det genomförs på ett klokt och genomarbetat 

sätt.
106

 Posens och Høibacks forskning används således för att ur ett rationellt perspektiv öka 

förståelsen av hur ett land nyttjar det doktrinära arbetet samt för att förstå hur skillnader kan 

uppstå och förändras. Ångström och Widén erbjuder dock, i en nyligen publicerad artikel, 

uppfattningen att doktriner måste förstås som en del i en trosuppfattning snarare än som rat-

ionellt verktyg då rationella motiv inte kan förklara val eller utformning av doktrinen.
107

 

Sammanfattningsvis kan då hinder vid samarbeten ses som begränsningar på konceptuell 

nivå, skillnader i hur länder använder terminologi, begrepp och definitioner. Begreppen fram-

ställs dessutom olika i olika länder. Det är då viktigt att förstå dessa skillnader för att undvika 

missförstånd för att officerare i olika länder tar olika verkligheter som självklart. 

2.4 Arbetssätt för analys och diskussion 
För att finna de indikatorer som identifierats och värdera dem kommer en kvalitativ textanalys 

att genomföras på empirin. Denna kvalitativa textanalys består av en kvantifierande aspekt för 

att reflektera över frekvensen i eventuellt nyttjande av indikatorerna. Därefter kommer indika-

torerna att analyseras kvalitativt utifrån vilken kontext och i vilket syfte indikatorerna används 

för att skapa förståelse. Detta för att erhålla en mer heltäckande bild över den valda empirin. 

Analysen av indikatorer för respektive doktrin kommer att genomföras enligt följande modell:  

 

Indikator Doktrin 

Förekomst  

Användande  

Analys  
Fig. 4: Analysmodell för empirin. 
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Efter att förekomst, förändringar, skillnader och likheter presenterats i respektive analys-

kapitel kommer i det följande diskussionskapitlet skillnader och likheter mellan Sverige och 

Norge att diskuteras. För att erhålla en god intersubjektivitet redovisas användandet av indika-

torerna noggrant. Inledningsvis kommer jämförelsen att använda följande modell för att sam-

manställa resultatet av analysen vilket dock presenteras i löpande text: 

 
 Dynamik Friktion Principer Effekter Linjäritet/ 

Icke-linjäritet 

Sverige      

Norge      

Skillnader/ 

Likheter 

     

Fig. 5: Tabell för jämförelse av analysresultat. 

 

I syfte att förstå resultatet samt förklara dess innebörd i diskussionen kommer teorierna från 

Hollis och Smith, Posen, Høiback samt Ångström och Widén att användas. Det sista kapitlet 

kommer redovisa slutsatser av undersökningen med återkoppling till syftet med uppsatsen och 

forskningsfrågorna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6: Undersökningsmodell. 
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3. Sverige 

3.1 Dynamik 
I MSD 2002 förekommer begreppet vid 15 tillfällen och det används redan i inledningskap-

itlet syftandes till att påvisa de osäkerheter som mänsklig verksamhet och krigföring i synner-

het innebär. Detta belyses för att mildra användandet av doktrinbegreppet och beskriva de 

osäkerheter som speglar kunskap och föreställningar.
108

 Dynamik används exempelvis för att 

beskriva karaktären av den mänskliga faktorns växelverkan som konflikter innebär med pot-

ential för djärvhet, kreativitet, oordning och osäkerhet.
109

 Dynamik används för att under-

stryka konflikters komplexitet och krigets och konflikters natur av osäkerhet.
110

 Begreppet 

dynamik används även för att beskriva förutsättningarna vid konflikter med flera aktörer och 

irreguljära inslag.
111

 I doktrinen används konfliktdynamik för att beskriva komplexiteten som 

konflikter innebär, med plötsligt uppdykande och oväntade förlopp, där konflikter kan liknas 

vid levande organismer som svarar på yttre signaler och som kräver energi för att kunna 

fortgå.
112

 Vidare beskrivs under rubriken Initiativ att; ”I dynamiska miljöer existerar alltid 

felaktigheter i den mentala modellen av verkligheten.”
113

 De komplexa och dynamiska situat-

ioner som militära förband tvingas agera i motiverar även Försvarsmaktens val av ledningsfi-

losofi, uppdragstaktik.
114

 Sammantaget använder doktrinen begreppet dynamik återkom-

mande och regelbundet för att beskriva krigföring samt konfliktens natur, den mänskliga fak-

torn och växelverkan med aktiva aktörer. 

 

I MSD 2012 förekommer begreppet 7 gånger och används för att beskriva de dynamiska pro-

cesser som konflikter innebär med förändringar i intensitet och spridning, samt hastiga för-

ändringar beroende på en kombination av händelser och skeenden.
115

 Doktrinen beskriver 

striden som dynamiken i mänsklig växelverkan, med all dess potential för djärva handlingar 

och kreativitet.
116

Vidare används dynamik även för att beskriva friktion som: ”Dynamiken i 

parternas agerande, konfliktens komplexitet och oförutsedda händelser, genererar det kaos 

som ofta kallas krigets dimma.”
117

 I doktrinen används konfliktens komplexitet och dynamik 

som motiv till att överlappningar kan ske mellan ledningsnivåer och orsaka ledningskom-

pression.
118

 Dynamik återkommer för att beskriva behovet av handlingsfrihet som krigfö-

ringsprincip och för att beskriva komplexiteter i operationsmiljön.
119

 Sammantaget använder 

doktrinen dynamik för att beskriva konflikter, mänsklig växelverkan och för att beskriva frikt-

ion. 

 

 

                                                        
108

 Försvarsmakten (2002), s. 9. 
109

 Ibid, s. 17-17. 
110

 Ibid, s. 18-19. 
111

 Ibid, s. 26-27. 
112

 Ibid, s. 30. 
113

 Ibid, s. 86. 
114

 Ibid, s. 90. 
115

 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin 2012 (Stockholm: Försvarsmakten, 2011), s. 19.  
116

 Ibid, s. 23. 
117

 Ibid, s. 24. 
118

 Ibid, s. 53. 
119

 Ibid, s. 64 & 135. 



Rikard Daleke 2016-01-16  

HSU 14-16/HSU 9 

Sida 22 av 39 
 

Användningen av dynamik som begrepp är relativt likt mellan de olika utgåvorna i det att de 

beskriver interaktion, växelverkan och mänskliga faktorer. Dock finns det en del skillnader. 

Den mest påtagliga är att användandet av begreppet dynamik förekommer mer än dubbelt så 

ofta i MSD 2002 som i MSD 2012. Dynamik används här för att beskriva relationen till olika 

företeelser i betydligt större grad i den äldre versionen. I MSD 2012 är beskrivningen ändrad 

från att konfliktens karaktär påverkas av människan till att det är stridens karaktär som påver-

kas av människan genom djärvhet och kreativitet. Detta ramar in mänsklig interaktion och 

moralisk påverkan i en mindre kontext än MSD 2002 presenterade. I MSD 2012 har processer 

lagts till för att beskriva dynamiken i konflikten vilket inte används i föregångaren. 

3.2 Friktion 
I MSD 2002 förekommer begreppet 11 gånger och har en egen punkt i innehållsförteckningen 

tillsammans med mänskliga faktorn, osäkerhet och tid.
120

 Friktionen lyfts fram som en av de 

centrala och ständigt närvarande faktorerna som beskriver krigets och konflikters karaktär.
121

 

Friktion bidrar till den ständigt närvarande osäkerheten som måste kunna hanteras, en ofrån-

komlig aspekt av oförutsägbarhet som inte går att planera bort.
122

 Friktion som sådan beskrivs 

som; ”oförutsedda händelser som, helt eller delvis, omintetgör det önskade eller förväntade 

förloppet.”
123

 Resultatet av friktion beskrivs som att hela situationen ofta får omvärderas och 

att nya handlingsalternativ måste utarbetas.
124

 Friktion och de osäkerheter som medföljer detta 

är även ett av motiven till försvarsmaktens ledningsfilosofi, uppdragstaktik.
125

 Sammantaget 

använder doktrinen friktion för att belysa de problem som alltid finns närvarande att hantera 

och som inte går att förutse, de mänskliga, materiella och klimatologiska förhållandena som 

skapar oförutsägbarheter. 

 

I MSD 2012 förekommer begreppet 10 gånger och doktrinen använder friktion som en central 

aspekt på krigets natur och karaktär.
126

 Stora delar av det förklarande stycket som beskriver 

friktion är medtaget från MSD 2002 som; oförutsedda händelser som, helt eller delvis, omin-

tetgör det önskade eller förväntade förloppet.”
127

 MSD 2012 tillägger att friktioner ofta upp-

står överraskande under militära operationer och förekommer på alla nivåer.
128

 Friktion är en 

aspekt av att det är viktigt med handlingsfrihet vid planering och genomförande av militär 

verksamhet.
129

 Friktion är även ett motiv till uppdragstaktik med anledning av de osäkerheter 

och den komplexitet som krigets natur utgör.
130

 Sammantaget använder doktrinen friktion för 

att belysa de problem som ständigt finns närvarande att hantera och inte kan planeras bort. 

 

Beskrivningen av begreppet friktion framstår lika i de båda doktrinerna och skrivningen är i 

det närmaste identisk från 2002 till 2012. MSD 2012 tillägger att friktioner kan uppstå över-

raskande och på alla nivåer av krigföring vilket skiljer beskrivningarna åt.  
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3.3 Princip 
I MSD 2002 förekommer begreppet 10 gånger och finns endast i undantagsfall nämnt i dokt-

rinen, då främst i relation till folkrättsliga principer, likt proportionalitetsprincipen.
131

 Detta är 

vedertagna och legala aspekter och handlar inte om grundsatser för krigets förande eller som 

beskrivning av krigföring. Dock anges att manövertänkande omfattar principer för nyttjande 

av moraliska och fysiska faktorer som på bästa sätt skall användas så att mål kan uppnås i en 

konflikt.
132

 Doktrinen omnämner däremot inga krigföringsprinciper. Sammantaget använder 

doktrinen principer på ett restriktivt sätt. Endast principer för appliceringen av manövertän-

kandet är normgivande utöver de folkrättsliga principer som hör till krigets lagar. 

 

I MSD 2012 förekommer begreppet 36 gånger och nämns redan i innehållsförteckningen, då 

som krigföringens principer.
133

 Krigföringens principer hänvisas härstamma ur en essens av 

krigs- och militärhistoriska erfarenheter. De anses även särskilt väl lämpade för den taktiska 

och operativa nivån, även om de kan användas på militärstrategisk nivå.
134

 Det påpekas dock 

att de inte skall uppfattas som ofelbara lagar. Därefter listas elva principer för krigföring och 

sedan fem extra principer att beakta vid irreguljära konflikter samt vid stabiliserande operat-

ioner.
135

 De första elva anses vara universella till sin karaktär, om än i varierande grad efter 

situation, medan de fem extra principerna har en avgörande betydelse vid irreguljära konflik-

ter.
136

 Doktrinen beskriver nyttjandet av krigföringens principer som att de till viss mån mot-

säger varandra och att de därför är ett stöd för beslutsfattande och för att förmedla chefens 

vilja genom att göra ett urval av vilka som är viktiga i vilka situationer.
137

 Utöver krigföring-

ens principer så används begreppet principer för de folkrättsliga aspekterna på samma beskri-

vande sätt som MSD 2002.
138

 I doktrinen beskrivs effekttänkandet samt dess tillämpning och 

för att vägleda tillämpningen anges sex principer.
139

 Även användandet av kombinerade va-

pen anges som en princip i denna doktrin.
140

 Sammantaget använder doktrinen principer till 

att rikta verksamheten inom flera områden. Vid sidan av de folkrättsliga principerna så an-

vänds begreppet princip för att beskriva hur flera verksamheter förväntas utföras. Dessutom 

innehåller doktrinen begreppet krigföringsprinciper. 

 

Både MSD 2002 och MSD 2012 använder begreppet principer på ett liknande sätt för redo-

visning av folkrätten och krigets lagar. Däremot skiljer sig nyttjandet av principer i övriga ka-

pitel på ett tydligt sätt. I MSD 2012 har krigföringsprinciper introducerats med elva univer-

sella och fem situationsspecifika principer. Dessa fanns inte i den tidigare utgåvan. Dessutom 

används principer för effekttänkande, vilket är ett nytt begrepp i MSD 2012, samt för att besk-

riva kombinerade vapen. Principerna för användandet av manövertänkande som presenterades 

i MSD 2002 är dock borttagna i MSD 2012. 
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3.4 Effekt 
I MSD 2002 förekommer effekt 5 gånger men används inte i doktrinen på det sätt som indika-

torn är utformad, vilket gör att vid de tillfällen som ordet effekt används så är det i relation till 

effektivitet och inte till påverkan i relation till verkan eller till något som kan värderas. I en 

fotnot används dock begreppet effekt i den form som indikatorn hänsyftar till.
141

 Sammanta-

get används begreppet effekt i relation till effektivitet och inte sammankopplat med resultat, 

värdering eller utvärdering annat än i ett undantagsfall. 

 

I MSD 2012 förekommer begreppet 113 gånger och används redan i förordet inom ramen för 

effekttänkande. Komplexiteten vid internationella insatser ställer krav på att detta förhåll-

ningssätt måste användas i syfte att harmonisera med andra militära och civila insatser.
142

 Ef-

fekttänkandet beskrivs som; ”ett resultatorienterat synsätt som kompletterar manövertänkan-

det [….] genom att beakta effekter i ett vidare sammanhang, det vill säga inte bara som fy-

siska resultat orsakade av militär verkan. För att det skall vara möjligt behöver motståndaren 

och egna betraktas som anpassningsbara system…”
143

 Här utvecklas en systemsyn på militär 

och civil verksamhet och enheter där värden kan uppskattas och kvantifieras så att utvärde-

ringar av verksamheten kan ge nya ingångsvärden för fortsatt insats.
144

 Effekttänkandet skall 

genomsyra all verksamhet, dock främst på militärstrategisk och operativ nivå.
145

 Kopplingen 

resultat och effekt används för att beskriva behovet av detaljstyrning.
146

 Effekt och värdering 

av effekt eller effekter används för att beskriva grunder i informationsoperationer
147

, yrkesrol-

lens ansvar
148

, verkan av kombinerade vapen
149

, expeditionära krigföringsfaktorer
150

, insats-

planering
151

 och erfarenhetshantering
152

. Sammantaget använder MSD 2012 effekter på ett 

normgivande sätt då det beskrivs som att effekttänkande skall styra planering och att effekter 

skall beaktas även i din yrkesroll i relation till värderingar. 

 

När det gäller användandet av begreppet effekt finns inga likheter mellan MSD 2002 och 

MSD 2012. Där den tidigare utgåvan konsekvent använder påverkan av eller verkan av, drar 

MSD 2012 längre gående resonemang och kompletterar påverkan av eller verkan av till effek-

ter därav. Effekt och effekter används i MSD 2012 även för att tydliggöra hur officeren skall 

tänka vilket är en normerande ansats som inte beskrivs i MSD 2002.  

 

3.5 Slutsatser Sverige 
MSD 2002 och MSD 2012 har likartade förhållningssätt till vad som är en doktrin och hur det 

är tänkt att läsa doktrinen, dock ser doktrinhierarkin annorlunda ut i MSD 2002
153

 och i MSD 
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2012.
154

 MSD 2012 har dessutom en större ansats än föregångaren genom införandet av 

Comprehensive Approach och poängterar då att föregångaren endast var inriktad på militär 

seger.
155

 Båda doktrinerna hänvisar till harmonisering med utländska doktriner men MSD 

2012 tar generellt större hänsyn till internationell verksamhet än MSD 2002. MSD 2012 har 

förutom den vidare ansatsen ökat i volym jämfört med föregångaren med nästan trettio sidor.  

Förhållandet till de icke-linjära och linjära indikatorerna finns redan i inledningen av de re-

spektive doktrinerna. Där MSD 2002 tidigt lägger tonvikt på krigets natur och karaktär med 

oförutsägbarheter och komplexiteter riktar MSD 2012 läsaren redan i förordet till vad som an-

ses normgivande och vad som skall genomsyra läsaren tankemässigt.  

 

MSD 2002 inleder med att beskriva de komplicerade och dynamiska förhållandena som kri-

gets natur och karaktär inrymmer samt det komplexa förhållandet till moral och människan. 

Friktion har en stor närvaro i doktrinen och refereras till återkommande i texten. I MSD 2002 

beskrivs dessutom konfliktdynamik på ett sätt som är likt Beyerchens tolkning av icke-linjära 

företeelser i teorikapitlet och beskrivningen av striden påminner om hur Storr beskrev den och 

som refereras i teorikapitlet. MSD 2002 använder normerande begrepp sparsamt och nyttjan-

det av principer är sällsynt. Särskilt värt att poängtera är att det inte listas några krigförings-

principer i denna doktrin. Doktrinen använder inte effekt annat än i relation till effektivitet 

vilket inte var en indikator i denna undersökning. Värt att nämna är undantagsfallet som är en 

fotnot på sidan 81 i MSD 2002, där militära styrkor beskrivs som ”öppna system som intera-

gerar med en extern omgivning och beter sig icke-linjärt genom att ytterst små förändringar 

kan orsaka stora avgörande effekter för en strid”.
156

 Detta indikerar att MSD 2002 är mer 

icke-linjär i sin beskrivning av krigföring än den är linjär.  

 

MSD 2012 inleder med att redan i förordet ange effekttänkandet som normbildande för hur 

officeren skall tänka. Effekt, effekter och effekttänkande återkommer sedan genomgående i 

doktrinen och beskriver hur planering och genomförande skall fungera både konceptuellt och 

i planeringsmallar. Användandet av dynamik för att beskriva komplicerade och komplexa in-

teraktioner finns med men jämfört med föregående doktrin så är det inte lika genomgående. 

Doktrinen använder och förhåller sig till begreppet friktion i huvudsak i samma utsträckning 

som föregångaren. Genom införandet av krigföringsprinciper ges normer för hur kriget och 

striden skall föras, även om det poängteras att de inte skall följas regelmässigt. Skrivningar 

som att krigföringens principer hänvisas; ”härstamma ur en essens av krigs- och militärhisto-

riska erfarenheter”,
157

 eller, ”kan anses som universell,”
158

 stämmer dock väl in på Jominis 

beskrivning av sina principer.  

 

MSD 2012 inför en förståelse att insatser och verkan ger effekter och att dessa effekter kan 

förutses, mätas och värderas samt att dessa effekters kausala samband med målsättningar eller 

förhållanden kan identifieras. Denna typ av förståelse finns inte i MSD 2002 och indikerar en 

linjär förståelse av krigföring. Försvarsmakten har under de tio år som passerat mellan doktri-

nerna, till viss mån behållit icke-linjära pusselbitar men tillfört linjära begrepp och förståel-

semodeller.  Doktrinen påvisar en viss förflyttning från en mer icke-linjär förståelse mot en 

linjär förståelse av krigföring. 
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4. Norge 

4.1 Dynamik 
I FFOD 2007 förekommer begreppet 9 gånger och används för att beskriva dynamisk inter-

aktion, vilket beskrivs som följande: ”Kompleksiteten og dynamikken i miltære operasjoner 

gjør at effektiv kommando og kontroll avhenger av tilpasningsdyktighet overfor raske 

endringer i situasjonen.”
159

 Detta är anledningen till valet av uppdragbaserat ledarskap. Dokt-

rinen använder även begreppet att beskriva hur dynamisk organisationen är i relation till situ-

ationsanpassning och förmågan till att driva parallella processer.
160

 Dynamik återkommer i 

beskrivningen av tyngdpunktsbegreppet och den dynamiska karaktär som tyngdpunkten ut-

gör.
161

 Dynamik används för att beskriva moderna konflikters komplexa natur
162

 och används 

för att beskriva system och systemsyn på egna
163

 och motståndarens
164

 militära organisationer 

och förmågor. Sammantaget används dynamik i doktrinen för att beskriva de komplicerade 

och oförutsägbara förhållanden som krigföringen innebär. Dock nyttjas begreppet främst för 

att beskriva system, systemförståelse och systemtänkande. 

 

I FFOD 2014 förekommer begreppet 2 gånger och nyttjas för att beskriva de komplexa förhål-

landena i dagens krishantering med ordet egendynamik.
165

 Begreppet används även för att be-

skriva interaktionen mellan ledningsnivåerna och samspelet dem emellan samt behovet av 

eventuell ledningskompression.
166

 Sammantaget används inte begreppet dynamik för att besk-

riva krigföring och de inneboende interaktionerna annat än vid hanteringen av vad som besk-

rivs som krishantering. 

 

I FFOD 2007 används begreppet dynamik för att beskriva konflikter och krigföring vilket inte 

görs i FFOD 2014. I FFOD 2014 används dynamik i relation till ledningskomplexitet och i 

FFOD 2007 används det för att beskriva komplexiteten i och mellan system.  

 

4.2 Friktion 
I FFOD 2007 förekommer begreppet 12 gånger och manövertänkande motiveras tidigt i tex-

ten med att osäkerheter, kaos och friktion ger en psykologisk dimension av striden som ma-

növertänkandet hanterar.
167

 Begreppet anges som en viktig del av förståelsen för konfliktens 

natur och beskrivs som: ”Friksjon er det som skiller en plan på papiret fra den faktiske 

gjennomføringen av planen.”
168

 Friktion delas in i tre grundläggande former: den som finns 

eller uppstår i egen organisation, den som skapas vid mötet med motståndaren och den som 

uppstår av omgivningen.
169

 Friktion kan då uppstå i formen av fysiska, psykiska och teknolo-

                                                        
159

 Forsvarsstaben (2007), s. 130. 
160

 Ibid, s. 98. 
161

 Ibid, s. 184. 
162

 Ibid, s. 185. 
163

 Ibid, s. 84. 
164

 Ibid, s. 186. 
165

 Forsvarsstaben (2014), s. 18. 
166

 Ibid, s. 9-10. 
167

 Forsvarsstaben (2007), s. 53, 56 & 168. 
168

 Ibid, s. 75 & 168. 
169

 Ibid, s. 75. 



Rikard Daleke 2016-01-16  

HSU 14-16/HSU 9 

Sida 27 av 39 
 

giska friktioner.
170

 I doktrinen framgår att särskilt markoperationer påverkas av friktioner.
171

 

Vikten av att chefen uttrycker sin intention i ordern motiveras även den med friktionens på-

verkan på verksamheten.
172

 I doktrinen anges att särskilt det förutsägbara med logistik gör att 

inom logistik kan friktion till stor del planeras bort.
173

 Sammantaget används friktion för att 

beskriva de svårigheter som krigets natur och karaktär ger. Dock används i doktrinen konflikt 

istället för krig och ger på så sätt begreppet inverkan i en större kontext än vid användandet av 

krig. 

 

I FFOD 2014 förekommer begreppet 6 gånger och beskrivs som en central del av att förstå 

operationsmiljön med krigets natur och karaktär, där friktion beskrivs som de faktorer som 

skiljer kriget på pappret från verkligheten.
174

 Dock kan gott ledarskap, stridserfarenhet, öv-

ning och träning reducera friktionen.
175

 Det anses även i doktrinen att friktion kan skifta från 

konflikt till konflikt och att friktion inte är samma sak från gång till gång.
176

 Friktionsbegrep-

pet används även för att beskriva de förhållanden som kan uppstå inom förband vid multinat-

ionella staber på grund av kulturella och språkliga missförstånd.
177

 Sammantaget används i 

doktrinen friktion för att beskriva friktion i enlighet med Clausewitz ursprungliga förklaring. 

Friktion anses dock till stor del kunna hanteras genom planering och gott ledarskap och be-

greppet används inte återkommande i doktrinen även om det anges vara centralt för att förstå 

krigföring. 

 

I båda doktrinerna används friktion för att beskriva karaktären och naturen av kriget i enlighet 

med Clausewitz beskrivning. FFOD 2007 använder dock det lite vidare begreppet konflikt 

istället för krig. FFOD 2007 använder friktion i större utsträckning än FFOD 2014 och det är 

mer centralt i återkommande resonemang än i den senare upplagan, även om FFOD 2014 ut-

tryckligen anger det som centralt i ett delresonemang. 

4.3 Princip 
I FFOD 2007 förekommer begreppet 63 gånger och används i stor utsträckning i doktrinen. 

Principer beskriver hur manöver-, utmattnings- och stabiliserande metoder skall nyttjas och 

fungerar.
178

 Principer används för att beskriva informationshantering i Nätverksbaserat för-

svar (NBF)
179

 och för att beskriva informationsoperationer.
180

 Principer används även för hur 

Civil-Military Co-Operation (CIMIC)
181

 och underrättelsetjänst
182

 skall bedrivas. Logistik 

styrs också av ett antal principer som reglerar verksamheten. Principer beskriver även tyngd-

punktens relation till målsättningar och användandet av kombinerade insatser.
183
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Principer återkommer flertalet gånger i samband med de folkrättsliga aspekterna av krigfö-

ring, som exempelvis proportionalitetsprincipen.
184

 

 

Sammantaget är användandet av principer vanligt i doktrinen och anges för att reglera flera 

typer av verksamheter och militära företeelser. Återkommande hänvisas dessa principer till 

NATO:s principer för respektive verksamhet. Krigföringsprinciper finns dock inte presente-

rade i doktrinen. 

 

I FFOD 2014 förekommer begreppet 76 gånger och principer nämns redan i innehållsförteck-

ningen som operationella principer och principer för ledning.
185

 Doktrinen beskrivs som ett 

dokument som med formell auktoritet redogör för vilka principer som skall ligga till grund för 

operationer och försvarsgrenarnas arbete.
186

 I doktrinen används begreppet krigens principer 

som en del av beskrivningen av kriget.
187

 Totalförsvar och civilt stöd till försvarsmakten be-

skrivs i termer av principer i doktrinen.
188

 Begreppet operativa principer återkommer genom 

doktrinen och beskrivs med att de inte skall ses som absoluta men är centrala i moderna dokt-

riner och är baserade på krigföringens principer.
189

 De operationella principer som anges är: 

Definiera och upprätthåll målsättning, Enhetlig ledning, Uthållighet, Kraftsamling, Stridseko-

nomi, Flexibilitet, Initiativ och offensivt uppträdande, Överraskning, Operationssäkerhet och 

Enkelhet.
190

 Principer används även för att beskriva underrättelsetjänst, skydd av egna styr-

kor, användandet av luftvärn, skydd mot CBRN (kemiska, biologiska, radiologiska och nuk-

leära stridsmedel) samt informationsoperationer. Operativ logistik följer principer i doktrinen 

såväl som sjukvårdstjänst och användandet av CIMIC. Lednings- och lydnadsförhållanden 

presenteras även det i formen av ett antal principer.
191

 Doktrinen förhåller sig även till de 

principer som är förknippade med folkrätten.
192

 Sammantaget används i doktrinen principer 

till många företeelser för att rikta tankar och beteenden. Krigföringsprinciper införts i doktri-

nen med hänvisningar till Jomini och Fuller.
193

 

 

I båda doktrinerna används principer för att reglera förhållningssätt till verksamhetsområden 

och för att förklara verksamheter. Det är stora likheter mellan doktrinerna i hur de förhåller 

sig till begreppet princip förutom i ett avseende, i FFOD 2014 är krigföringens principer in-

förda inom ramen för vad som kallas operationella principer. FFOD 2014 använder dessutom 

krigets principer i samband med att beskriva krigets natur och karaktär. 

4.4 Effekt 
I FFOD 2007 förekommer begreppet 117 gånger och nyttjas redan i förordet för att markera 

vad som skall genomsyra doktrinen i form av effekttänkande, nätverkstänkande och manöver-

krigföring.
194

 Den önskade effekten av militär verksamhet anses kunna hanteras med den mo-
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derna teknologiska utvecklingen.
195

 Detta effekttänkande återkommer genomgående i doktri-

nen då det anges som centralt i enlighet med doktrinens konceptuella operativa utgångs-

punkt.
196

 Effekt används för att förklara vikten av kombinerade insatser och situationsuppfatt-

ning.
197

  I bilagan för centrala begrepp anges; avgörande effekter, effekt, effekttänkande samt 

sambandet mellan insats, verkan och effekt.
198

 Sammantaget användes begreppet effekt i en-

lighet med indikatorn i flera områden och anger dessutom att det är centralt för verksamheten 

att detta tankesätt dominerar verksamheten.  

 

I FFOD 2014 förekommer effekt 2 gånger och inte i enlighet med hur indikatorn är beskriven. 

Sammantaget använder FFOD 2014 inte begreppet effekt och det finns inga likheter mellan 

FFOD 2007 och FFOD 2014 i hur begreppet effekt nyttjas. I doktrinen från 2007 är begreppet 

centralt och genomsyrar i stort hela texten medan i doktrinen från 2014 används inte effekt 

som begrepp. 

4.5 Slutsatser Norge 
I båda doktrinerna belyses harmoniseringen med NATO-doktriner som vitalt för doktrinhie-

rarkin i landet. Båda doktrinerna är dessutom tydliga i ansatsen att doktrinen skall på ett nor-

merande sätt rikta in försvarets verksamhet. FFOD 2014 har till skillnad från FFOD 2007 in-

fört Comprehensive Approach som en del i doktrinen och innehåller därmed en större ansats 

än föregångaren då det är fler aspekter som beaktas inom ramen för denna utgångspunkt.  

 

En uppenbar skillnad mellan doktrinerna är omfattningen då FFOD 2014 har 57 sidor fler än 

sin föregångare. FFOD 2007 använder dynamik för att beskriva krigföringens komplicerade 

och oförutsägbara förhållanden med viss anknytning till interaktionen med motståndaren. 

Främsta användningsområdet är dock i samband med beskrivningen av system och systemför-

ståelsen som kan krävas i moderna krig. Användandet är inte genomgående och det är inte 

centralt i resonemanget för förståelsen av krig. Friktion används i doktrinen för att beskriva 

krigets natur och karaktär. Beskrivningen känns igen från Clausewitz och anges vara centralt i 

förhållande till förståelsen av konflikter. Det används även för motiv till exempelvis vald led-

ningsfilosofi. De icke-linjära indikatorerna är således närvarande i doktrinen utan att vara 

tongivande för texten. FFOD 2007 använder sig av principer i stor utsträckning och för att re-

glera flera typer av verksamheter. Flera av principerna hänvisas till NATO:s principer för re-

spektive verksamhet. Dock finns det inte några krigföringsprinciper i doktrinen som riktar in 

förståelsen av verksamheten utan principerna är mer riktade till de som skall utföra respektive 

verksamhet. 

 

Den sista indikatorn, effekt, används redan i förordet för att påvisa vikten av denna typ av 

tänkande för hela försvarsmakten. Effekt och effekttänkande anges i doktrinen som det cen-

trala resonemang som den konceptuella förståelsen skall baseras på. FFOD 2014 använder 

inte dynamik som begrepp för att beskriva krigföringens natur och karaktär. Även det gene-

rella nyttjandet av dynamik är begränsat till dynamik mellan ledningsnivåer och i relation till 

komplexiteter i krishantering. Friktion används däremot i enlighet med både Clausewitz och 

indikatorns beskrivning. Friktion används dock inte genomgående i texten även om det ur för-

ståelseperspektiv anses centralt. Till del anses friktion kunna reduceras genom planering och 

ledarskap. Princip som indikator återfinns i stora delar av texten, både som principer för verk-
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samhet men även infört som principer för krigföring. Principerna som är relaterade till speci-

fik verksamhet i FFOD 2014 är inte lika tydligt hänvisade till NATO-doktriner som i FFOD 

2007. Angående den sista indikatorn så förekommer inte effekt i FFOD 2014 som begrepp. 

Med anledning av nyttjandet av de respektive indikatorerna verkar FFOD 2007 mer linjär än 

icke-linjär. FFOD 2014 använder de icke-linjära indikatorerna i mindre utsträckning än före-

gångaren och de är inte lika tydligt närvarande vid centrala resonemang. Principer används i 

större utsträckning samtidigt som krigföringsprinciper är infört, däremot så används inte indi-

katorn, effekt. Trots att effekt inte används ger nyttjandet av de övriga indikatorerna att FFOD 

2014 också är mer linjär än icke-linjär. 
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5. Diskussion  
Analyserna av Sverige respektive Norge i ett nu-och-då perspektiv visade en del förändringar 

av doktrinerna under den tidsperiod som analyserats. I Sverige har en mer icke-linjär beskriv-

ning ändrats till en balans mellan en icke-linjär och linjär beskrivning, främsta förändringen är 

införande av krigföringsprinciper. I Norge är beskrivningen generellt mer linjär än icke-linjär 

och även om indikatorn effekt närmast uteslutits i den senare versionen, kvarstår det linjära 

draget främst med anledning av införande av krigföringsprinciper. För att undersöka skillna-

der och likheter mellan länderna jämförs resultatet av analysen och dess slutsatser. 

 

I båda versionerna av den svenska MSD används dynamik för att beskriva de komplexa för-

hållanden som krig och krigföring innebär. Även om användandet nedgår från 2002 till 2012 

är det fortfarande ett återkommande och centralt begrepp. I Norge används indikatorn endast i 

liten mån i FFOD 2007 och sammanställt ger det inte något reellt utslag på denna indikator. 

Sverige använder indikatorn centralt i resonemang till skillnad från Norge. 

 

I Sverige framgår viktningen av friktion i respektive doktrin tydligt. Indikatorn är central för 

förståelsen av krigföring och påverkar all verksamhet. Friktionens påverkan är motiv till val 

av exempelvis ledningsfilosofi. I Norge förekommer indikatorn och anges som centralt i för-

ståelsen för krigföring och konflikter, användandet är dock begränsat. Båda länderna använ-

der indikatorn, dock är den mer framträdande i de svenska doktrinerna. 

 

Gällande principer skiljer sig de svenska doktrinversionerna åt. Här har det skett en förskjut-

ning i den svenska nomenklaturen och terminologin. Införandet av krigföringsprinciper är en 

stark indikator för en linjär förståelse av krigföring. I Norge återkommer denna indikator i 

stor utsträckning i de båda doktrinerna. Principer används för att beskriva en mängd olika re-

lationer och förhållanden. I FFOD 2014 är dessutom krigföringens principer införda. Båda 

länderna inför krigföringsprinciper, dock är det generella nyttjandet av indikatorn större i 

Norge. 

 

Effekt som indikator ger ett stort utslag i den svenska MSD 2012. Genomgående används ef-

fekt väsensskilt mellan doktrinversionerna. En tydlig förskjutning syns med denna indikator. I 

Norge bryter denna indikator ett tydligt mönster i doktrinerna. Skillnaden är påtaglig då be-

greppet är centralt i 2007-års version och är ej förekommande 2014. Båda länderna använder 

indikatorn, dock med en motsatt utveckling. I Sverige ökade användningen till skillnad från 

Norge där det minskade. 
 

Slutsatsen av denna jämförelse ger att den svenska doktrinterminologin är sammantaget en 

balans mellan icke-linjäritet och linjäritet medan den norska doktrinterminologin är genomgå-

ende mer linjär än icke-linjär. Sammanfattningsvis är Norge mer linjärt i sin förståelse av 

krigföring än Sverige, enligt dessa indikatorer. 
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5.1 Reflektioner kring empirin 
Det plötsliga upphörandet av indikatorn effekt i FFOD 2014 var tydlig vid genomläsning. Or-

det effekt användes plötsligt endast vid ett par tillfällen och då enkom i relation till effektivi-

tet. Detta föranleder en särskild reflektion då till och med modellen för operativ design från 

Comprehensive Operations Planing Directive (COPD) återges med samtliga rubriker utom ef-

fekt.
199

 Svaret på denna förändring finns eventuellt i vad James Mattis uttryckte 2008, strax 

efter FFOD 2007 utkommit: ”The underlying principles associated with EBO, ONA [Operat-

ional Net Assessment] and SoSA [System of System Analysis] are fundamentally flawed and 

must be removed from our lexicon, training and operations. EBO thinking, as the Israelis 

found, is an intellectual ’Maginot Line’ around which the enemy can maneuver. Effective im-

mediately, USJFCOM [United States Joint Forces Command] will no longer use, sponsor, or 

export the terms and concepts related to EBO, ONA and SoSA in our training, doctrine devel-

opment, and support of JPME [Joint Professional Military Education].”
200

 Valda delar så 

som; målvalsanalys och uppdragsanalys fastställs vara kvar från EBO-konceptet.
201

 Detta 

återkommer i FFOD 2014, kapitel 7, där många av de faktorer som relaterar till indikatorn ef-

fekt används.
202

 Den tredje indikatorns utformning, effekt, påvisar att trender förekommer.  

 

De främsta aspekterna som framkommer i form av likheter efter det att Möjlighetsstudien ge-

nomförts är att båda ländernas doktriner inarbetat Comprehensive Approach och Krigföring-

ens principer i de senare doktrinerna. Krigföringens tempel (Tre kolumner; Fysiska faktorer, 

Konceptuella faktorer och Moraliska faktorer) som återfanns i MSD 2002, återkommer i 

MSD 2012 och är inarbetad i FFOD 2014. Både Norge och Sverige införde krigföringsprinci-

per i de senare doktrinerna. De norska principerna hänvisar delvis till samarbete, exempelvis 

Enhetlig kommando som hänvisar till Unity of Command och Unity of Effort.
203

 Här finns 

kopplingar till principer i NATO:s doktriner på ett sätt som inte återfinns i den svenska dokt-

rinen. Det norska införandet av Krigföringstemplet i FFOD 2014, vilken har funnits med i 

MSD 2002 och MSD 2012, kan som tidigare nämnts även det indikera att samarbetet påverkat 

länderna, dock återfinns inte Krigföringstemplet i referensdoktrinen MSD 15. Vissa tecken i 

doktrinerna tyder på samarbetet, dock i liten omfattning och de främsta förändringarna mellan 

MSD 2002 och 2012 synes härstamma från ett allmänt vidare internationellt samarbete samt 

eventuellt erfarenheter av NATO:s operation i Afghanistan. 

 

Som tidigare redovisats använder MSD 2002 begreppet icke-linjäritet för att beskriva hur mi-

litära förband agerar i konflikter. Alla fyra doktriner relaterar till Clausewitz vid ett antal till-

fällen men FFOD använder även hänvisningar till Jomini, både 2007 och 2014.
204

 En annan 

intressant aspekt på linjäritet är begreppet geometri som införs i FFOD 2014. Operationell 

och taktisk geometri används för att beskriva abstraktioner i indelningen av geografiska om-

råden i insatsområden.
205

 Detta begreppsanvändande leder till de tankar som formulerades 

under upplysningstiden av Lloyd och Bülow och sedermera förädlades av Jomini i enlighet 

med den linjära idétraditionen. I både Sverige och Norge har i samtliga fyra doktriner, manö-

vertänkande och manöverkrigföring varit en viktig del. Även om teoribildningen tenderar att 
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vara linjär så innehåller den icke-linjära aspekter. Teorianvändandet är dessutom inte i grun-

den urskiljande mellan länderna och avhandlas därmed inte i uppsatsen. I syfte att ytterligare 

reflektera över det empiriska underlaget används remissutgåvan av MSD 2015 för att under-

söka trender och utveckling i det svenska doktrinarbetet.
206

 Remissutgåvan är på 68 sidor och 

är därför mindre omfattande än tidigare svenska doktriner och angående ansatsen beskriver 

MSD 2015 det följande: ”MSD 15 kan jämföras med en kompass som i kombination med gott 

omdöme ska ge riktning och övergripande vägleda oss att nå våra mål.”
207

 I MSD 2015 före-

kommer indikatorn dynamik vid 15 tillfällen och är centralt i resonemang om krigföringens 

komplexitet. Friktion återkommer endast 4 gånger men har en tydlig roll i resonemang om 

krigföring, förståelsen därav samt planering. Den tredje indikatorn, princip, förekommer 18 

gånger men krigföringens principer finns inte omnämnda i doktrinen. Den sista indikatorn, ef-

fekt, förekommer vid 20 tillfällen och endast vid tio fall i relation till verkan eller påverkan 

vilket samtidigt inte är centralt i doktrinen. I MSD 2015 är dessutom Krigföringstemplet, som 

förekommit i MSD 2002 och 2012, borttaget. Sammantaget är MSD 2015 mer icke-linjär än 

linjär med anledning av att de icke-linjära indikatorerna är mer centrala i resonemang och för-

klaringar samtidigt som krigföringsprinciper tagits bort och uttryck för effektbaserad krigfö-

ring minimerats till bisatser. 

 

Undersökning visar att två till synes liknande länder, liknande kulturer och grannländer kan 

ha skillnader i uppfattningen på grundläggande konceptuell nivå avseende exempelvis krigfö-

ring. En förklaring kan vara att där Sverige sedan hundratals år varit självständigt och fritt 

från krig är Norge en ung självständig nation som ockuperades under andra världskriget och 

med efterföljande medlemskap i en stor försvarsallians. Här finns potentiellt en förklarings-

grund till var skillnaderna i idétraditioner och synsätt kommer ifrån. 

 

5.2 Vad innebär det att förstå olika? 
Genom att följa Hollis och Smith resonemang hämtat från internationella relationer, veten-

skapsteori och filosofi skulle denna modell av skillnader kunna appliceras på den icke-linjära 

och den linjära idétraditionen. Den förklarande ansatsen som positivister anlägger kan jämfö-

ras med Lloyd, Jomini och Mahan samtidigt som den hermeneutiska ansatsen att förstå kan 

jämföras med Clausewitz. De skillnader som uppstår bland teoretiker inom forskningsfältet, 

internationella relationer, bör då finnas bland militärteoretiker i motsvarande utsträckning vid 

ett sådant exempel. Resonemanget leder till att modellen skulle kunna beskrivas likt följande i 

en militärteoretisk kontext: 

 
  Fig. 7: Applicering av militärteoretisk kontext 
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Modellen läses som att beroende på om du som individ är skolad i en linjär förståelse av krig-

föring och ser på individens agerande i krig så kommer du söka rationella beslut efter en rat-

ionalitet som du förstår den samt förväntar dig att motståndaren agerar på motsvarande sätt. 

Om du är skolad i en icke-linjär förståelse kommer du som individ när du ser på organisation-

er leta efter den kollektiva förståelse som kontextuellt beskriver organisationen snarare än titta 

i policydokument. Den linjära organisationen kan komma att i större utsträckning än den icke-

linjära att reglera verksamhet med styrningar och ramar. Detta bör innebära att individen som 

fattar beslut varandes i sin organisation påverkas av hur förståelsen är beskriven och hur verk-

ligheten uppfattas. På motsvarande sätt som Hollis och Smith beskriver fenomenet med att 

parter talar till synes olika språk, kan detta uppstå mellan två militärer fostrade i olika skolor. 

Detta kan resultera i problem vid alla typer av samarbeten från upphandlingar av materiel till 

aktioner på stridsfältet. När den ene förlitar sig på en viss rationalitet för sitt eget, allierades 

samt motståndarens agerande och den andre anser att själva uppgiften är felformulerad eller 

att planen inte är trovärdig redan från början kan problem uppstå.  

 

5.3 Doktriner – verktyg för konceptuell förståelse 
Doktriner är som Posen påvisat viktiga för kommunikationen inom en stat och för staten att 

kommunicera med sin omgivning. Vad kommunicerar då de svenska respektive norska dokt-

rinerna? Efter att studerat FFOD 2007 och 2014 är inriktningen relativt tydlig i att Norge in-

går som en aktiv medlem i en försvarsallians och med starka band till USA syftandes till en 

avskräckande säkerhetspolitisk inriktning. Detta återkommer bland annat i de mångfaldiga re-

ferenserna till NATO:s doktriner. I denna kontext är det internationella krishanteringsenga-

gemanget tydligt motiverat och förståeligt. Denna underliggande ansats skiljer sig inte nämn-

värt åt mellan de undersökta doktrinerna 2007 och 2014. För Sveriges del är det inte lika tyd-

ligt vad som skall kommuniceras. I MSD 2002 är det internationella engagemanget inte prio-

riterat och den inriktning som kommuniceras kan anses vara en blandning av offensivt och de-

fensivt då det är tydligt att agerandet skall vara offensivt i alla lägen och med hög risktagning, 

dock i ett defensivt syfte. I MSD 2012 är kommunikationen annorlunda då det internationella 

engagemanget får en stor plats och motivet till detta kan skönjas i militärt samarbete för att 

försvara Sveriges intressen och värden. Huruvida doktrinen förhåller sig till ländernas respek-

tive försvars- och säkerhetspolitik kan inte analysen säga något om då det i jämförelsen hade 

krävts ytterligare empiriskt underlag från politisk nivå. Det är dock värt att ha med sig vikten 

av att statens förda politik och doktrinens budskap harmoniserar. 

 

Förutom den risk som disharmonier medför tar Høiback upp ett antal faror med att använda 

doktriner. Motiven till dessa faror tangerar i mångt och mycket argument från den icke-linjära 

idétraditionen. En av farorna var att doktrinen kan bli för rigid och därför riskera att uppträ-

dandet blir för stereotypt. Det myckna nyttjandet av principer för olika ändamål kan vara ett 

tecken på ett sådant förhållande. En annan fara är att doktrinen lägger stor vikt vid hur Du 

som individ skall vara, vilket ofta saknar evidens i relevans, innebärande att det inte är till nå-

gon egentlig nytta för organisationen. Båda dessa aspekter återfinns i Sveriges och Norges 

doktriner. De norska är dock mer principfyllda och normativa än de svenska. Ytterligare faror 

var importen av utländskt inflytande samt trender utan rejäl omarbetning till landets förhål-

landen. Här utgör EBO ett tydligt exempel, både som import från utlandet och, främst i de 

norska doktrinerna, som trendaspekt. Vad sådant hanterande resulterar i kan vara ett problem, 

särskilt vid hänsyn till importaspekten, om det egna landet har en annorlunda idétradition vil-

ket kan resultera i att importen blir kontraproduktiv. 
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 Fig. 8: Doktrinens nytta 

  

Arbete med doktriner kunde enligt Høiback vara ett verktyg för att förändra en organisation 

enligt denna modell. Som Høiback beskriver kan det under gynnsamma förhållanden gå att 

förändra en försvarsmakt och dessa förhållanden stämmer med det norsk-svensk samarbetet. 

På ytan finns många likheter i språk, kultur och historia samt gott om tid att arbeta med dokt-

rinerna i en tid av fred. Dock finns det olikheter och skillnader mellan ländernas doktriner. 

Vissa saker indikerar som redovisats ett närmande även om det ur den genomförda analysen 

fortfarande är stora skillnader. Det kan betyda att tiden som krävs för att verkligen komma 

nära varandra i denna typ av förståelse är betydligt mer omfattande än fem till tio år. Istället 

för denna rationella förståelse för hur doktrinarbete uppfattas beskriver Ångström och Widén 

konstruktivistiskt att doktrinarbete generellt saknar adekvat empiriskt underlaget. Det går där-

för inte att rationellt förklara vägval annat än att det bygger på en trosuppfattning om vad som 

fungerar, likt religion. De belyser även svårigheten med exempelvis förändring då det inte går 

att veta om det är denna väg som landet skall gå med anledning av hur framtidens krig ser 

ut.
208

 Med återkoppling till farorna med doktriner så går det inte heller att förutse om en för-

ändring är ändamålsenlig med anledning av landets förutsättningar. 

 

Hinder för samarbeten uppenbaras då i form av skillnader i konceptuell uppfattning vilket ge-

nererar skillnader i terminologi, begrepp och definitioner. Detta kan innebära att, likt Hollis 

och Smith påpekade, två parter säger samma saker men menar i grunden olika. Vilket innebär 

att missförstånd uppstår då verkligheten ter sig olika. Denna förklaring går djupare än skillna-

der i språk, ordermallar eller traditionella planeringsmodeller. Om kriget förstås fundamentalt 

olika kommer samma sak betyda något annat även om det står i samma order. Men på vilken 

nivå dessa skillnader bör hanteras är ett kvarstående problem då samarbete trots allt krävs och 

skall eftersträvas idag. Det är dock värt att ha med sig vid anpassning av planeringsmodeller 

eller stående order efter andra länders sätt att arbeta. 
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6. Slutsatser 
Svaren på forskningsfrågorna om de två ländernas respektive synsätt besvarades i analysen 

och vid efterföljande jämförelse framkom skillnader i hur Sverige och Norge ser på krigföring 

utifrån de indikatorer som valts i undersökningen. Detta påvisar att respektive länder verklig-

en uppfattar krigföring på olika sätt. Med detta resonemang så besvaras den tredje forsknings-

frågan, huruvida det är några skillnader mellan länderna i synen på krigföring. I undersök-

ningen har det dock inte argumenterats för att den ena idétraditionen är bättre än den andra. 

Analys och resultat har främst fokuserat på närvaro av begrepp, frekvens i användande, hur 

centralt indikatorerna har används samt om användandet är mer eller mindre. Detta ger resul-

tatet att Sverige är mer icke-linjärt och mindre linjärt, vid en jämförelse, än Norge. Sverige 

har däremot blivit mer linjärt från det ena empiriska underlaget till det andra. Med användan-

det av MSD 15 som referens uppfattas dock en tillbakagång till en mindre linjär ansats i dokt-

rinen än i det sista empiriska underlaget.  

 

I problemformuleringen omnämns även den forskning som Edström och Øie genomfört angå-

ende norsk-svenskt försvarsamarbete. Det hänvisades bland annat till Norges långa samarbete 

inom ramen för NATO något som Sverige fortfarande arbetar med för att i periferin anpassa 

sig till. Det indikerar att resultatet av denna undersökning, med hänsyn till idétraditioner, kan 

innebära att Norges förståelse av krigföring är påverkad av samarbetet med organisationen 

NATO, vilken i sin tur är starkt influerad av USA och Storbritannien. Med anledning av det 

förda resonemanget kring NATO och Norges engagemang i organisationen föranleder det ett 

utvidgat resonemang där Norge kan ses som representant för NATO i jämförelsen med Sve-

rige. Ett fortsatt fördjupat samarbete med NATO eller inträde i alliansen kan föranleda att 

Sveriges idétraditionella utgångspunkt vidare måste förskjutas i syfte att uppnå den samsyn 

som NATO:s definition av interoperabilitet ger vid handen. Det förhåller sig eventuellt så att 

det inte bara räcker att synkronisera doktriner och reglementen så att de överensstämmer, det 

doktrinära arbetet måste i enlighet med Høibacks modell arbeta för en förändring av synsätt i 

Sverige. En sådan förändring kan behöva påverka den strategiska kulturen, som Kier beskrev, 

från den plats Sverige befinner sig på idag till något annat i morgon. En fara, enligt Posen, är 

att politiken kan ändras fortare än doktriner. Säkerhetspolitiska ambitioner och doktrinärt för-

hållningssätt kan riskera att disharmonisera vilket historiskt leder till nederlag. Det finns en 

fråga som svävar över undersökningen; är Sverige medvetet sin om egen idétradition, förhåll-

ningssätt samt strategiska kultur i sann relation till omvärlden och i vilken utsträckning finns 

benägenheten att verkligen förändra delar av det i grunden? 

 

Angående begreppen linjäritet och icke-linjäritet så använder USA dessa för att dela in oper-

ationer efter. Beskrivningen säger att andra världskriget är exempel på linjär krigföring medan 

icke-linjär krigföring genomförs efter flera operationslinjer parallellt och mot effekter på flera 

avgörande punkter simultant.
209

 Genom beskrivningen framträder dock en grundläggande lin-

jär förståelse av krigföring, dessa icke-linjära operationer framstår mer som komplexare oper-

ationer i relation till traditionella. Här finns ytterligare en av de faror som Høiback identifie-

rar, nämligen att intellektuellt importera begrepp och koncept utan att det anpassas till hur den 

egna verksamheten fungerar och i grunden är uppbyggd. Detta kan i sig påvisa att själva idé-

traditionen som en nations försvarsmakt vilar på inte kan förändras hur som helst avseende 

inflytelser. Det kan vara att sådana förändringar kräver fullständiga omvälvingar likt de 

Preussen upplevde mot Napoleon för att de skall kunna genomföras. Ångström och Widén 

skriver att doktriner snarast är att jämföra med religion som inramar den militära tron avse-
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ende vad som anses fungera.
210

 Sammantaget innebär detta att försiktighet bör iakttas vid im-

plementering av importerade begrepp om de inte harmoniserar med den rådande idétradition-

en kring förståelsen av krigföring. Att förändra denna förståelse kan visa sig svår, kanske 

omöjlig. Vilken idétradition som styr en försvarsmakts agerande påverkar många områden av 

det militära värvet och kan styra även språkbruk och diskurs. Givet denna förståelse kan idé-

traditionen identifieras genom att studera ett lands doktriner men samtidigt kan ett lands dokt-

riner förstås genom att vara medveten om idétraditionen. 

 

Med Ångströms och Widéns ansats om ett religiöst förhållande till doktriner samt Kiers be-

skrivning av strategiska kulturers effekter hamnar idétradition som en bottenplatta för djupare 

förståelse av krigföring. Beskrivningen av hur ett land på idé-nivå förhåller sig till fenomenet 

krig tar sig religiösa uttryck, påverkar den strategiska kulturen och formar de konceptuella 

”sanningar” som landet bekänner sig till och manifesterar i doktriner. Den före detta ameri-

kanske ambassadören, Mitchell Reiss, beskriver exempelvis amerikanskt och brittiskt samar-

bete som att även om de är länder som delar historia, värderingar och strategiska målsättning-

ar så delar de inte uppfattning om hur problem löses taktiskt.
211

  

 

6.1 Förslag på vidare forskning 
Vidare undersökning på detta område vore att fördjupa analysen av icke-linjäritet och linjäri-

tet över ett längre tidsperspektiv i Sverige. För detta skulle fler indikatorer krävas och annan 

empiri, exempelvis försvarsplaner. En fortsatt jämförelse mellan Sverige och Norge inom ra-

men för strategisk kultur skulle öka förståelsen för nordiskt samarbete ytterligare. För den 

studien skulle exempelvis försvarspropositioner vara intressant empiri. Slutligen vore det in-

tressant att med utgångspunkt i icke-linjäritet och linjäritet studera inom-variansen i för-

svarsmakten då flygvapnet exempelvis använder John Warden, marinen Corbett och Mahan 

medan armén ofta återkommer till Clausewitz. 
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