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The Contentious Nature of War – An Analysis of Military Theorists 
The purpose of this essay is to investigate and assess, with Clausewitz’s theory as the 
background, how different military theorists interpret and relate to the nature of war. 
 
This essay illustrates the state of research into Clausewitz’s philosophical influences. 
Clausewitz’s theory of the nature of war is subjected to a qualitative text analysis that is followed 
by a critique of other military theorists interpretations of his theory. Subsequently a descriptive, 
comparative qualitative text analysis is performed where the factors identified by Clausewitz as 
being part of the nature of war (“rational thought”, “passion” and “chance”) are used as a means 
to interpret and assess how other military theorists relate to Clausewitz theory. This essay is 
mainly founded on analysis of the works of Jomini, Delbrück, Fuller, Liddell Hart, Handel, 
Roxborough, van Creveld and Keegan. The analysis concludes with a categorization and 
assessment of the other theorists’ critiques of Clausewitz’s theory. The result shows that their 
critiques are founded on parts of Clausewitz’s theory, which have been taken out of context or 
interpreted differently than they are in this essay. 
 
My analysis of how other military theorists relate to the factors that constitute the nature of war 
according to Clausewitz, shows that all of them interpret his three factors as essential parts of the 
nature of war. None of them contributes anything new to Clausewitz’s theory of the nature of 
war. Nor do they suggest any alternative explanation of the nature of war that does not fit within 
the framework of Clausewitz’s theory. All in all, the results of this essay consolidate 
Clausewitz’s theory of the nature of war. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Gårdagens, dagens och förmodligen morgondagens officerare bländas lätt av den snabba och 
kontinuerliga teknikutveckling som präglar vårt samhälle. Den tekniska utvecklingen påstås 
få avgörande konsekvenser för samhällsutvecklingen och för krig som samhällsfenomen.1 
Hur begreppet krig ska definieras är inte självklart, jag har valt att utgå ifrån en så vid 
tolkning som möjligt. Krig definierar jag som ett tillstånd av organiserad kollektiv konflikt 
med förutsättningslös utgång och med inslag av våld.2 Debatten i den militära fackpressen 
domineras av förkortningar som exempelvis DBA3, RMA4 och inte minst vårt svenska NBF5. 
Bilden som förmedlas är en klinisk och mekanisk krigföring som präglas av fjärrbekämpning 
med mycket stor precision, ständig tillgång till relevant beslutsunderlag och ett 
ledningssystem där alla kan få kontakt med varandra när helst det behövs. Kriget utgörs av 
dueller mellan tekniska system som sätts in som en följd av beslut fattade enbart på rationella 
grunder. Samtidigt har teoretiker med en mer humanistisk tradition fört fram andra teorier om 
hur kriget förändrats. De hävdar att de moderna krigen präglas av irrationalitet, en avsaknad 
av rationella mål där kriget i sig blir ett mål utan syfte annat än att föda sig självt. Denna 
utveckling har bland annat sin grund i att nationalstaterna försvagats och gränsen mellan 
folket och armén blivit mindre i krig med etniska och kulturella inslag.6 
 
Dessa båda utvecklingstrender utmanar den i västvärlden etablerade uppfattningen om vad 
som utgör krigets natur. Denna uppfattning har sin grund i de tankar som Carl von 
Clausewitz förde fram i sin bok ”Om kriget” från år 1832 baserat på erfarenheter från bland 
annat Napoleonkrigen. Clausewitz skiljer på ett krigs natur och dess karaktär. Två meningar i 
”Om kriget” är centrala för att förstå hur Clausewitz såg på skillnaden mellan krigets natur 
och dess karaktär: 

 
Kriget är inte bara en verklig kameleont, eftersom det i varje konkret fall något ändrar karaktär. 
I sin totala form och med hänsyn till sina inneboende syften utgör kriget även en märklig 
treenighet sammansatt av den primitiva våldsamheten i dess element, hatet och fiendskapen 
som tillsammans kan betraktas som en blind naturkraft; av sannolikheternas och 
tillfälligheternas spel, som ger utrymme för ett fritt skapande sinne; och slutligen av att vara ett 
politiken underordnat instrument, varigenom det betingas av det rena förnuftet.7 

 

                                                 
1 Alvin & Heidi Toffler, War and Anti-War: Survival at the Dawn of the 21st Century (London: Warner Books, 
1993), s. 7-333; Tredje vågens samhällsbygge (Svenska Förlaget liv & ledarskap AB övers), (Falun: Svenska 
Förlaget, 1997), s. 7-110. 
2 Alexander Moseley, A Philosophy of War (New York: Algora Publishing, 2002), s. 14, 23. 
3 Dominant Battlespace Awareness. 
4 Revolution in Military Affairs. 
5 Nätverksbaserat försvar. 
6 Angström & Duyvesteyn (red), The Nature of Modern War: Clausewitz and his Critics Revisited (Stockholm: 
Swedish National Defence College, 2003), s. 1-18; Mary Kaldor, Nya och gamla krig: Organiserat våld under 
globaliseringens era (Joachim Retzlaff övers), (Uddevalla: Bokförlaget Daidalos, 1999). 
7 Carl von Clausewitz, Om kriget (Hjalmar Mårtenson, Klaus-Richard Böhme och Alf W Johansson övers), 
(Stockholm: Bonnier Fakta Bokförlag AB, 2002), s. 44. 
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Av ovanstående citat framgår att krigets karaktär utgörs av tidsbundna variationer i hur kriget 
ter sig. Dessa variationer är knutna till de idéer, känslor och förhållanden som är rådande i ett 
visst samhälle i en viss tidsålder.8 
 
Krigets natur utgörs av de faktorer som är ständigt närvarande och som i varje enskilt fall 
avgör hur ett krig ter sig. Dessa faktorer är tidlösa och varierar i storhet och påverkan. Det är 
faktorernas inbördes förhållande och deras påverkan på kriget som utgör kärnan i krigets 
tidlösa natur. Clausewitz modell av krigets natur bygger, förenklat sätt, på en treenighet av 
rationella överväganden, känsla och slump. Denna treenighet kommer att stå i centrum för 
denna uppsats och jag kommer att redogöra närmare för den i uppsatsens tredje kapitel. 
 
Som officer känns det viktigt att ha en välgrundad uppfattning om vad som utgör krigets 
natur för att kunna bedöma hur den tekniska och samhälleliga utvecklingen påverkar 
krigföringens karaktär.  
 
Den samhälleliga och tekniska utvecklingen påverkar doktrin- och taktikutvecklingen inom 
Försvarsmakten. Utan en fast grund att stå på avseende krigets tidlösa aspekter är risken stor 
att fotfästet förloras och att man som officer sveps med i olika militära modesvängningar 
baserade på ”fräcka” förkortningar eller tendentiöst och subjektivt tyckande. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att mot bakgrund av Clausewitz modell av krigets natur undersöka och 
värdera hur olika militärteoretiker uppfattat och skildrat krigets natur. 
 
Uppsatsen kommer att använda nedanstående hjälpfrågeställningar som empiriska verktyg, 
där den första frågan används som ett medel att för att kunna svara på den andra frågan. 
 
Vilka tidigare tänkare har influerat Clausewitz, och eventuellt på vilket sätt, när det gäller 
hans syn på krigets natur? Syftet med den här frågan är att kunna tränga in i Clausewitz 
idévärld vilket leder till att nästa fråga lättare kan besvaras. 
Vilka förklaringsmekanismer för krigets natur finns enligt Clausewitz? 
Vilken kritik riktar olika militärteoretiker mot Clausewitz syn på krigets natur, för de fram 
andra förklaringar? 
Vilka skillnader och likheter finns hos de analyserade teoretikernas kritik och syn på de 
faktorer Clausewitz anser att krigets natur består av? 

1.3 Avgränsningar och antaganden 
Frågeställningen i sig utgör en avgränsning, endast de olika militärteoretikernas syn på 
krigets natur kommer att behandlas, övrig teoribildning avgränsas. Uppsatsen avgränsas till 
att enbart analysera västvärldens militärteoretiker efter år 1832, då Clausewitz 
militärteoretiska tankar blev kända. När det gäller vilka tänkare som influerat Clausewitz 
kommer även tidigare teoretiker och filosofer att behandlas. I metodkapitlets bibliografidel 
kommer jag närmare att redogöra för vad som motiverar mitt val av vilka militärteoretiker 
som kommer att behandlas i uppsatsen. 

                                                 
8 Clausewitz, Om kriget, s.590. 
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2 Metod 

2.1 Vetenskaplig metod och disposition 
Uppsatsen utgörs huvudsakligen av en teoriundersökande studie. En teori är ett analytiskt 
verktyg för att tolka och strukturera fakta i syfte att förstå ett fenomen där olika slag av fakta 
har observerats. Teorin kan ses som ett raster genom vilket vi betraktar vår omvärld i syfte att 
förstå den bättre.9 Militärteori erbjuder ett analytiskt medel att förstå ett fenomen med militär 
anknytning. Clausewitz syn på krigets natur utgör både ett mål och ett medel i denna uppsats. 
Uppsatsens första och andra kapitel fokuserar på frågeställningar, bibliografi, definitioner 
och metodik. 
 
I uppsatsens tredje kapitel kommer jag inledningsvis, i syfte att få en bredare förståelse för 
Clausewitz militärteoretiska idévärld, att belysa forskningsläget avseende vilka filosofiska 
influenser han har utgått ifrån när han tog fram sin modell för krigets natur. Förståelsen 
kommer att underlätta min tolkning och analys av Clausewitz teori. Därefter kommer jag 
genom en kvalitativ textanalys att analysera vad Clausewitz teoretiska förklaring av krigets 
natur består av. I anslutning till min egen analys av Clausewitz teori kommer jag även att 
kommentera de analyser jag har kommit i kontakt med av andra militärteoretiker angående 
Clausewitz teori om krigets natur, i syfte att tydliggöra min egen tolkning. 
 
I uppsatsens fjärde kapitel kommer jag att använda en deskriptiv, komparativ kvalitativ 
textanalys där de faktorer Clausewitz identifierar att krigets natur består av används som ett 
medel, syftande till att tolka och värdera hur olika militärteoretiker förhåller sig till 
Clausewitz förklaring av krigets natur varefter slutsatser dras. Kapitlet avslutas med en 
kategorisering av den kritik mot Clausewitz teori som framkommit vid analysen. 
 
I uppsatsens avslutande kapitel presenteras och diskuteras resultatet ställt mot uppsatsens 
syfte varefter slutsatser dras. Mina reflektioner kring Clausewitz syn på krigets natur och 
förslag på fortsatt forskning kommer därefter att avsluta uppsatsen. 

2.2 Uppsatsens validitet och reliabilitet 
Frågan jag måste ställa mig är om jag kommer att undersöka det jag föresatt mig att 
undersöka enligt uppsatsens syfte. Metoden bygger på en noggrann teoriundersökning av 
Clausewitz teori om krigets natur varur ett antal faktorer, som enligt Clausewitz ingår som 
beståndsdelar i krigets natur, används som indikatorer för att analysera hur olika 
militärteoretiker förhåller sig till Clausewitz teori. Den kommunikativa validiteten stärks 
genom främst tre saker. För det första genom en relativt omfattande litteraturgenomgång där 
urvalet av studerat material beskrivs. För det andra genom att jag måste visa tydlighet dels 
avseende att det är min egen förståelse av Clausewitz teori som används för värderingen av 
de analyserade militärteoretikerna, dels av att skillnaden mellan min och andra 
militärteoretikers tolkning öppet redovisas i uppsatsens tredje kapitel. För det tredje genom 
att jag i analysprocessen, uppsatsens fjärde kapitel, redovisar materialet i form av direktcitat 
och därmed gör det lätt att särskilja det från min egen tolkning. En svaghet i uppsatsens 

                                                 
9 Robert Jackson & Georg Sörensen, Introduction to International Relations (Oxford: Oxford University Press, 
1999) s. 62 f. 
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kommunikativa validitet är att jag inte genomför en teoritriangulering, det vill säga att jag 
belyser det empiriska materialet med flera teorier. Uppsatsens validitet skulle stärkas av om 
de valda militärteoretikerna även analyseras ur ett kunskapsteoretiskt perspektiv. Jag 
bedömer att detta inte är möjligt på grund av utrymmesskäl. 
 
Mätningens tillförlitlighet kommer, enligt min mening, att vara hög. Det beror på två saker. 
För det första på att valet av undersökt litteratur kommer att grundas på en bred genomgång 
av tillgängliga källor. För det andra på en konsekvent användning av de, i Clausewitz teori, 
identifierade faktorerna. Det är därför sannolikt att om någon annan skulle använda samma 
metod som jag har gjort så skulle urvalet av litteratur vara likartat och därmed även resultatet. 
Reliabiliteten gällande de undersökta militärteoretikernas kritik mot Clausewitz är inte lika 
självklart god eftersom den till del bygger på undersökarens förståelse och tolkning av 
Clausewitz teori om krigets natur. När det gäller förekomsten av de faktorer Clausewitz 
identifierar att krigets natur består av kommer att tillförlitligheten att vara relativt hög. Det 
beror framför allt på att jag noggrant redovisar hur jag kommer fram till att faktorerna är 
viktiga för Clausewitz teori. De kommentarer eller den kritik jag avser att föra fram mot 
andra militärteoretikers tolkning av Clausewitz teori visar att reliabiliteten, ur en aspekt, kan 
bli förhållandevis låg på grund av att min tolkning kanske inte har stöd av andra 
militärteoretikers analys av Clausewitz teori. En annan aspekt på detta problem är att den 
potentiellt låga reliabiliteten måste kompenseras av en utförlig förklaring av min tolkning av 
Clausewitz teori. Det i sin tur medför att en oberoende läsare som använder samma metod 
och samma material borde komma fram till samma resultat som jag gör. 

2.3 Val av litteratur med motiv och källkritik 
Den naturliga utgångspunkten vid en studie av Clausewitz syn på krigets natur är givetvis 
”Om kriget”, vilket utgör en primärkälla. Clausewitz gav under sin levnad ut ett litet antal 
böcker och skrifter som visar hur hans idéer utvecklades men det är i den postumt utgivna 
”Om kriget” som hans filosofiska syn på kriget finns samlad. Jag har valt att utgå från den 
svenska översättningen från 1991 av två skäl. För det första bygger den på den tyska utgåvan 
från 1980 utgiven av professor Werner Hahlweg. För det andra bedömer jag risken mindre att 
missuppfatta de i många stycken abstrakta och teoretiska resonemang som utgör texten när 
jag läser den på mitt modersmål. Michael Howard anger i ”Clausewitz” att alla tidigare 
utgåvor av ”Vom Kriege” trängdes undan av Werner Hahlwegs utgåva (ursprungligen från 
1952). Michael Howard översatte och gav tillsammans med Peter Paret ut ”On War” på 
engelska 1976, vilket sedan dess har varit den främsta engelska utgåvan. I ”Om kriget” är det 
framför allt den första och den åttonde boken som avhandlar krigets natur.10 
 
För att kunna ta till sig Clausewitz teoribildning är det enligt min mening nödvändigt att dels 
ha en förståelse för i vilken kulturell miljö han skrev, dels vilka filosofiska influenser han 
hade. Det finns flera böcker som försöker ge perspektiv på Clausewitz teorier, redogöra för 
en del av de influenser han hade och ge en översikt över vilket genomslag hans tankar hade 
för efterföljande strateger och militärteoretiker. I det sammanhanget är det främst tre böcker 
jag vill lyfta fram. Beatrice Heusers ”Reading Clausewitz”, Christopher Bassfords 
”Clausewitz in English, The Reception of Clausewitz in Britain and America 1815-1945” och 
Azar Gats ”A History of Military Thought”. Dessa tre böcker tjänar som en introduktion till 
uppsatsens ämne och bidrar med ytterligare källor. På så sätt kommer de att utgöra centrala, 
                                                 
10 Clausewitz, Om kriget, s. 16, 29-83, 587-651; Michael Howard, Clausewitz (Oxford: Oxford University 
Press, 1983) s. 75; Peter Paret, Clausewitz and the State (Oxford: Clarendon Press, 1976) s. 441. 
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men ändå sekundära, källor för denna uppsats. Ytterligare en bok i samma genre är Michael 
Howards ”Clausewitz” som på ett kortfattat sätt erbjuder en översikt över Clausewitz teori 
och dess påverkan på eftervärlden. För kortfattade redogörelser över Clausewitz teori om 
krigets natur och vilken kritik som har riktats mot den kan Jan Angstroms essä ”Debating the 
Nature of Modern War” och Jerker Widén & Jan Ångströms andra kapitel i ”Militärteorins 
grunder” användas. En introduktion till Clausewitz teoribildning utgör även Nils Marius 
Rekkedals ”Modern krigskonst”.11 
 
Eftersom min ambition är att belysa forskningsläget avseende vilka influenser Clausewitz 
hade till sin modell av krigets natur så bygger den delen av uppsatsen huvudsakligen på 
bearbetningar eller sekundära källor. För att tränga djupare in i Clausewitz kulturella miljö 
och filosofiska idévärld är Peter Parets ”Clausewitz and the State” en bra utgångspunkt som 
utförligt beskriver den Preussiska miljö Clausewitz verkade inom och vad som formade 
honom som människa. För att förstå vad de olika filosofer och tänkare som inspirerade 
Clausewitz bidrog med kan läroböcker som Rolf Ekmans ”Filosofins grunder” och Svante 
Nordins ”Filosofins historia” vara värdefulla för den filosofiskt oskolade. För att få 
Clausewitz tankar satta i ett idéhistoriskt sammanhang med ett rationalistiskt perspektiv kan 
Torbjörn Knudsens ”A History of International Relations Theory” användas. De arbeten som 
bäst beskriver Clausewitz filosofiska influenser utgörs, enligt Peter Paret, av Walther 
Malmsten Scherings ”Die kriegsphilosophie von Clausewitz” och ”Wehrphilosophie”. 
Schering var professor i filosofi vid Berlins universitet under 30- och 40-talet och hade den 
stora fördelen av att ha tillgång till Clausewitz samtliga skrifter innan de skingrades och 
försvann i samband med andra världskrigets slut. Ett visst mått av försiktighet måste 
användas vid utnyttjandet av Scherings verk som källor eftersom han har en tendens att vilja 
få Clausewitz tankar att sammanfalla med nationalsocialistisk ideologi.12 Det kommer främst 
till uttryck i en betoning av ledarens roll och att agerande eller handling utgör ett 
övergripande tema i det sammanhanget. Andra saker som indikerar en sådan tendens är 
exempelvis att Schering anger Hitlers ”Mein Kampf” som främsta källa i sin källförteckning, 
vilket emellertid måste bedömas i ljuset av vad som var kutym för att få bli publicerad i 
Tyskland vid den här tiden. 
 
Ytterligare en aspekt på Clausewitz influenser är hur han påverkades av naturvetenskapen. 
Det är något som få historiker och militärteoretiker behandlar vid sin analys av Clausewitz. 
Här intar en uppsats av Robert Pellegrini en särställning. Han visar i uppsatsen ”The links 
Between Science and Philosophy and Military Theory: Understanding the Past; Implications 
for the Future” hur naturvetenskapliga och filosofiska idéer påverkar militärteoretiskt 
tänkande. Detta exemplifierar han bland annat med hur Newton och Kant påverkat 

                                                 
11 Jan Angstrom, “Debating the Nature of Modern War” I: The Nature of Modern War: Clausewitz and his 
Critics Revisited, Angstrom & Duyvesteyn (red), s. 1-18; Christopher Bassford, Clausewitz in English, The 
Reception of Clausewitz in Britain and America 1815-1945 (New York: Oxford University Press, 1994); Azar 
Gat, A History of Military Thought (Oxford: Oxford University Press, 2001); Beatrice Heuser, Reading 
Clausewitz (London: Pimlico, 2002); Nils Marius Rekkedal, Modern krigskonst Militärmakt i förändring 
(Stockholm: Försvarshögskolan, 2003), s. 34-49; Jerker Widen & Jan Ångström, Militärteorins grunder 
(Stockholm: Försvarsmakten, kommande), kap 2. 
12 Rolf Ekman, Filosofins grunder (Stockholm: Esselte Studium AB, 1988); Torbjörn L Knutsen, A history of 
International Relations theory (Manchester: Manchester University Press, 1997); Svante Nordin, Filosofins 
historia (Lund: Studentlitteratur, 1995); Paret, Clausewitz and the State, s. 443; Walther Malmsten Schering, 
Die Kriegsphilosophie von Clausewitz (Hamburg: Hanseatischen Verlagsanstalt, 1935); Wehrphilosophie 
(Leipzig: Verlag von Johann Ambrosius Barth, 1939). 
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Clausewitz. En militärteoretiker som berör hur Clausewitz förhöll sig till naturvetenskapen är 
Martin van Creveld i essän ”The Eternal Clausewitz”.13 
 
Vilka militärteoretiker skildrar krigets natur och riktar kritik mot Clausewitz? 
 
Här erbjuder både Heuser, Bassford, Gat, Rekkedal, Ångström och Widén en utgångspunkt 
vilka jag refererar till i nedanstående fotnoter. General Antoine Henri Jomini stod 
tillsammans med Clausewitz för en militärteoretisk förnyelse under 1800-talet och försökte 
förklara krigens orsaker och kännetecken. Dessutom framställs ofta Jominis tankar som om 
de står i ett motsatsförhållande till Clausewitz, varför de blir intressanta att undersöka.14 
Militärhistorikern och professorn Hans Delbrück är inte lika välkänd som de andra 
militärteoretikerna jag har valt att studera, han är intressant på grund av att han i början av 
1900-talet gjorde en nytolkning av Clausewitz som resulterade i en häftig militärteoretisk 
debatt. Debatten kretsade kring hur delar av Clausewitz teoribildning kring krigets natur ska 
tolkas.15 Generalmajor John Frederick Charles Fuller satte sina erfarenheter från första 
världskriget i ett militärteoretiskt sammanhang i slutet av 20-talet och början på 30-talet där 
han strävade efter en vetenskaplig syn på krigföring. Fuller anses tillsammans med kaptenen 
och militärhistorikern Basil Henry Liddell Hart vara en av de mest inflytelserika 
militärteoretikerna i den anglosaxiska världen. Fullers grundprinciper för krigföring är idag 
allmänt använda i västvärlden varför hans syn på krigets natur förtjänar att undersökas.16 
Liddell Hart är förutom sin indirekta metod även känd som en av Clausewitz hätskaste 
kritiker vilket gör honom intressant att studera i det här sammanhanget.17 Professorn Michael 
Handel har, förutom att tolka Clausewitz teori om krigets natur, även försökt att utveckla 
den. Professorn Ian Roxborough föreslår också förändringar i Clausewitz teori som liknar 
Handels. Eftersom dessa militärteoretiker presenterar delvis andra förklaringar om vad 
krigets natur är så blir dessa intressanta för ett vidare studium.18 Militärhistorikerna och 
professorerna John Keegan och Martin van Creveld har blivit kända för att föra fram skarp 
kritik mot Clausewitz model av krigets natur utifrån delvis olika perspektiv, därför är det 
mycket intressant att undersöka dels vari kritiken består och dels vilka förklaringar på krigets 
natur de själva presenterar.19 

                                                 
13 Martin van Creveld, “The Eternal Clausewitz” I: Clausewitz and Modern Strategy. Michael I Handel (red.), 
(London: Frank Cass and Company Limited, 1986), s. 35-48; Robert P Pellegrini, The Links Between Science 
and Philosophy and Military Theory: Understanding the Past; Implications for the Future (Alabama: School of 
Advanced Airpower Studies, Air University, Maxwell Air Force Base, 1995). 
14 Christopher Bassford, Jomini and Clausewitz: Their Interaction, 1993, URL: 
http://www.clausewitz.com/cwzhome/jomini/jominix.htm, 2004-06-23; Bassford, Clausewitz in English, The 
Reception of Clausewitz in Britain and America 1815-1945, s. 21; Gat, A History of Military Thought, s. 108 ff; 
Heuser, Reading Clausewitz, s. 186; Rekkedal, Modern krigskonst Militärmakt i förändring, s. 49 f. 
15 Bassford, Clausewitz in English, The Reception of Clausewitz in Britain and America 1815-1945, s. 177 ff, 
Bassford (personlig kommunikation, 041029); Rekkedal (personlig kommunikation, hösten 2004). 
16 Bassford, Clausewitz in English, The Reception of Clausewitz in Britain and America 1815-1945, s. 21, 128, 
135 ff; Gat, A History of Military Thought, s. 531 ff; Rekkedal, Modern krigskonst Militärmakt i förändring, s. 
100, 311, 337 f. 
17 Bassford, Clausewitz in English, The Reception of Clausewitz in Britain and America 1815-1945, s. 21, 128 
ff; Gat, A History of Military Thought, s. 211, 645 ff; Heuser, Reading Clausewitz, s. 184 f; Rekkedal, Modern 
krigskonst Militärmakt i förändring, s. 100, 102, 311. 
18 Bassford (personlig kommunikation 041029); Rekkedal (personlig kommunikation, hösten 2004). 
19 Jan Angstrom, ”Debating the Nature of Modern War”. I: The Nature of Modern War: Clausewitz and his 
Critics Revisited. Angstrom & Duyvesteyn (red), s. 6, 10; Christopher Bassford, ”John Keegan and the Grand 
Tradition of Trashing Clausewitz”, War and History, no. 3, November 1994; Bassford (personlig 
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Vilken litteratur från dessa militärteoretiker är lämplig att studera för att förstå deras syn på 
krigets natur? 
 
John Shys essä ”Jomini” är en bra introduktion till Antoine Henri Jominis militära tänkande 
och utgör en viktig sekundär källa. Han sätter även in honom i ett historiskt och kulturellt 
sammanhang. Jominis första militärhistoriska bokverk ”Traité des Grandes Opérations 
Militaires” gavs ut i Paris mellan 1805 och 1816 och omfattade åtta band. Dess huvudsakliga 
syfte var att ge en militärhistorisk beskrivning av Fredrik den stores fälttåg under 
sjuårskriget. Jomini försåg även läsaren med en del av sina, enligt honom, tidlösa principer 
för hur krig skulle föras. Dessa principer exemplifierade han med hjälp av det 
militärhistoriska skeendet. Jomini reviderade det här verket flera gånger. Det gavs ut på 
engelska som ”Treatise on Grand Military Operations” och det är den version jag har valt att 
använda dels på grund av språket men även för att den innehåller den senaste revideringen. 
Jomini påbörjade arbetet med vad som kom att bli hans huvudsakliga militärteoretiska verk 
år 1804. Hans tidiga tankar gavs ut som ”Tableau analytique” år 1807 och utvecklades vidare 
till ”Précis de l’Art de la Guerre” som gavs ut år 1837 – 1838 i två band. De har översatts till 
engelska som ”Summary of the Art of War”, det är den engelska varianten jag har valt att utgå 
ifrån, främst för att jag inte behärskar det franska språket. Det är i den boken som Jomini 
redogör för vilka faktorer han anser har betydelse i krig och hur han ser på krigets natur.20 
 
Hans Delbrück är kanske mest känd som en nydanande kritisk militärhistoriker och för den 
kontrovers han hade med den tyska generalstaben kring synen på militärhistoria och 
militärteoretiska frågeställningar kring förra sekelskiftet. Detta beskrivs i bearbetningar av 
Antulio Echevarria i ”After Clausewitz: German Military thinkers Before the Great War” och 
av Bassford. Gordon A. Craigs essä ”Delbrück: The Military Historian” utgör en kortfattad 
biografi över Delbrücks professionella liv. Det är främst i den fjärde volymen av Delbrücks 
”History of the Art of War” som hans syn på Clausewitz tankar kring krigets natur 
förekommer. En vanlig hänvisning till Delbrücks tankar utgör ”Delbrück’s Modern Military 
History” sammanställd av Arden Bucholz. Där återfinner man emellertid inte några tydliga 
tankar kring hur Delbrück ser på krigets natur.21 
 
John Frederick Charles Fuller skrev över 40 böcker under sin livstid. Grunden till Fullers 
militärteoretiska tänkande utgör boken med den något ambitiösa titeln ”The Foundations of 
the Science of War”. De böcker han skrev med militärt innehåll kan delas upp i två 
huvudgrenar. En gren, representerad av ”On Future Warfare” och ”Lectures on F.S.R III” 
avhandlar konsekvenserna av den industriella och mekaniska utvecklingen för krigföringen. 

                                                                                                                                 
kommunikation 041029); Heuser, Reading Clausewitz, s. 54 f; Rekkedal (personlig kommunikation, hösten 
2004); Widen & Ångström, Militärteorins grunder, kap 2. 
20 Antoine Henri Jomini, Treatise on Grand Military Operations. (S. B. Holabird övers.), (New York: D. van 
Nostrand, 1865); The Summary of the Art of War (J. D. Hittle övers.). I: Roots of Strategy Book 2 (Harrisburg: 
Stackpole Books, 1987); John Shy, “Jomini”. I: Makers of Modern Strategy from Machiavelli to the Nuclear 
Age, Peter Paret (red.) (Princeton: Princeton University Press, 1986) s.143-185. 
21 Bassford, Clausewitz in English, The Reception of Clausewitz in Britain and America 1815-1945, s. 177 ff; 
Gordon A Craig, “Delbrück: The Military Historian”. I: Makers of Modern Strategy from Machiavelli to the 
Nuclear Age, Peter Paret (red.) (Princeton: Princeton University Press, 1986) s. 326-353; Hans Delbrück, 
History of the Art of War, The Dawn of modern Warfare (Vol. IV) (Walter J. Renfroe, Jr övers, Lincoln: 
University of Nebraska Press, 1990); Delbrück’s Modern Military History. Arden Bucholz (red.), (Lincoln: 
University of Nebraska Press, 1997); Antulio J Echevarria, After Clausewitz: German Military Thinkers Before 
the Great War (Lawrence: University Press of Kansas, 2000) s. 183 ff. 
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Den andra grenen, representerad av ”The Dragon’s Teeth” handlar i högre grad om hur den 
nya epok, som den industriella och mekaniska utvecklingen utgjorde symptom på, passade in 
i den allmänna samhällsutvecklingen och i de stora historiska skeendena. ”The Foundations 
of the Science of War” är den teoretiskt tyngsta av de fyra. De andra tre böckerna innehåller 
förutom krigföringens grundprinciper och den nya taktik som krävs för att rätt utnyttja 
stridsvagnsvapnet även en del tankar kring krigets natur.22 
 
Britten Basil Henry Liddell Harts livsverk utgörs av boken ”Strategy” där han utvecklar sina 
militärteoretiska tankar. Tillämpningen av den indirekta metoden i strategiska sammanhang 
utgör kärnan och tyngdpunkten i Liddell Harts teoribildning. I ”Strategy” riktar Liddell Hart 
även en del kritik mot Clausewitz syn på krigets natur.23 
 
Michael Handel var en militärteoretiker som i ”Masters of War, Classical Strategic Thought” 
riktar kritik mot Clausewitz syn på krigets natur och föreslår en delvis annan modell för att 
beskriva vad som utgör krigets natur. Liknande tankegångar för Ian Roxborough fram i sin 
essä ”Clausewitz and the sociology of war” där han kritiserar Clausewitz syn på krigets natur 
ur ett sociologiskt perspektiv.24 
 
Martin van Creveld hävdade i essän ”The Eternal Clausewitz” att Clausewitz tankar har en 
tidlös relevans. Fem år senare gav van Creveld ut den bok som han är mest känd för, ”The 
Transformation of War” i vilken har går till angrepp mot Clausewitz uppfattning om krigets 
natur som han anser har förlorat sin förklaringskraft. Det är en uppfattning van Creveld 
vidmakthåller vilket han visar i artikeln ”The Transformation of War Revisited”. I den 
artikeln kompletterar van Creveld resonemanget i ”The Transformation of War” med 
perspektiv på vad RMA och informationskrigföring kan få för konsekvenser för 
krigföringen.25 
 
Den brittiske historikern John Keegans syn på krigets natur skymtar endast till liten del fram 
i ”The Face of Battle” där han ger en historisk beskrivning av tre olika slag och knyter ihop 
enskilda soldaters upplevelse av krig genom historien. Det är i boken ”The History of 
Warfare” från 1993 som han går till våldsamt angrepp mot Clausewitz tankar om krigets 
natur som han menar är allt annat än allmängiltiga. Jag har valt att utgå från den svenska 
utgåvan ”Krig och kultur” eftersom den innehåller ett förord där Keegan kommenterar 
utvecklingen under de tio år som gått sedan den engelska utgåvan kom ut.26 

                                                 
22 John Frederick Charles Fuller, The Foundations of the Science of War (London: Hutchinson & Co Ltd, 1925); 
On Future Warfare (London: Hugh Rees Ltd, 1928); The Dragon’s Teeth (London: Constable & Co Ltd, 1932); 
Lecture on F.S.R. III. Operations between Mechanized Forces (London: Sifton Praed & Co Ltd, 1932); Gat, A 
History of Military Thought, s. 551. 
23 Basil Henry Liddell Hart, Strategy (New York: Praeger, 1967). 
24 Michael I Handel, Masters of War, Classical Strategic Thought (London: Frank Cass Publishers, 2001); Ian 
Roxborough, “Clausewitz and the Sociology of War”, British Journal of Sociology, Volume no. 45, Issue no. 4, 
December 1994. 
25 Martin van Creveld, “The Eternal Clausewitz”. I: Clausewitz and Modern Strategy. Michael I Handel (red.), 
(London: Frank Cass and Company Limited, 1986) s. 35-51; The Transformation of War (New York: The Free 
Press, 1991); “The Transformation of War Revisited”, Small Wars & Insurgencies, No. 2, Vol. 13, Summer 
2002, s. 3-15. 
26 John Keegan, The Face of Battle (London: Pimlico, 1994) s. 29 f; Krig och kultur (Thomas Preis övers.) 
(Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur, 2003) 
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3 Clausewitz teori om krigets natur 

3.1 Vad influerade Clausewitz? 
Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz föddes den första juni 1780 och avled i kolera den 16 
november 1831. Clausewitz tog värvning vid tolv års ålder i den preussiska armén och 
genomgick sitt elddop redan året därpå. Som 15-åring kom Clausewitz för första gången i 
kontakt med filosofisk litteratur i samband med den preussiska arméns återtåg vid krigsslutet. 
Det var främst skrifter utgivna av Illuminati-orden och dess budskap om att människan skulle 
sträva mot perfektion genom att frigöra sig från självpåtagna mentala bojor och använda 
intellektet fritt som gjorde intryck på den unge Clausewitz. De närmast följande åren kunde 
Clausewitz med hjälp av biblioteket vid Neuruppins27 gymnasium utveckla sitt intresse för 
konst, naturvetenskaperna och annan bildning som ett komplement till den utbildning som 
skedde vid hans regemente. År 1801 blev Clausewitz antagen till den nyligen öppnade 
Kriegsakademie i Berlin där han blev uppmärksammad av dess chef, Gerhard Johann David 
Scharnhorst (1755 – 1813), som blev hans lärare och mentor. Det var Scharnhorst som 
uppmärksammade Clausewitz på kopplingen mellan den franska revolutionen och det nya 
franska sättet att föra krig. I en skrift från 1797 analyserar Scharnhorst hur den franska 
revolutionens ideal påverkade det politiska livet såväl som sättet att föra krig. Han lyfte även 
fram de psykologiska och politiska faktorerna i krig likväl som vikten av truppens moral och 
befälhavarens begåvning. Scharnhorst uppmuntrade Clausewitz och andra elever att studera 
Charles Louis de Montesquieus (1689 – 1755) ”De l’esprit des lois” vilket kom att ytligt 
inspirera Clausewitz vid skrivandet av ”Om kriget”, framför allt ur metodisk synvinkel. 
Begreppet ”friktion” användes exempelvis av Montesquieu för att förklara varför teoretiska 
slutsatser ofta måste justeras. Det var emellertid vid den här tiden vanligt att använda 
mekaniska liknelser varför man bör vara försiktig med att dra alltför långtgående slutsatser 
av detta. Vid en jämförelse mellan ”Om kriget” och ”De l’esprit des lois” framträder likheten 
främst genom syftet med böckerna. Montesquieu skrev inte ”De l’esprit des lois” för att den 
skulle utgöra en handbok i statskonst utan snarare för att stimulera läsarens politiska 
tänkande och utgöra en intellektuell inspirationskälla. På ett liknande sätt försökte Clausewitz 
stimulera det militära tänkandet avseende hur kriget kunde betraktas som fenomen. 
Clausewitz avsikt var inte att skriva en handbok för strateger utan han ville att läsaren skulle 
inspireras av hans tankar och argument.28  
 
Clausewitz kom även i kontakt med Georg Heinrich von Berenhorsts (1733 – 1814) 
”Reflections on the Art of War”, utgiven i tre volymer 1796 – 99, där han förutom betydelsen 
av truppens moral och befälhavarens personlighet även introducerade slumpens eller det 
oförutsägbaras betydelse i krig. Berenhorst menade att krigskonsten inte baserades på 
oföränderliga lagar utan snarare var besläktad med den okända och i grund och botten 
okontrollerbara mänskliga själen, med andra ord var kriget beroende av den mänskliga 
naturen. Krigskonsten hade att verka i en miljö som var genomsyrad av viljekraft och 
känslor. Berenhorst själv ansåg att hans tankar i viss mån utgjorde en kritik baserad på Kants 
filosofi mot den då rådande militärteorin. Ytterligare en person som kom att påverka 

                                                 
27 Garnisonsorten där Clausewitz tjänstgjorde. 
28 Clausewitz, Om kriget, s. 19; Gat, A History of Military Thought, s. 187; Heuser, Reading Clausewitz, s. 9 f; 
Howard, Clausewitz, s. 6; Peter Paret, “Clausewitz”. I: Makers of Modern Strategy from Machiavelli to the 
Nuclear Age, Peter Paret (red), s.187; Clausewitz and the State, s. 39 ff. 
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Clausewitz under denna tid var läraren i matematik och logik, Johann Gottfried Kiesewetter, 
som på ett inflytelserikt sätt populariserade Immanuel Kants filosofi.29  
 
Clausewitz gick ut som kursetta 1803 och de därpå följande åren skrev han en hel del och 
började utveckla de tankar som skulle komma att bilda stommen i ”Om kriget”. Clausewitz 
syn på att statens roll är att fullfölja en energisk och kraftfull politik, likväl som att de är de 
tillgängliga medlen i kombination med målsättningarna som avgör hur staten ska agera, är 
signifikant för hans tidiga arbeten. Hans sätt att se på kriget som ett politiskt redskap 
inspirerades av Machiavellis verk ”Fursten”, ”Discorsi” och ”Arte della Guerra”. Clausewitz 
brevväxlade med den kritiske filosofen Johann Gottlieb Fichte (1762 – 1814) om Machiavelli 
under år 1809 där han bland annat hävdar att man måste ta stor hänsyn till de moraliska 
krafter som en krigisk känsla kan uppbåda inom armén. Fichte var i sin tur extremt påverkad 
av Kants filosofi. Fichte förde fram termen ”absolut krig” som han menade utgjordes av 
befolkningens uppror mot den härskande monarken i likhet med vad som hade hänt i 
Frankrike. Han menade även att syftet med krig är den fientliga statens fullständiga 
förintelse. Detta sätt att se på krigets syfte kan ha påverkat Clausewitz i hans tidiga syn på 
krigets natur, något han senare utvecklade till sin idealbild, vilket jag kommer att belysa 
närmare i avsnittet om hur Clausewitz såg på krigets natur. Inspirerad av Machiavelli kom 
Clausewitz senare att hävda att kriget var en normal del av umgänget mellan stater, även om 
han inte går så långt som till exempel Hobbes och ser det som en nödvändighet. Hans syn på 
staten som en maktorganism vars främsta förpliktelse är att vidmakthålla sig själv är även 
den i överensstämmelse med Machiavelli. Detta hindrade inte Clausewitz från att hysa 
demokratiska ideal. Han insåg att monarken inte kunde basera sin makt enbart på arméns 
lojalitet utan rekommenderade att ett folkvalt parlament istället skulle utgöra basen för 
statsmakten. Den åsikten delade han med Montesquieu som också föredrog en konstitutionell 
monarki.30 
 
Det finns inga bevis för att Clausewitz läste Kant.31 Det hindrar inte, enligt min mening, att 
man kan anta att han påverkades av hans idéer genom Kiesewetters undervisning och genom 
tankeutbytet med Fichte. 
 
År 1818 utnämndes Clausewitz till chef för Allgemeine kriegsschule i Berlin varpå följde en 
period på tolv år då han kunde ägna sig åt att arbeta på ”Om kriget”. Vid den här tiden skrev 
Friedrich Constantin von Lossau (1767 – 1848) boken ”Der Krieg” som publicerades år 
1815. Von Lossau var medlem av Scharnhorsts Militärische Gesellschaft och en av de 
militära reformatorer han omgav sig med. I ”Der Krieg” skriver von Lossau om det stora 
inflytande som den mänskliga naturen och slumpvisa händelser har på kriget. Han 
presenterar kriget som ett resultat av att olika viljor drabbar samman. Dessa viljor uppstår 
bland annat som en följd av patriotism och andra känslor. Von Lossau hävdade att en 
systematisk teori om kriget var en omöjlighet. Kriget förefaller alltid att vara ett nytt 
fenomen, endast krigets ande är bestående. De likheter som dessa tankar har med de 
tankegångar som förs fram i ”Om kriget” gör att det, enligt min mening, är rimligt att anta att 

                                                 
29 Gat, A History of Military Thought, s. 154 f; Heuser, Reading Clausewitz, s. 6 ff; Paret, Clausewitz and the 
State, s. 69, 81 
30 Carl von Clausewitz, Geist und Tat. Walther Malmsten Schering (red), (Stuttgart, Alfred Kröner Verlag, 
1942) s. 7-19, 77 ff, 161 f; Heuser, Reading Clausewitz, s. 7, 26, 44; Howard, Clausewitz, s. 8; Knutsen, A 
history of International Relations theory, s. 101-106, 162 ff; Nordin, Filosofins historia, s. 375, 390-411; Paret, 
Clausewitz and the State, s. 294, 438 f. 
31 Howard, Clausewitz, s. 13. 
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Clausewitz läst ”Der Krieg”. Otto August Rühle von Lilienstern (1780 – 1847) var en 
kollega till Clausewitz som arbetade som lärare vid Allgemeine kriegsschule. Han var liksom 
Clausewitz en av Scharnhorsts gamla elever. År 1818 gav han ut en handbok för officerare 
att användas såväl i fred som i fält. I denna handbok för han fram att militära operationer har 
ett militärt syfte medan kriget förs för att uppnå en politisk målsättning som staten avgjort på 
grundval av de inre och yttre förhållanden som råder i landet. Krigets syfte är inte seger, fred 
eller erövring av territorium om inte något av detta råkar sammanfalla med den politiska 
målsättningen med kriget.32 Här finns, enligt min mening, tydliga likheter med Clausewitz 
tankar om att kriget är underordnat den politiska viljan. 
 
Samma år som Clausewitz blev chef för Allgemeine kriegsschule, år 1818, efterträddes 
Fichte av Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 – 1832) som filosofiprofessor i Berlin. 
Hegel fick under tiden närmast efter sitt tillträde en position som knappast någon filosof i 
Tyskland tidigare haft. Hans undervisning kom att utgöra centrum för Tysklands filosofiska 
liv. Det är enligt min bedömning flera indicier som tyder på att Clausewitz tog del av Hegels 
tankar. Deras respektive befattningar vid Berlins två mest betydelsefulla lärosäten vid samma 
tid, Clausewitz kontakt med Hegels företrädare Fichte angående filosofiska frågor och 
Clausewitz intresse för filosofi i samband med hans arbete med ”Om kriget” utgör enligt min 
mening några av dem. Clausewitz användning av en idealbildskonstruktion för kriget liknar i 
hög grad Platons (427 – 347 f kr) idélära. Även Kant använde sig av ett koncept liknande 
Platons där han ställde det absoluta mot den verkliga världen. Hegel hämtade en del av sin 
berömda dialektik från Platon. Platons lära innehåller två olika världar, den högre idévärlden 
och den lägre sinnevärlden. Idéerna är eviga och oföränderliga medan det som uppträder i 
sinnevärlden är föremål för ständig förändring. Platon använde ett koncept med ideal som får 
en ofullständig manifestation i den verkliga sinnevärlden. I Platons dialoger framställs ett 
begrepp för definition, ett definitionsförslag läggs fram, befinns otillräckligt och 
motsägelsefullt, ersätts med ett nytt som i sin tur kritiseras och så vidare. Enligt Nordin 
använder Hegel ett liknande sätt att bygga upp sina filosofiska resonemang. Det är kanske 
Kants och Hegels ställning som Tysklands största filosofer tillsammans med att Hegel blev 
känd för sin dialektiska metod som har gjort att exempelvis Schering gärna sett ett samband 
mellan Clausewitz metodik och främst Hegels men även i viss mån Kants. Det finns 
emellertid, enligt min mening, en annan idémässig likhet mellan Clausewitz och Hegel. Det 
sista arbete Hegel gav ut under sin livstid var ”Philosophie des Rechts” år 1821. I det verket 
behandlar han statsfilosofins problem och försöker förklara den moderna staten. Staten står 
enligt Hegel för den offentliga enighet som tillvaratar det gemensammas intresse. Staten är 
en inkarnation av förnuftet, men ett förnuft som rymmer skillnader och egenheter beroende 
på de enskilda medborgarna. Clausewitz sätt att se på staten som det som förverkligar 
politiken, vilket i sin tur utgör den samlade representanten för alla intressen i hela samhället, 
liknar enligt min mening i hög grad Hegels syn på staten.33 
 
Clausewitz inspirerades även av naturvetenskapen. Liknelser och metaforer hämtade ur 
Newtons mekaniska värld var vanliga vid den här tiden. De mest kända exemplen ur ”Om 
kriget” utgör begreppen ”friktion” och ”tyngdpunkt”. Det är inte den enda kopplingen till 
                                                 
32 Gat, A History of Military Thought, s. 187, 193, 310; Heuser, Reading Clausewitz, s. 10; Howard, Clausewitz, 
s. 19; Lilienstern, Rühle von, Handbuch für den Offizier zur Belehrung im Frieden und zum Gebrauch im Felde 
(Berlin: G. Reimer, 1818) s. 8, 13. 
33 Clausewitz, Om kriget, s. 29 ff, 618; Nordin, Filosofins historia, s. 95, 129-136, 427 ff; Pellegrini, The Links 
Between Science and Philosophy and Military Theory: Understanding the Past; Implications for the Future, s. 
26; Schering, Wehrphilosophie, s. 89-101.  
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Newton. Clausewitz använde en metodik som liknar den vetenskapliga metod som Newton 
beskrev. Newtons metod går ut på att först observera fenomenet som ska studeras. Därefter 
försöker man göra fenomenet begripligt genom att inordna det i ett sammanhängande system. 
Slutligen formuleras hypoteser som kontrolleras genom att de prövas.34 Inledningen av ”Om 
kriget”, ”Vi vill först betrakta de mindre beståndsdelarna i vårt ämne, sedan de större 
enheterna och sist det hela, allt sett i sitt inbördes sammanhang och stegvis från det enkla till 
det sammansatta.”35, visar på likheter med Newtons metod. Fenomenet krig bryts ner varefter 
dess delar sätts i ett systematiskt sammanhang. Clausewitz utnyttjar militärhistoria för att 
pröva och kontrollera sina hypoteser.36 
 
När det gäller frågan vilka tidigare tänkare som har influerat Clausewitz när det gäller hans 
syn på krigets natur kan forskningsläget enklast åskådliggöras med hjälp av en figur. De 
tankar och idéer som påverkade Clausewitz kan, som jag ser det, delas upp i fyra olika 
områden. De utgörs av: vetenskaplig och filosofisk metodik, politiken eller staten och det 
rationella förnuftets roll, känsla eller psykologiska och moraliska faktorers roll och slutligen 
slumpen och tillfälligheternas betydelse. Olika tänkare och filosofer påverkade ett eller flera 
områden enligt figur ett på nästa sida. 
 
Insikten om att, ”kriget inte är något annat än statlig politik ehuru fullföljd med andra 
medel”,37 och de konsekvenser detta får för krigets teori drabbade Clausewitz år 1827. Han 
hade då färdigställt de första sex böckerna i ”Om kriget” vilket medförde att den sjunde och 
åttonde boken skrevs med denna nya insikt som grund. I anteckningarna om 
revideringsplaner från år 1830 framgår att Clausewitz hunnit omarbeta den första bokens 
första kapitel.38 Lyckligtvis är det i detta kapitel han redogör för sin teori om krigets natur. 
Det här medför att det finns en skillnad i synen på kriget mellan dels den första, sjunde och 
den åttonde boken som färdigställdes sent, och de övriga delarna av ”Om kriget”. Clausewitz 
dog 1831 och ”Om kriget” sammanställdes efter hans död av hans hustru, Marie von 
Clausewitz. Clausewitz själv skrev profetiskt år 1827 att: ”Om en tidig död skulle avbryta 
mitt arbete, kommer det som nu föreligger bara att vara en oformlig massa tankar, som 
oupphörligen kommer att missförstås och ge anledning till en mängd omogen kritik.”39 Jag 
kommer nu att gå vidare och undersöka hur Clausewitz förklarar krigets natur för att senare 
analysera om kritiken mot honom bygger på, som Clausewitz uttryckte det, missförstånd eller 
omognad. 

                                                 
34 Gat, A History of Military Thought, s. 187; Pellegrini, The Links Between Science and Philosophy and 
Military Theory: Understanding the Past; Implications for the Future, s. 37. 
35 Clausewitz, Om kriget, s. 29. 
36 Ibid, se exempelvis andra bokens femte kapitel. 
37 Clausewitz, Om kriget, s. 22. 
38 Ibid, s. 22 f. 
39 Ibid, s. 23. 
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Figur 1: Bilden visar översiktligt de viktigaste influenserna till Clausewitz teori om krigets 
natur. 
 

3.2 Clausewitz teori om krigets natur 
Clausewitz inleder bok ett i ”Om kriget” med följande två meningar: 
 

Vi vill först betrakta de mindre beståndsdelarna i vårt ämne, sedan de större enheterna och sist 
det hela, allt sett i sitt inbördes sammanhang och stegvis från det enkla till det sammansatta. 
Men det är här mer nödvändigt än eljest att börja med en blick på helhetens väsen, ty delarna 
och helheten hör här mera ihop än annorstädes.40  

 
Kriget kan med andra ord inte förstås annat än som en sammansatt helhet, en komplex 
skepnad där de enskilda faktorer som påverkar helheten är svårare att isolera jämfört med 
andra fenomen eller objekt som kan studeras systematiskt. Detta är centralt i Clausewitz 
analys av krigets natur som han återkommer till flera gånger i ”Om kriget”.41 Det i sin tur 
innebär att kriget inte kan analyseras genom att det bryts ner till minsta detalj, där varje detalj 
värderas för att sedan kunna simuleras i syfte att få upprepade resultat som bekräftar ett 
enskilt krigs natur. 
 
Clausewitz fortsätter i den första boken av ”Om kriget” med att utveckla tesen att krigets 
natur är irrationell och utgörs av ett absolut våld. Clausewitz beskriver en idealbild av kriget, 
liknande de idealbilder Platon använde. Syftet med att konstruera en idealbild av det som ska 

                                                 
40 Clausewitz, Om kriget, s. 29. 
41 Ibid, s. 120, 122, 143 f, 150, 587 f, 589 f, 595 f, 618. 
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undersökas är att kunna jämföra den med antingen en annan diametralt motsatt idealbild eller 
med verkligheten i sann dialektisk anda. Clausewitz svarar på frågan, hur kriget skulle te sig i 
sin renaste form, om det inte påverkades av några yttre faktorer. När Clausewitz gör en 
abstrakt betraktelse av krigets idealbild blir tre olika växelverkningar som var och en leder 
fram till ett logiskt slut tydliga. 
 
Den första växelverkan som Clausewitz beskriver utgörs av att de krigförande parterna 
kommer att bruka fysiskt våld intill dess yttersta gräns. När en part brukar våld kommer den 
andra parten att svara med ännu mer våld för att påtvinga motparten sin vilja. Denna 
upptrappning fortgår intill dess att våldet blir absolut och endast begränsas av tillgängliga 
resurser. Enligt Clausewitz handlar den andra växelverkan om krigets logiska målsättning, 
vilket är att göra motståndaren värnlös. Varje krigförande part kommer att sträva efter att 
göra motparten värnlös i syfte att förhindra att själv bli värnlös. Att bli försatt i ett värnlöst 
tillstånd innebär att man inte längre har medlen att påtvinga motparten sin vilja. Detta, att 
försätta motparten i ett värnlöst tillstånd, är vad alla krigförande parter strävar efter enligt 
Clausewitz. Det i sin tur leder till slutsatsen att samtliga parter påverkar villkoren för 
varandra i lika hög grad. Den tredje växelverkan, som Clausewitz anger, handlar om hur 
mycket resurser som respektive part avdelar. Varje part gör en bedömning av motpartens 
fysiska och psykiska motståndskraft och avdelar en fysisk och psykisk styrka som ska vara 
tillräckliga för att betvinga motparten, eller om man inte har tillräckligt stor styrka att avdela 
så tar man en så stor styrka som möjligt. Problemet som Clausewitz identifierar är att alla 
parter beter sig på det viset vilket leder till slutsatsen att styrkan som avdelas växer så att den 
till slut blir så stor som möjligt. Detta sker inte med beräknande eftertanke utan endast som 
ett närmast automatiskt gensvar på motpartens agerande.42 
 
Det ideala krigets inneboende logik innebär en okontrollerad eskalering mot sina logiska 
slutsatser beroende på parternas dynamiska växelverkan. Det ideala kriget utkämpas 
okontrollerat utan avbrott och med insättandet av alla psykiska och fysiska resurser intill dess 
att en part uppnått en slutgiltig seger enligt Clausewitz. Idealt krig karakteriseras av en 
avsaknad av rationella överväganden. Slutsatsen blir att det ideala krigets natur i grunden är 
irrationell. Detta innebär inte att det ideala kriget saknar relevans annat än som 
jämförelseobjekt för att bättre förstå verkligt krig. Det verkliga kriget kunde komma nära 
krigets idealbild. Detta förhållande exemplifierade Clausewitz med de franska 
revolutionskrigen och Napoleonkrigen. Därför, menar Clausewitz, är det viktigt att alltid 
beakta denna idealbild för att förstå ett krigs natur även om mycket få krig i verkligheten 
kommer nära idealbilden. Med hjälp av krigets idealbild formulerar Clausewitz tesen att 
kriget är irrationellt och karakteriseras av ett absolut våld.43 
 
Clausewitz går vidare i sitt resonemang och argumenterar för varför inte idealbilden kan 
förverkligas. Idealbilden av krigets natur kan bara uppträda i verkligheten om tre 
förutsättningar uppfylls enligt Clausewitz. För det första om kriget uppstår av sig självt, utan 
rationella överväganden. För det andra om kriget består av ett enda avgörande eller flera 
samtidiga avgöranden. För det tredje om krigets avgörande är oberoende av vad kriget kan 
leda till. Clausewitz inser att idealbilden av kriget inte kan förverkligas av flera skäl. Ett 
uppenbart skäl är att ett krig mellan parter med olika stora resurser, fysiska och psykiska, 
skulle framstå som fullständigt irrationellt för den svagare parten. Utgången skulle vara given 

                                                 
42 Clausewitz, Om kriget, s. 30 f. 
43 Clausewitz, Om kriget, s. 45, 187, 590 ff, 603; Handel, Masters of War, Classical Strategic Thought, s.328 f. 
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på förhand. Clausewitz hävdar att fullständig information om den verkliga motpartens 
avsikter, grupperingar och verksamheter inte går att få för någon enskild part vilket 
förhindrar en säker bedömning av vilka resurser som måste avdelas. Denna osäkerhet verkar 
dämpande på den egna viljan att gå i krig. Det i sin tur leder till att alla resurser inte sätts in 
med en gång. Parterna bedömer varandras möjligheter att handla utifrån erfarenheterna från 
den senaste handlingen och satsar inte alla resurser på ett avgörande eftersom 
konsekvenserna av en felbedömning skulle få oacceptabla konsekvenser. Samtliga resurser 
kan, enligt Clausewitz, inte heller av praktiska skäl samlas till en och samma tid och plats. 
Clausewitz anger även att inte ens ett totalt avgörande kan anses slutgiltigt eftersom 
förändrade politiska förhållanden på sikt kan påverka resultatet av avgörandet. Detta 
förhållande kommer enligt Clausewitz att verkar dämpande på parternas vilja att gå i krig.44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Låg  Våldets intensitet/känsla  Hög/absolut våld 
Figur 2: Bilden ovan åskådliggör hur Clausewitz modell av krigets natur enligt 
idealbildskonstruktionen ställs mot de dämpande krafterna. Den enda faktor som existerar i 
idealbilden är känslan som föder våldet i en ständig eskalering. Strävan mot en ständigt 
högre våldsintensitet motverkas av krafter som verkar dämpande på krigets utveckling. 
 
Clausewitz utvecklar nu en antites till den första tesen om att kriget är irrationellt och endast 
utgörs av absolut våld. Antitesen består i att krigets natur är rationell och utgör ett politiskt 
verktyg. Clausewitz hävdar, som jag beskrivit ovan, att de växelverkande mekanismerna 
dämpas i verkligheten vilket medför att de ytterligheter som logiskt sett skulle inträffa i 
själva verket inte gör det. Det är istället rationella politiska bedömningar grundat på fakta ur 
verkligheten kombinerat med sannolikhetskalkyler som avgör hur mycket resurser respektive 
part sätter in för att uppnå politiska målsättningar. De rationella bedömningarna sammanför 
Clausewitz till begreppet politik. Politiken i sin tur utgör den samlade representanten för alla 
intressen i hela samhället.45 När Clausewitz skriver att: ”Kriget är blott en fortsättning på 

                                                 
44 Clausewitz, Om kriget, s. 32 ff, 46. 
45 Ibid, s. 618 
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politiken med andra medel”46, formulerar han antitesen att kriget enbart utgörs av rationella 
överväganden grundat på vad som gynnar samhället. Om det politiska målet är av liten 
betydelse medför det enligt Clausewitz att små resurser kommer att avdelas för att uppnå det. 
Det innebär i sin tur att den part som vill förhindra att motparten uppnår sitt politiska mål inte 
behöver avdela några större resurser. Clausewitz skriver att den politiska målsättningens 
reella betydelse måste bedömas i ljuset av hur den påverkar den allmänna opinionen hos 
respektive part. Målsättningen i sig behöver inte stå i proportion till opinionens engagemang. 
Engagemanget kan vara större eller mindre beroende på vilka känslomässiga stämningar som 
finns. Slutsatsen blir att för att förstå det verkliga krigets natur måste hänsyn tas till både de 
rationella överväganden och de känslomässiga stämningar som påverkar respektive part.47 
 
Clausewitz fortsätter med ett resonemang om vad verklighetens begränsningar innebär för 
krigets natur. Enligt Clausewitz påverkar ytterligare en faktor krigets natur, nämligen 
slumpen. På grund av slumpen liknar Clausewitz kriget vid ett spel där psykiska egenskaper 
som mod, fantasi och självförtroende får stor betydelse på grund av faran, den fysiska 
ansträngningen och bristfälliga underrättelser. Det verkliga krigets natur påverkas 
följaktligen även av dessa rent mänskliga egenskaper som uppträder i den verkliga världen. 
Alla de svårigheter och begränsningar som slumpen orsakar sammanför Clausewitz till 
begreppet friktion. Friktion kan sägas utgöra alla de begränsningar för kriget som 
verkligheten medför. Det är denna faktor som enligt Clausewitz har enskilt störst betydelse 
för att det verkliga krigets natur inte kan beräknas och simuleras utan bara förstås som en 
sammansatt helhet. Clausewitz avslutar sitt resonemang om krigets natur med att föra 
samman de båda synsätten, att krigets natur antingen är irrationell eller enbart rationell, med 
de konsekvenser för teorin som verkligheten medför, till en syntes. Clausewitz identifierar 
och knyter ihop tre faktorer: rationella överväganden, känslomässiga stämningar och 
slumpen. Dessa faktorer är, enligt Clausewitz, knutna till de idéer, känslor och förhållanden 
som är rådande i ett visst samhälle i en viss tidsålder. När Clausewitz karakteriserar 
krigföringen under olika epoker med början med de antika republikerna och avslutar med 
Napoleonkrigen visar han att krig historiskt förts på olika sätt, med olika medel och mål. 
Varje epok skulle därför kunna ha sin egen teori om kriget men istället strävar Clausewitz 
efter att behandla krigets teori mer allmängiltigt och med ett filosofiskt perspektiv. Krigets 
mål och medel är underkastade de slutsatser som man enligt Clausewitz måste dra av krigets 
natur. Tesen om att kriget är irrationellt och antitesen att kriget enbart är rationellt förenas 
med de konsekvenser verklighetens friktioner medför till syntesen om det verkliga krigets 
natur.48 
 
Clausewitz sammanfattar sin teori om det verkliga krigets natur på följande sätt: 
 

Kriget är inte bara en verklig kameleont, eftersom det i varje konkret fall något ändrar karaktär. 
I sin totala form och med hänsyn till sina inneboende syften utgör kriget även en märklig 
treenighet sammansatt av den primitiva våldsamheten i dess element, hatet och fiendskapen 
som tillsammans kan betraktas som en blind naturkraft; av sannolikheternas och 
tillfälligheternas spel, som ger utrymme för ett fritt skapande sinne; och slutligen av att vara ett 
politiken underordnat instrument, varigenom det betingas av det rena förnuftet. 
Den första av dessa tre aspekter hänför sig främst till folket, den andra främst till fältherren och 
hans armé, den tredje främst till regeringen. De lidelser, som flammar upp i kriget, måste redan 

                                                 
46 Clausewitz, Om kriget, s. 42 
47 Ibid, s. 35 f, 49, 595, 616 ff. 
48 Ibid, s. 40, 73 ff, 79 ff, 590, 596-604. 
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finnas hos folket. Vidden med spelet av mod och talang inom sannolikhetens och 
tillfälligheternas rike hänger samman med fältherrens och arméns särskilda egenskaper. De 
politiska målen däremot hör endast hemma hos regeringen. 
Dessa tre tendenser, som tar sig uttryck i lika många lagar, är djupt grundade i ämnets natur och 
samtidigt av föränderlig storhet. […] Problemet är alltså att utveckla en teori, som svävar 
mellan dessa tre tendenser som ett föremål mellan tre magneter.49 

 
Den sammansatta helhet som Clausewitz benämner krigets natur utgörs av de faktorer som 
ständigt är närvarande och som i varje enskilt fall avgör hur kriget ter sig, dess karaktär. 
Enligt min mening konstruerar Clausewitz den första treenigheten som en teoretisk och 
metafysisk helhet. Känsla, slump och förnuft är de faktorer som är tidlösa och varierar i 
storhet och påverkan. Faktorerna påverkar krigets natur på två olika men ändå 
sammanbundna sätt. För det första påverkar faktorernas inbördes förhållande, det vill säga 
deras storlek i relation till varandra, hur krigets natur ter sig. För det andra påverkar de olika 
faktorerna varandras storlek samtidigt som de utövar en inflytelse på krigets natur. Det 
uppstår en ständig växelverkan och ett utbyte mellan dessa faktorer. Det är faktorernas 
sammanvägda påverkan på varandra och på kriget som utgör kärnan i krigets tidlösa natur. 
När Clausewitz liknar krigets teori vid ett föremål som svävar mellan tre magneter indikerar 
han med vilken stor dynamik och snabbhet de olika krafter som påverkar krigets natur 
påverkar varandra. Enligt min mening konstruerar Clausewitz en ny, praktisk, treenighet 
bestående av folket, fältherren och regeringen i syfte att göra den teoretiska och metafysiska 
treenigheten begriplig. Detta ska, som jag ser det, endast ses som ett exempel på hur den 
metafysiska och filosofiska treenigheten kan manifestera sig i den verkliga världen. Exemplet 
är grundat på det samhälle Clausewitz själv verkade i, det tidiga 1800-talets Europa, där den 
samtida läsaren kunde känna igen sig. Folket fick representera den blinda naturkraft som 
känslor som hat, fiendskap och passion utgör. Fältherren fick representera den som genom ett 
fritt skapande sinne på ett kreativt sätt kunde utnyttja slumpen och uppkomna möjligheter för 
att kombinera dessa med rationella överväganden och konstnärlig intuition parat med 
erfarenhet. Regeringen fick slutligen representera den instans som för fram de rationella 
överväganden som görs med beaktande av det samlade samhällsintresset. Det rationella 
besluten fattas efter att samhällsnyttan, vinsten, vägts mot de kostnader som drabbar 
samhället. Beslutet är rationellt i relation till dels vilken målsättning man har vilket i sin tur 
utgår från vilka värderingar man har, dels vilka kunskaper man har vilket i sin tur utgår från 
vad man bygger sin verklighetsuppfattning på.50 Hur Clausewitz bygger upp sin modell av 
krigets natur åskådliggörs i figur tre på nästa sida. 

                                                 
49 Clausewitz, Om kriget, s.44. 
50 Torsten Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare (Stockholm: Liber AB, 1991), s. 119. 
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Figur 3: Bilden ovan visar hur Clausewitz bygger upp sin modell av krigets natur. Tesen om 
att kriget är irrationellt och antitesen att kriget enbart är rationellt förenas med de 
konsekvenser verklighetens friktioner medför till syntesen om det verkliga krigets natur som 
en filosofisk och metafysisk modell. Den filosofiska modellen exemplifierar Clausewitz med 
den praktiska modellen nederst, hämtad från det tidiga 1800-talets Europa. I den kontexten 
får folket representera känslan, fältherren får representera den som utnyttjar slumpens spel 
och slutligen får regeringen representera den instans som tar tillvara samhällets intressen 
genom rationella överväganden. 
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3.3 Andra tolkningar av teorin – en kritik 
Andra militärteoretiker som fört ett liknande resonemang som jag har gjort i sin analys av 
Clausewitz är Handel, Heuser, Roxborough, Angstrom och Ångström och Widén51. 
 
Heuser sammanfattar sin tolkning av krigets natur på följande sätt: 
 

[…] the nature of any individual war is a function of its tendency towards escalation, of the 
rapport between government and military leadership, of popular support for the cause of the 
war, etc. All these factors, acting differently upon both sides in a conflict, determine the nature 
of the conflict, its limitations and its violence.52 

 
Heuser anser att ett antal faktorer saknas i Clausewitz modell till exempel militär-industriell 
potential, vilka medel som parterna har till sitt förfogande i form av vapensystem, råvaror, 
befolkningsmängd och propaganda. Denna åsikt underbygger inte Heuser. Handel och 
Roxborough argumenterar också för att parternas medel ska räknas in som en faktor i krigets 
natur och till skillnad från Heuser försöker dem att motivera detta.53 Deras argumentation 
analyseras närmare i kapitel fyra. 
 
Handel föreslår även att man genom vektoranalys kan åskådliggöra de tre faktorernas 
inbördes relation. Ett krigs natur utgörs då av summan av tre vektorer. Problemet är att 
eftersom faktorerna påverkar krigets natur dynamiskt så kan endast en ögonblicksbild av ett 
aktuellt krigs natur erhållas. Detta problem bortser Handel ifrån. Tvärtom visar han i sina 
kommentarer kring hur ett gerillakrig respektive kärnvapenkrig skulle te sig genom en 
vektoranalys att han inte har förstått hur Clausewitz menar att de tre faktorerna påverkar 
varandra och inte heller förmår skilja faktorerna från deras exempel hämtade från det tidiga 
1800-talet.54  
 
Roxborough beskriver krigets idealtyp och treenigheten men visar att han inte förstår vad 
idealtypen handlar om när han skriver att: 
 

[…] the introduction of the notion of absolute war merely transformed the historically specific 
warfar of the Napoleonic period, which so fascinated Clausewitz, into a model or benchmark 
for warfare in general. This directly contradicted Clausewitz’s understanding of the historical 
specificity of warfare. His attempted resolution of the contradiction between a notion of war as 
unlimited violence and war as an extension of politics is unconvincing; modern readers must 
opt for one or other of the definitions.55 

 
Ångström tar inte hänsyn till att de exemplifierade faktorerna staten, armén och folket hänger 
ihop och påverkar varandra i en ständig ömsesidig växelverkan när han skriver att:  

                                                 
51 Angstrom, “Debating the Nature of Modern War” I: The Nature of Modern War: Clausewitz and his Critics 
Revisited, Angström & Duyvesteyn (red), s. 5 f; Handel, Masters of War, Classical Strategic Thought, s 102-
106, 327-333, 345-350; Heuser, Reading Clausewitz, s. 52-54; Roxborough, “Clausewitz and the Sociology of 
War”, s. 623-626; Widen & Ångström, Militärteorins grunder, kap 2. 
52 Heuser, Reading Clausewitz, s. 194 f. 
53 Handel, Masters of War, Classical Strategic Thought, s. 106 ff; Heuser, Reading Clausewitz, s. 195; 
Roxborough, “Clausewitz and the Sociology of War”, British Journal of Sociology, Volume no. 45, Issue no. 4, 
December 1994, s. 628 ff. 
54 Handel, Masters of War, Classical Strategic Thought, s. 104 f. 
55 Roxborough, “Clausewitz and the Sociology of War”, s. 624. 
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As an analytical model, Clausewitz suggests that war consists of a trinity made up by the 
people, the government, and the army. War is comprised of, and balances between, the 
irrational forces (symbolised by the army), rational forces (symbolised by the government), and 
emotional forces (symbolised by the people). Hence, in Clausewitz’s understanding of war 
[enligt Ångström], the armed forces are separable from the people (who do not take an active 
part in the fighting) and the government, which leads the war.56  
 

Det är enbart om faktorerna inte samspelar med varandra som de kan betraktas separerade 
från varandra, jag menar att de tvärtom måste betraktas som en helhet och att det var det 
synsättet som Clausewitz hade. Exempelvis påverkas de rationella överväganden som 
politikerna gör av känslan i form av allmän opinion och av slumpen i form av allehanda 
friktioner. Clausewitz skriver att: ”De ursprungliga politiska målen kan nämligen växla starkt 
under ett krig och till slut ändra sig helt, just på grund av att de påverkas av framgångarna 
och dessas sannolika följder [Clausewitz kursivering].”57 I sin diskussion kring argumenten 
att krig skulle kunna utgöra en fortsättning på ekonomin istället för politiken ser inte 
Ångström möjligheten att ekonomin innefattas i det sammanvägda rationella överväganden 
som Clausewitz sammanför till begreppet ”politik”. När Ångström kommenterar hur Heuser 
skiljer på ”den unge Clausewitz idealisten” och ”den äldre Clausewitz realisten” förefaller 
han inte se att de båda sätten att se på krigets natur, idealbilden och hur den manifesterar sig i 
den verkliga världen, ska betraktas som en sammantagen helhet. Detta förhållande ser 
däremot Heuser, det vill säga att de måste betraktas som en helhet.58 
 
Widén och Ångström betonar att krigets natur består av två delar, dels ”duellen eller 
tvekampen”, dels triaden. De hävdar att Clausewitz karakteriserar krigets natur som rationell 
och instrumentell.59 Jag menar att det är nödvändigt att förstå duellen med dess idealbild i 
sammanhang med triaden, där idealbilden utgör en tes, föreställningen om att kriget enbart är 
rationellt en antites och triaden utgör syntesen. Clausewitz menade att krigets rationalitet är 
beroende av de andra båda faktorerna. Det är med andra ord inte nödvändigt att det rationella 
förnuftet alltid är den dominerande faktorn i krig, den är däremot alltid närvarande enligt 
Clausewitz. Clausewitz skriver att:”[…] det är sant att politiken i vissa krig spelar en mycket 
liten roll, i andra åter kan dess inflytande dominera.”60 
 
Jag kommer nu att gå vidare och i nästa kapitel analysera de valda militärteoretikernas 
teoribildningar utifrån de tre faktorer, rationella överväganden, känslan och slumpen som jag 
har funnit att Clausewitz anser att krigets natur består av. Min värdering av de analyserade 
militärteoretikerna baseras på min egen förståelse av Clausewitz modell av krigets natur så 
som jag har beskrivit den i detta kapitel. 

                                                 
56 Angstrom, “Debating the Nature of Modern War” I: The Nature of Modern War: Clausewitz and his Critics 
Revisited, Angström & Duyvesteyn (red), s. 6. 
57 Clausewitz, Om kriget, s. 47. 
58 Angstrom, “Debating the Nature of Modern War” I: The Nature of Modern War: Clausewitz and his Critics 
Revisited, Angström & Duyvesteyn (red), s. 6, 11 f; Heuser, Reading Clausewitz, s. 43. 
59 Widen & Ångström, Militärteoretisk grundbok, kap 2. 
60 Clausewitz, Om kriget, s. 43. 
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4 Andra militärteoretiker om krigets natur 

4.1 Jomini – mannen som ville skriva en handbok 
General Antoine Henri Jomini (1779 – 1869) var samtida med Clausewitz och även han fick 
sin främsta erfarenhet av krig genom deltagande i Napoleonkrigen. Jomini ansåg att 
principerna för krigets strategi var tidlösa. Genom att följa dessa fundamentala principer och 
de regler som kan härledas ur dem kan militär framgång garanteras. Jomini utgår från sin 
egen erfarenhet och studiet av militärhistoria för att analysera vilka dess principer är. 
Principerna är oberoende av tekniknivå och påverkas inte heller av vapenutvecklingen eller 
förändringar i stridskrafternas organisation. Jominis övergripande och dominerande princip 
är att alltid sträva efter att kraftsamla huvuddelen av de egna stridskrafterna mot en mindre 
del av motståndarens stridskrafter för att uppnå lokal överlägsenhet. Detta kan förefalla vara 
en relativt enkel princip men utmaningen består enligt Jomini i att välja var och när denna 
kraftsamling ska ske. Det är svaren på den frågeställningen som upptar huvuddelen av hans 
principer för krigföring. Jomini var inspirerad av Adam Heinrich Dietrich von Bülow (1757 – 
1807) och av Henry Humphrey Evans Lloyd (1718 – 1783). Det var framför allt deras idéer 
om operationslinjer och ett vetenskapligt förhållningssätt till operationskonsten som 
påverkade Jominis teoribildning. Arvet från Bülow och Lloyd parat med Jominis egna 
erfarenheter från Napoleonkrigen resulterade i att idén med kraftsamling och tanken med 
operationer sammansmälte till ett verktyg för att analysera Napoleons operationskonst. Det 
var denna syntes av idéer som Jomini formulerade första gången i sin militärhistoriska analys 
av Fredrik den stores fälttåg.61 I ”Treatise on Grand Military Operations” tillmäter Jomini 
sina principer lika stor relevans vid genomförandet av enskilda slag såväl som för hela 
fälttåg. Det är först i ”The Summary of the Art of War” som han skiljer på tillämpningen av 
principerna vid taktik respektive strategi, även om de olika nivåerna till del flyter ihop. 
 
Jomini anser att de principer han identifierar, inte kan tillämpas mekaniskt utan måste 
användas med omdöme. Dessa principer för krigföring liknar de naturvetenskapliga lagar 
som formuleras inom andra vetenskapliga områden. Ändå menar Jomini att dessa teorier inte 
leder till framgång med matematisk precision genom att i varje enskilt fall ange vad som är 
en korrekt åtgärd utan snarare tjänar som riktlinjer för att undvika ett direkt felaktigt 
handlande. I händerna på en skicklig fältherre kommer däremot dessa principer och teorier att 
utgöra medlen för säker framgång. Jomini anser att kriget inte är en vetenskap utan en konst 
om det betraktas som en helhet. Han ser att det i framför allt striden inträder irrationella 
element. Dessa element kan vara personliga kvaliteter hos exempelvis olika chefer och 
känslornas allmänna påverkan på deltagarna. Det hindrar emellertid inte att även taktiken har 
regler som med utgångspunkt i krigshistorien visat sig vara allmänt tillämpbara.62 Jomini 
vacklar, enligt min mening, mellan insikten om att det finns irrationella faktorer som gör 
formuleringen av tydliga handlingsregler svår och hans övergripande önskan om att kunna 
presentera handfasta regler för hur man lyckas på slagfältet såväl som med planeringen av 
fälttåg. 
 

                                                 
61 Jomini, The Summary of the Art of War, s. 433 ff, 452, 461 ff; Treatise on Grand Military Operations; Gat, A 
History of Military Thought, s. 69-117. 
62 Jomini, The Summary of the Art of War, s. 437 f, 553, 555. 
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Jomini identifierar det politiska ledarskapets roll när det gäller att avgöra om det är lämpligt 
att föra krig och i vilket syfte kriget ska föras. Det är även den politiska ledningen som avgör 
vilka militära operationer som måste genomföras för att målsättningarna med kriget ska 
uppnås. De målsättningar som kriget ska uppnå kommer att påverka både dess natur och på 
vilket sätt kriget kommer att föras. Jomini anser att den politiska kontrollen av den militära 
ledningen inte får hämma den senare när väl fälttåget genomförs. Den militära chef som har 
stor handlingsfrihet avseende krigets förande utan att behöva ta hänsyn till den politiska 
ledningen kommer att ha betydande fördelar jämfört med någon som måste inhämta direktiv 
från den politiska ledningen inför beslut. Vissa militärteoretiker tar detta som intäkt för att 
hävda att Jomini ansåg att politiken inte ska lägga sig i kriget utan överlåta dess förande på 
en duglig fältherre som sedan kan tillämpa krigets vetenskapliga principer fullt ut.63 En 
alternativ tolkning av Jominis uppfattning kan, som jag ser det, istället vara att korta 
beslutsvägar mellan den politiska och den militära nivån är att föredra för att bättre kunna 
agera enligt hans principer. Klart är i alla fall att Jomini ansåg att krig förs för att uppnå 
politiska målsättningar och att det därigenom är att betrakta som ett politiskt verktyg. 
 
Jominis syn på känslornas betydelse i krig är tydligast när han diskuterar vilken karaktär ett 
krig om åsikter har. Ett åsiktskrig är enligt Jomini ett krig som utkämpas i syfte att antingen 
påtvinga någon annan en specifik religiös eller politisk tro, eller för att förstöra grunden för 
någon annans trossatser. Kriget kan föras med religiösa motiv ytligt sett, men med 
bakomliggande politiska motiv i syfte att öka den egna maktbasen. Krig med nationella 
motiv där nationens överlevnad står på spel kan också väcka starka känslor enligt Jomini, 
vilket han visar när han skriver: ”Although originating in religious or political beliefs, these 
wars are most deplorable for, like national wars, they enlist the worst passions and become 
vindictive, cruel, and terrible.”64 
 
Ett sätt att medvetet utnyttja känslornas kraft i krig är, enligt Jomini, att använda dem för att 
öka sammanhållningen hos folket, han skriver: ”Sometimes the dogma is not only a pretext, 
but also a powerful ally – for it excites the ardor [sic!] of the people, and often creates a 
closely-knit party.”65  
 
Jomini använder den franska revolutionen och de krig som följde på den som avskräckande 
exempel på hur farligt det är att angripa en nation där känslorna är uppjagade. Han liknar 
svårigheterna med att kväsa en revolution med att tvinga tillbaka lavan i en vulkan, det är 
bättre att vänta till dess känslorna har svalnat och klingat av innan man angriper.66 Jomini 
visar att känslornas betydelse är stor även för stridskrafternas förmåga när han skriver att: 
”No system of tactics can lead to victory when the morale of an army is bad.”67  
 
Jomini ser det som väsentligt att dämpa känslorna hos både motståndarens armé och folk. 
 

As the excited passions of hostile people are of themselves always a powerful enemy, both the 
general and his government should use their best efforts to allay them. On the other hand, the 

                                                 
63 Jomini, The Summary of the Art of War, s. 439, 449; Shy, “Jomini”. i: Makers of Modern Strategy from 
Machiavelli to the Nuclear Age, Paret, Peter (red.), s.161. 
64 Jomini, The Summary of the Art of War, s. 442. 
65 Ibid, s. 442. 
66 Ibid, s. 442 f. 
67 Ibid, s. 555. 
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general should do everything to electrify his own soldiers and to impart to them the same 
enthusiasm which he endeavours to repress in his adversaries.68  

 
Det är, enligt min mening, tydligt att Jomini ansåg att känslorna har stor betydelse för att 
forma hur ett krig kommer att te sig.  
 
Slumpens roll i krig är även det något som Jomini är medveten om, vilket han visar när han 
skriver: ”An order misunderstood, a fortuitous event, may throw into the hands of the enemy 
all the chances of success which a skillful general had prepared for himself by his 
manoeuvres.”69  
 
Jomini ansåg att de risker som slumpen förde med sig varken kunde förutses eller undvikas. 
Det innebar inte att man skulle förkasta naturvetenskapen och de principer han hade 
formulerat eftersom de enligt honom var tillämpliga under normala förhållanden. Jomini 
använder slumpen för att förklara de fall då de allmänna principerna för krigföringen inte 
gäller. Jomini förstod slumpens betydelse i praktiken men i och med att slumpvisa faktorer 
var omöjliga att förutsäga så låg de utanför hans teoribildning. Man skulle kunna uttrycka det 
som att Jomini ur ett metodiskt perspektiv avgränsade bort slumpen när han formulerade sina 
principer för krigföringen. Ett genomgående tema i ”Summary of the Art of War” är den stora 
vikt Jomini lägger vid fältherrens roll för krigets förande.70 Kriget kunde, enligt Jomini, 
liknas vid ett stort drama där fältherren eller krigarkungen spelade huvudrollen. Det var 
fältherrens genialitet och förmåga att tillämpa Jominis principer som ledde till seger. Detta 
sätt att se på fältherren ska inte förväxlas med hur Clausewitz såg på fältherren i samband 
med krigets natur. Clausewitz såg fältherren som den som kreativt kunde utnyttja slumpen 
vilket onekligen är en annan utgångspunkt än den som Jomini har. 
 
Jomini riktar en del kritik mot Clausewitz i ”Summary of the Art of War”.71 Jominis kritik 
består av tre delar. För det första anser han att Clausewitz är för svår att förstå och alltför 
pretentiös i sin militärteori. För det andra anser Jomini att Clausewitz är alltför skeptisk till 
ett vetenskapligt sätt att se på kriget. För det tredje anser Jomini att Clausewitz är 
inkonsekvent när han i bok ett i ”Om kriget” går till angrepp mot all vetenskaplig 
teoribildning kring kriget, för att i de två följande böckerna redogöra för krigets teori. Den 
sista delen av kritiken är enligt min mening i allt väsentligt korrekt med tanke på att 
Clausewitz inte hann revidera bok två till sex i ”Om kriget” före sin död.  
 
Att Jomini tycker att Clausewitz är pretentiös och svårförstådd är inte så konstigt med tanke 
på deras fundamentalt olika utgångspunkter vid skrivandet av sina respektive böcker. 
Clausewitz skrev, enligt min mening, utifrån ett filosofiskt perspektiv för att förstå fenomenet 
krig. Jominis ambition föreföll ha varit att skriva en lärobok eller snarare en handbok för 
generaler. I syfte att komma fram till enkla och handfasta regler eller principer var Jomini 
tvungen att försöka reducera komplexiteten i krig. Det var, enligt min mening, antagligen en 
av anledningarna till att han valde att avgränsa slumpens betydelse för kriget. Clausewitz är 
inte den enda militärteoretiker som Jomini kritiserar i inledningen av ”Summary of the Art of 
War”.72 Jomini strävade under hela sin livstid efter att framhäva sig själv som tidernas största 
                                                 
68 Jomini, The Summary of the Art of War, s. 448 
69 Ibid, s. 449 
70 Ibid, s. 448-449, 455-457, 553-557 
71 Ibid, s. 436 
72 Jomini, The Summary of the Art of War, s. 433-437 
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militärteoretiker.73 Det är i det sammanhanget naturligt att han såg övriga, och kanske främst 
Clausewitz, som konkurrenter till honom själv vilket givetvis bör ha färgat hans omdöme. 
 
Kritiken mot ”Summary of the Art of War” kan enligt Shy delas upp i fyra olika delar. För det 
första prövar Jomini inte de militärhistoriska fall där utfallet blev ett annat än vad som hade 
kunnat förutses med hjälp av hans principer. För det andra gick han för långt i sin förenkling 
av relevanta faktorer i sin iver att reducera problemets komplexitet. Jomini antog att militära 
enheter av likvärdig storlek var direkt jämförbara och symmetriska. Han förutsatte att de var 
lika avseende beväpning, utbildning, moral och underhåll. Det var enbart skillnaderna i 
fältherrarnas genialitet och beslut som var relevanta. För det tredje blandar Jomini olika 
analysnivåer. Han är inte tydlig avseende vilka principer som är tillämpbara på vilken nivå. Å 
ena sidan hävdar han att varken politiken eller stridstekniken kan inordnas i de principer han 
för fram för strategisk beslutsfattning. Å andra sidan försöker han tillämpa dessa principer på 
enskilda slag som i sin tur utgör en del av en större strategi vilket jag anser bidrar till att 
sudda ut gränserna mellan olika nivåer.74 För det fjärde är tillämpningen av Jominis principer 
vag, tvetydig och inkonsekvent. Ibland beror segern på att vissa principer följts, ibland på att 
den geniala fältherren har förstått att tillämpa dem på rätt sätt och ibland på att den geniala 
fältherren förstått att principerna inte var tillämpbara i just det enskilda fallet. Krigföringen 
kan, enligt Jomini, ses som ett naturvetenskapligt fenomen som följer givna lagar men det är 
ändå att betrakta som ett drama påverkat av slumpen och irrationella krafter, vilket speglar 
två i grunden olika förhållningssätt till fenomenet krig.  
 
Jomini identifierar, i likhet med Clausewitz, de rationella övervägandena, slumpens betydelse 
och känslornas roll för att påverka ett krigs natur. Detta går emellertid på kollisionskurs med 
hans ambition att se på kriget som ett rent naturvetenskapligt fenomen. Han väljer, enligt min 
mening, att bortse från dessa faktorer då det krävs för att kunna hävda principernas allmänna 
tillämplighet. 

4.2 Delbrück – strategisk nytolkare 
Militärhistorikern Hans Delbrück (1848 – 1929) var en av de viktigaste tyska 
militärhistorikerna under slutet av 1800-talet och början på 1900-talet. Han gjorde sig bland 
annat känd för att erbjuda en nytolkning av Clausewitz teorier. Delbrück tillämpade ett nytt 
vetenskapligt förhållningssätt till militärhistoria när han skrev sitt livsverk ”History of the Art 
of War” och det är det förhållningssättet som utgör hans främsta bidrag till militärt tänkande. 
Det nya bestod huvudsakligen i att Delbrück hade förmågan att rikta historisk kritik mot 
tillgängliga källor samtidigt som han tog hänsyn till taktik, teknik och inte minst faktorn 
”slumpen” i form av de friktioner som logistik och geografi kunde åstadkomma, vid analysen 
av militärhistoriska skeenden.75 Osäkerhet och slump ansåg Delbrück vara en integrerad del 
av kriget, han skrev: ”[…] because in war all the elements of action are uncertain and 
relative.”76 Delbrück fastnade inte i en mängd obetydliga detaljer vid sin analys av 
militärhistorien, istället intresserade han sig mer för generella idéer och tendenser. Delbrücks 
ambition var att skriva om krigets historia inom ramen för statsvetenskapen där taktik, 
                                                 
73 Gat, A History of Military Thought, s. 131. 
74 Gat, A History of Military Thought, s. 121 ff; Jomini, The Summary of the Art of War, s. 494-527; Shy, 
“Jomini”. i: Makers of Modern Strategy from Machiavelli to the Nuclear Age, Paret, Peter (red.), s. 172 ff. 
75 Bassford, Clausewitz in English, The Reception of Clausewitz in Britain and America 1815-1945, s. 177; 
Craig, “Delbrück: The Military Historian”. i: Makers of Modern Strategy from Machiavelli to the Nuclear Age, 
Paret, Peter (red.), s. 326, 332-335. 
76 Delbrück, History of the Art of War, The Dawn of modern Warfare (Vol. IV), s. 453. 
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strategi och politik skulle knytas ihop, varvid det blev tydligt att han ansåg att det var 
nödvändigt att ta hänsyn till de rationella överväganden som legat till grund för kriget.77 
Liksom Clausewitz såg Delbrück att krig var en följd av politiska viljor under ett visst 
historiskt skeende till skillnad mot många tidigare militärhistoriker som skildrat enskilda slag 
som fristående dramatiska äventyr. Delbrück berör även känslornas betydelse i krig när han 
skriver: ”Second, it is not a question here of that violent courage which inspires men in the 
assault like a kind of passion and which is a natural dowry of the French, because they are 
more animated than other nations; it is a question, rather, of the cold scorn of fatal danger, 
which maintains order and steadfastness in continuous fighting.”78 Delbrück delade 
Clausewitz syn på att det inte gick att ha ett doktrinärt förhållningssätt till krig: 
”Consequently, strategic action cannot be of a doctrinaire nature but must spring rather from 
the depth of character.”79 Synen på kriget som en konst är även det en likhet mellan Delbrück 
och Clausewitz. 
 

For the art of war is an art like painting, architecture, or pedagogy, and the entire cultural 
existence of peoples is determined to a high degree by their military organizations, which in 
turn are closely related to the technique of warfare, tactics, and strategy. All these things have 
mutual influences on one another.80 

 
Delbrück riktar ingen kritik mot Clausewitz i sitt bokverk ”History of the Art of War”. I 
”History of the Art of War” för Delbrück fram tre huvudsakliga teman. Det första är 
utvecklingen av taktiska grupperingsformer från antiken till Napoleonkrigen. Det andra är 
politikens och krigens inbördes förhållande under historiens gång. Det tredje är uppdelningen 
av all strategi i två huvudgrupper.81 Det är i samband med det sista som Delbrück ger sig in i 
tolkningen av Clausewitz teorier. 
 
Delbrück utvecklar en dualistisk teori angående strategisk analys där han utgår från vad han 
uppfattar vara de tankar som Clausewitz hade vid sin död. I samband med detta tar Delbrück 
avstamp i Clausewitz anteckningar om revideringsplaner från år 1827. Det är föreställningen 
om att Clausewitz förespråkar förekomsten av två olika slags krig som utgör grunden för 
Delbrücks teori.82 Den ena typen av krig skulle vara det totala kriget där målet är fiendens 
förintande och den andra typen skulle vara det begränsade kriget där målet endast är att 
exempelvis erövra ett mindre territorium för att användas som förhandlingspant. 
 

[…] he [Clausewitz] considers redoing this work once more from the viewpoint that there is a 
double art of war, that is, the one ‘in which one only intends to make a few conquests on the 
border of the country.’ The ‘completely different nature’ of these two efforts must always be 
separated from one another. Clausewitz died in 1831, before he could carry out this work. To 
fill out the lacuna that he left has been one of the purposes of the present work.83  

                                                 
77 Craig, “Delbrück: The Military Historian”. i: Makers of Modern Strategy from Machiavelli to the Nuclear 
Age, Paret, Peter (red.), s. 331; Delbrück, History of the Art of War, The Dawn of modern Warfare (Vol. IV), s. 
xi. 
78 Delbrück, History of the Art of War, The Dawn of modern Warfare (Vol. IV), s. 405. 
79 Ibid, s. 453. 
80 Ibid, s. x. 
81 Craig, “Delbrück: The Military Historian”. i: Makers of Modern Strategy from Machiavelli to the Nuclear 
Age, Paret, Peter (red.), s. 336. 
82 Delbrück, History of the Art of War, The Dawn of modern Warfare (Vol. IV), s. 378 ff. 
83 Delbrück, History of the Art of War, The Dawn of modern Warfare (Vol. IV), s. 454 f, se även: Clausewitz, 
Carl von, Om kriget, s. 22 f, där revideringsplanerna från 1827 återfinns. 
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Delbrücks dualistiska teori går i korthet ut på att strategi kan delas upp två huvudgrupper. 
Den ena utgörs av förintelsestrategi som i huvudsak förknippas med att sträva efter 
avgörande militära fältslag. Den andra utgörs av utmattningsstrategi som använder både 
fältslag och manöver för att åstadkomma effekt. Utmattningsstrategin kan antingen ta sig 
uttryck i ren utnötning (man kan se det som en långsam form av förintelsestrategi) eller i 
form av att fienden övertygas om att hans mål antingen inte kan uppnås eller inte är värda 
den uppoffring som krävs. Delbrück exemplifierade utmattningsstrategi med de fälttåg som 
Fredrik den store hade genomfört, något som i hög grad ansågs vara kontroversiellt av hans 
samtid, och förintelsestrategi som det som Napoleon ägnat sig åt.84 
 
Den samtida kritiken, som främst kom från den tyska generalstaben, gick ut på att Delbrück 
hade blandat ihop begreppen krig och strategi. Kritikerna hävdade att även om Clausewitz 
hade beskrivit två olika typer av krig så hade han inte skrivit något om att de skulle finnas två 
motsvarande typer av strategi.85 I revideringsplanerna från år 1827 skriver Clausewitz om 
krigets dubbla karaktär beroende på vad målet med kriget är.86 Clausewitz menar att krigets 
karaktär påverkas av om kriget har en låg eller hög målsättning utan att det för den skull rör 
sig om två distinkt olika typer. Snarare är det, enligt min mening, en glidande skala där de 
”dubbla karaktärerna” utgör skalans yttre begränsningar och där statens politik avgör var på 
skalan kriget hamnar. Detta måste ses i ljuset av att revideringsplanerna är skrivna innan 
Clausewitz tänkt igenom konsekvenserna av sin insikt om att politiken och dess mål utgör en 
del av krigets natur i form av rationella överväganden.87 
 
Kritikerna menade även att oavsett om kriget var totalt eller begränsat så strävade strategin 
efter att beröva fienden förmågan att bjuda motstånd, vanligen genom att förstöra hans 
väpnade styrkor. Enligt Delbrück finns det en inneboende spänning mellan det avgörande 
slaget och manövern eftersom de, enligt honom, utgör strategins båda poler. Delbrücks 
kritiker hävdade att det inte finns någon motsättning mellan avgörande slag och manöver, de 
båda företeelserna kompletterar varandra. Man skulle, enligt min mening, kunna gå ännu 
längre och hävda att det ena begreppet, manöver, är en förutsättning för det andra, det 
avgörande slaget. Genom att utnyttja manöver kan en fördelaktig position erhållas inför ett 
avgörande slag, antingen offensivt då ett avgörande söks eller defensivt då man vill undvika 
ett avgörande. Kritikerna framförde även att de båda strategierna kan användas i såväl ett 
totalt krig där målet är att fullständigt besegra motståndaren som i ett begränsat krig med 
begränsade målsättningar.88 Det har framför allt sin grund i två saker. För det första att en 
förintelsestrategi inte kan bygga på enbart avgörande slag utan förekomst av manöver under 
förutsättning att de båda begreppen är förknippade med varandra enligt ovanstående 
resonemang. För det andra att utmattningsstrategin inrymmer element av förintelsestrategin i 
långsam tappning när den antar formen av utnötning. 
                                                 
84 Bassford, Clausewitz in English, The Reception of Clausewitz in Britain and America 1815-1945, s. 179; 
Delbrück, History of the Art of War, Warfare in Antiquity (Vol. I) (Walter J. Renfroe, Jr övers, Lincoln: 
University of Nebraska Press, 1990), s. 362 f; Delbrück, History of the Art of War, The Barbarian Invasions 
(Vol. II) (Walter J. Renfroe, Jr övers, Lincoln: University of Nebraska Press, 1990), s. 379 ff; Delbrück, History 
of the Art of War, The Dawn of modern Warfare (Vol. IV), s. 108, 293-315, 374, 421 ff; Echevarria, After 
Clausewitz: German Military Thinkers Before the Great War, s. 184 ff. 
85 Gat, A History of Military Thought, s. 375. 
86 Clausewitz, Om kriget, s. 22 f. 
87 Clausewitz diskuterar även betydelsen av ett begränsat krig i bok åtta av ”Om kriget”. 
88 Echevarria, After Clausewitz: German Military Thinkers Before the Great War, s. 184 ff; Gat, A History of 
Military Thought, s. 375. 
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Både Delbrücks dualistiska teori om uppdelningen av strategi och hans kritikers dualistiska 
syn på uppdelningen i totalt och begränsat krig är problematisk. Båda förklaringsmodellerna 
bygger, enligt min mening, på en missuppfattning och förenkling av Clausewitz teori om 
krigets natur. Delbrücks förintelsestrategi och den tyska generalstabens syn på det totala eller 
absoluta kriget bygger båda på en förvrängning av krigets idealbild så som jag har beskrivit 
den i kapitel tre. Det förefaller som om Delbrück enbart tagit fasta på Clausewitz 
anteckningar om revideringsplaner från 1827 och delar av resonemanget Clausewitz för i bok 
åtta av ”Om kriget”, när han utarbetade sin teori om de båda strategierna.  

4.3 Fuller – kriget som vetenskap 
Generalmajor John Frederick Charles Fuller (1878 – 1966) kan i viss mån liknas vid ett 
intellektuellt tomtebloss, sprakande i alla riktningar, med en glödande kärna. Svårigheten 
ligger i att kunna se denna kärna för alla gnistor och förstå vad grunden i hans militära 
tänkande om krigets natur bestod av. 
 
Under slutet av 1800-talet kan Fuller karakteriseras som en kritisk agnostiker för att i början 
av 1900-talet ta ett aktivt intresse i ockult andlighet. Med utgångspunkt i sina erfarenheter 
under det första världskriget och sina ockulta intressen förde Fuller fram en holistisk och 
dialektisk syn på det militära. Han sökte efter olika fenomens dolda mening, det 
fundamentala som låg bakom verkligheten. Fuller är mest känd för sina principer för 
krigföring som han ansåg var tidlösa89. År 1932 skrev han: ”[…] all past strategy and tactics 
has been governed, consciously or unconsciously, as it may be, by the principles of war, and 
we may deduce from this that this government will continue.”90 
 
Fuller ansåg att hans principer för krigföring utgjorde kärnan i de tidlösa aspekterna av 
krigskonsten: ”motorization and mechanization are only changes in the conditions of war, in 
the tools which the general uses and not in the principles of his art.”91 Det är tydligt att 
Fuller, i likhet med Clausewitz, ansåg att krigets karaktär förändras genom den tekniska 
utvecklingen. Krigets tidlösa aspekter påverkas däremot inte av dessa tidsbundna 
förändringar. Fuller ville ta fram sina principer för att de skulle kunna tjäna som en ledstång 
genom krigets föränderliga karaktär. Frågan är vad Fuller ansåg vara tidlösa aspekter av 
kriget förutom sina egna principer? Fullers principer utgör endast en del av hans militära 
tänkande. Han strävade efter att medvetet ta fram en vetenskaplig och universell teori om 
krig.92 
 

My book, I believe, is the first in which a writer has attempted to apply the method of science 
to the study of war; for Lloyd, Jackson, Clausewitz, Jomini and Foch did not do this. In a few 
years’ time I hope that it will be superseded by many a better work, so that we all may begin to 
understand the nature of war, […]93 
 

Fuller ansåg att det inte går att ta fram en teori om krig under förutsättning att kriget enbart 
ses som en konst istället för en vetenskap. Fuller skrev: ”To deny a science of war and then 
                                                 
89 Gat, A History of Military Thought, s. 534-537; Fuller, Lecture on F.S.R. III. Operations between Mechanized 
Forces, s. 11. 
90 Fuller, Lecture on F.S.R. III. Operations between Mechanized Forces, s. 11. 
91 Ibid. 
92 Gat, A History of Military Thought, s. 543. 
93 Fuller, The Foundations of the Science of War, s. 18. 
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to theorize on war as an art is pure military alchemy, a process of reasoning which for 
thousands of years has blinded the soldier to the realities of war, and will continue to blind 
him until he creates a science of war upon which to base his art.”94 
 
Fuller ansåg att kriget kan, som all mänsklig aktivitet, undersökas vetenskapligt. 
Vetenskapligheten ligger i metoden att söka kunskap om kriget och inte i kriget i sig självt, 
vilket är en i sammanhanget viktig distinktion. Fuller skrev: ”[krig] may be examined 
scientifically, and it is in its examination, and not what it may be in itself, that practical 
knowledge is to be sought.”95 
 
Detta förhållningssätt till kriget som fenomen är inte olikt det som Clausewitz använder när 
han bryter ner fenomenet krig varefter delarna sätts i ett systematiskt sammanhang.96 Kriget 
kan, enligt Fuller, med andra ord endast förstås som en kombination av konst och vetenskap 
där vetenskapen står för metoden att söka kunskap i syfte att kunna utveckla konsten. Detta 
blir tydligare några år senare då Fuller skriver att: ”Then after a fearful slaughter [det första 
världskriget], these directors of war began to realize that war is a living art, a system of 
knowledge and action which must be fed on the civil sciences.”97 
 
Den vetenskapliga metoden går ut på att tillämpa tidigare erfarenheter på nya 
omständigheter. Fördelen med att undersöka kriget vetenskapligt är, enligt Fuller, att dess 
framtida natur kan förutses.98 Enligt min mening avser emellertid Fuller här krigets karaktär 
och inte dess natur så som Clausewitz definierar begreppen. Fuller inser att det inte går att 
uppnå vetenskaplig exakthet om kriget eftersom det är en mänsklig aktivitet vilket innebär 
fundamentala skillnader jämfört med de rena naturvetenskaperna. 
 

I realize full well that, whatever science of war we develop, it cannot be an exact science. War 
is primarily concerned with human acts; every fact is a new fact, nevertheless it is related to an 
old one of a somewhat similar type. In the physical sciences, facts are potentially independent 
of particular place and time, but in the study of war, as in the study of history, this is not so, 
since the greatest difficulty is to fix the human element. The spirit of man moves here and there 
and changes the complexion and value of things, yet the science of psychology is little by little 
discovering the hidden machinery of human actions. It is for this reason that I shall so 
frequently refer to the human element, and it is for this reason that the whole of my theory of 
war is based on man.99 

 
Fullers betoning av det mänskliga elementet utgör en indikation på att han ser slumpens och 
känslornas roll i att påverka krigets natur. 
 
När det gäller synen på att kriget ytterst är en kamp mellan viljor delar Fuller i allt väsentligt 
Clausewitz uppfattning. År 1926 skriver han: ”Though the desired aim in war is to impose 
one’s own will on the enemy, the two wills in conflict are surrounded by a host of other 
forces.”100 
 
                                                 
94 Fuller, The Foundations of the Science of War, s. 21. 
95 Ibid, s. 36. 
96 Clausewitz, Om kriget, s. 29. 
97 Fuller, On Future Warfar, s.169. 
98 Fuller, The Foundations of the Science of War, s. 36 ff. 
99 Ibid, s. 37. 
100 Ibid, s. 97; se även: Fuller, On Future Warfar, s. 168. 
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Fuller redogör för sin kunskapssyn med hjälp av en tredelad ordning. Fuller för ett dialektiskt 
resonemang där all kunskap är relativ och endast utgör en spegling av samspelet mellan två 
ytterligheter. Dessa båda ytterligheter är i sig själva ofattbara, det är endast deras inbördes 
förhållande och den resulterande skillnaden som kan uppfattas. De båda ytterligheterna kan 
inte existera utan varandra och förhållandet mellan dem kan inte existera utan båda 
ytterligheterna. Slutsatsen som Fuller drar är att de båda ytterligheterna och förhållandet 
mellan dem existerar som en sammanhållen treenighet, och det är denna treenighet som utgör 
vår kunskap. Denna kunskapshypotes kan inte bevisas utan får förbli ett antagande som 
Fuller försöker göra mer trovärdig genom en mängd exempel som spänner över ett brett 
område. Exemplen sträcker sig från metafysiska begrepp som tid, sinne och kraft till 
ekonomi, politik och etik där varje tredelad uppdelning både utgör en del av en större 
treenighet och inrymmer andra, mindre, treenigheter. Militärteoretikern Azar Gat och 
samtida kritiker avfärdade resonemanget som ett amatörmässigt försök att skapa en 
metafysisk världsordning. Fullers resonemang ger onekligen sken av att vilja inordna världen 
i en tredelad metafysiskt ordning men om man behåller utgångspunkten att han vill 
exemplifiera sin kunskapssyn så blir hans resonemang, enligt min mening, något mer 
begripligt. Viktigare i Fullers resonemang kring treenigheten och en tredelad värld är att han 
utvecklar sin syn på vad som kan tolkas som faktorerna ”rationella överväganden” och 
”känsla” när han resonerar kring människans roll i krig.101 
 
De rationella övervägandenas roll i krig utvecklar Fuller när han vänder uppmärksamheten 
mot anledningen till att krig uppstår. 
 

There must be a reason more or less erroneous or true for a war, otherwise the war is a struggle 
of maniacs. There must be a reason for each action carried out during a war, and again it must 
be a good reason or a bad reason; and if we have no reason at all, which has frequently 
happened in war, we reduce ourselves to the position of lunatics.102 

 
Här identifierar Fuller de rationella övervägandena som en faktor i krig. Till skillnad från 
Clausewitz anser han att rationaliteten inte alltid behöver finnas med som en faktor i krig. 
Även om Clausewitz också kan tänka sig krig utan rationalitet menar han att det i så fall 
inskränker sig till krigets idealbild som aldrig helt och fullt kan manifestera sig i den verkliga 
världen.103 Fuller är otydlig avseende vilken analysnivå han använder i ovanstående 
resonemang. Under förutsättning att Fuller avser en förståelse för krigets rationalitet på 
individnivå så behöver det inte innebära att kriget i sig saknar rationella element, utan endast 
att individen inte förstår det och därför reduceras till en dåre. Fuller blir tydligare några år 
senare då han skriver att: ”[…] for war is in essence but a continuation of policy by force in 
place of by argument; it is a means towards an end and not an end in itself.”104 Detta utgör 
närmast en parafrasering av Clausewitz: ”Vi ser alltså att kriget inte bara är en politisk akt 
utan ett verkligt politiskt instrument, en fortsättning av den politiska dialogen […] Den 
politiska avsikten är målet, kriget är medlet för att nå det och medlet kan aldrig ses isolerat 

                                                 
101 Fuller, The Foundations of the Science of War, s. 48-62; Gat, A History of Military Thought, s. 544. 
102 Fuller, The Foundations of the Science of War, s. 94. 
103 Se mitt tidigare resonemang i slutet av kapitel tre. 
104 Fuller, On Future Warfar, s.164. 
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från sitt mål.”105 Exakt denna mening i ”On War” citerar Fuller ordagrant ytterligare ett antal 
år senare, 1932.106 
 
När Fuller diskuterar konsekvenserna av det mänskliga elementet kan man se att faktorn 
”känsla” kan rymmas inom begreppet ”mänsklig föreställningsförmåga” (human 
imagination). Denna föreställningsförmåga är resultatet av intellektuella processer och 
känsloliv, något som Fuller återkommer till i sin diskussion om de moraliska aspekterna i 
krig.107 
 

If war were an exact science, reason in itself would be all but sufficient to arrive at correct 
judgements, but it is far from being exact, since it deals with the differences between living 
creatures in place of inanimate substances or quantities. […] war is largely a matter of 
psychology, two ideas in one man’s head do not necessarily lead to the same judgement as two 
similar ideas in another man’s head, because each individual possesses a faculty called 
imagination, and no two imaginations are constant.108 

 
I diskussionen om genialitet berör Fuller slumpens betydelse i krig genom den geniale 
fältherrens förmåga att på ett kreativt sätt utnyttja känsla och förnuft. Fuller skriver att: ”The 
military genius is he who can produce original combinations out of the forces of war; he is 
the man who can take all these forces and so attune them to the conditions which confront 
him that he can produce startling and, frequently, incomprehensible results.”109 
 
Fuller identifierar emellertid inte slumpen som faktor. Även om Fuller berör slumpen som 
faktor implicit så anser han, till skillnad mot Clausewitz, inte att det är förmågan att utnyttja 
de tillfälliga förhållandena beroende på slumpen som kännetecknar geniet. Istället anger 
Fuller att det är geniets förmåga att tänka och föreställa sig saker fortare och bättre än vanliga 
människor som utgör förklaringen till geniets förmåga. Fuller anser att ett slags konstgjord 
genialitet kan uppnås genom att träna sig i att på ett korrekt sätt tillämpa de grundprinciper 
för krigföring som han har tagit fram.110 Även om Fuller inte uttryckligen nämner slumpen 
som faktor och som orsak till friktioner i krig så tar han upp deras betydelse i exempelvis sin 
diskussion om rädslans effekter när han skriver: ”[…] his moral will fall, and as it falls, so 
will fear jostle aside his endurance, obliterate or unhinge his will, and cut it off from that 
essential co-operation with the will of his commander, and so reduce a rational plan to an 
irrational struggle.”111 
 
Vilken kritik riktar Fuller mot Clausewitz tankar? 
 
Fuller kom troligen i kontakt med Clausewitz för första gången i samband med att han 1909 
presenterades för F. M. Maude. Maude hade varit redaktör för den utgåva av ”On War” som 
gavs ut 1908 och som har kritiserats bland annat för de kommentarer som Maude lagt in i 
texten. Maude kom att utöva ett starkt inflytande på Fuller och det är utgåvan av ”On War” 

                                                 
105 Clausewitz, Om kriget, s. 42. 
106 Fuller, The Dragon’s Teeth, s. 66; Fuller, Lecture on F.S.R. III. Operations between Mechanized Forces, s. 
37. 
107 Fuller, The Foundations of the Science of War, s. 115-118. 
108 Ibid, s. 95. 
109 Ibid, s. 98. 
110 Ibid, s. 98 ff. 
111 Ibid, s. 97, se även s. 121 f. 
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från 1908 som Fuller utgår ifrån.112 Det är med tanke på de många likheter som framträder 
mellan Fullers och Clausewitz sätt att se på krig förvånande att Fuller avfärdar Clausewitz 
med orden: ”[…] his great work [syftande på ”On War”], which is little more than a mass of 
notes, a cloud of flame and smoke.”113 
 
I början på 30-talet förde Fuller fram en teori om att det funnits två stora krigföringsperioder 
i europeisk krigshistoria, den klassiska och den kristna. Grovt sett motsvarade de båda 
perioderna utvecklingen från jordbrukssamhället till industrisamhället. Perioderna drevs fram 
i vågor av den tekniska vapenutvecklingen där medel föder motmedel, något Fuller kallade 
för ”lagen om militär utveckling”.114 I inledningen till detta resonemang går Fuller till 
angrepp mot Clausewitz. 
 

Limitations were cast aside [I samband med Napoleonkrigen och värnpliktsarméerna], and the 
absolute method of war again took form; that is, war was waged not to create a better peace, but 
utterly to destroy the enemy. After these wars had shown the defects of this system, in spite of 
these defects, Clausewitz, a general of the agricultural age, elaborated this method in his book 
On War, which became the military Bible of Europe.115 

 
Fuller påstår alltså att Clausewitz hävdade att krig enbart syftar till att förinta fienden utan att 
hänsyn behöver tas till den efterföljande freden. Detta är svårt att förstå med tanke på att 
Clausewitz skriver att strategins yttersta mål är att uppnå fred.116 Kritiken tyder, enligt min 
mening, istället på att Fuller tagit fasta på idealbildskonstruktionen av kriget istället för dess 
verkliga natur så som Clausewitz beskrev den. 
 
Sammanfattningsvis visar analysen av Fullers teoribildning att det är tydligt att han ser 
faktorerna ”Rationella överväganden” och ”Känslan” som väsentliga i krig. Genom det 
resonemang som Fuller för angående rädsla och genialitet framgår det att han underförstått 
ser konsekvenserna av faktorn ”Slumpen”, utan att närmare analysera vad kreativitet och 
rädsla har för bakomliggande faktor. Fuller strävade efter att formulera allmängiltiga 
principer för krigföring som skulle vara oberoende av krigets föränderliga karaktär. Denna 
strävan är i grunden oförenlig med Clausewitz syn på detta. Clausewitz skriver att: 
 

Tre eller fyra exempel från de mest avlägsna tider eller länder, som tagits fram och staplats ihop 
ur de mest olikartade förhållanden, distraherar och förvirrar i allmänhet omdömet utan att ha 
den ringaste bevisförmåga. Ty vid en närmare belysning framstår att det i regel bara är skräp 
och att författarens avsikt bara är att glänsa med sin beläsenhet.117  

 
Ett exempel på tillämpningen av Fullers principer utgör ”Om stridens grunder” som varje 
svensk arméofficer fick sig tilldelad i mitten av 90-talet, vilken gärna kan läsas med 
ovanstående citat från Clausewitz i bakhuvudet.118 

                                                 
112 Bassford, Clausewitz in English, The Reception of Clausewitz in Britain and America 1815-1945, s. 56 ff; 
Fuller, The Foundations of the Science of War, s. 20; Gat, A History of Military Thought, s. 542. 
113 Fuller, The Foundations of the Science of War, s. 20. 
114 Fuller, The Dragon’s Teeth, s. 212-249; Gat, A History of Military Thought, s. 557. 
115 Fuller, The Dragon’s Teeth, s. 210. 
116 Clausewitz, Om kriget, se exempelvis s. 48, 105, 110. 
117 Ibid, s. 134. 
118 Smedberg, Marco, Om stridens grunder (Stockholm: Page One Publishing AB, 1994) s. 134-225. 
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4.4 Liddell Hart – indirekt metod 
Kaptenen och militärhistorikern Basil Henry Liddell Hart (1895 – 1970) argumenterar i 
boken ”Strategy” för att den enda framgångsrika metoden som leder till seger, både på 
strategisk och taktisk nivå, är en indirekt metod. Liddell Hart kommer fram till detta genom 
en analys av orsakerna bakom seger eller förlust vid mer än 280 historiska fälttåg, en analys 
som sträcker sig från år 500 före Kristus till och med de båda världskrigen.119 
 
Liddell Hart definierar strategi som: ”[…] the art of distributing and applying military means 
to fulfill the ends of policy.”120 Detta är, enligt min mening, förvillande likt Clausewitz som 
skriver att: ”Den politiska avsikten är målet, kriget är medlet för att nå det och medlet kan 
aldrig ses isolerat från sitt mål.”121 Liddell Hart går vidare och skriver att: “Strategy depend 
for success, first and most, on a sound calculation and co-ordination of the end and the 
means [Liddell Harts kursivering].”122 När det gäller faktorn “rationella överväganden” blir 
Liddell Hart mycket tydlig när han skriver att: “[…] the conduct of war must be controlled by 
reason if its objective is to be fulfilled.”123 Ovanstående citat visar att Liddell Hart 
identifierar faktorn “rationella överväganden” i krig. 
 
Liddell Harts resonemang kring om kriget ska ses som vetenskap eller konst indikerar att han 
ser faktorerna ”känsla” och ”slump” när han skriver: 
 

But, because of the nature and uncertainty of war, an uncertainty increased by lack of scientific 
study, even the greatest military ability could not achieve a true adjustment, and success lieas in 
the closest approximation to truth. This relativity is inherent because, however far our 
knowledge of the science of war be extended, it will depend on art for its application. […] This 
complicates calculation, because no man can exactly calculate the capacity of human genius 
and stupidity, nor the incapacity of will.124 

 
Det är bland annat med ovanstående som grund som Liddell Hart, i likhet med Clausewitz, 
hävdar att det är meningslöst att försöka formulera principer för krigföring. Det är innebär 
därför en självmotsägelse när han själv formulerar åtta grundsatser för krigföring.125 
 
Liddell Hart utvecklar betydelsen av faktorn ”känsla” i krig när han beskriver vikten av att 
mobilisera folkets vilja: 
 

[…] for to foster the people’s willing spirit is often as important as to possess the more concrete 
forms of power [här avses ekonomi, folkmängd etc]. […] A good cause is a sword as well as 
armour. Likewise, chivalry in war can be a most effective weapon in tweaking the opponent’s 
will to resist, as well as augmenting moral strength.126  

 
Vid sin diskussion om de psykologiska effekternas betydelse för den indirekta metoden 
återkommer Liddell Hart till faktorn “känsla”. Det är särskilt tydligt när han anger att hänsyn 
måste tas till psykologiska effekter eftersom de tränger in i, och dominerar den fysiska 
                                                 
119 Liddell Hart, Strategy, s. 3-316 (se särskilt s. 144-147). 
120 Ibid, s. 321, se även s. 338. 
121 Clausewitz, Om kriget, s. 42. 
122 Liddell Hart, Strategy, s. 322. 
123 Ibid, s. 356. 
124 Ibid, s. 323. 
125 Ibid, s. 334 ff. 
126 Ibid, s. 322. 
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världen. Därför kan inte, enligt Liddell Hart, strategi analyseras med enbart matematiska 
termer.127 Det är tydligt att Liddell Hart tillmäter faktorn ”känsla” stor betydelse i krig. 
Förutom i sitt resonemang om krigets inneboende osäkerhet återkommer Liddell Hart till 
faktorn ”slumpen” när han kommenterar vad som är Clausewitz största bidrag till 
militärteorin. ”Clausewitz greatest contribution to the theory of war was in emphasizing the 
psychological factors. […] He discussed the effect of danger and fatigue, the value of 
boldness and determination, with deep understanding.”128 Dessa är, av Clausewitz 
identifierade, yttringar av faktorn “slumpen” som även Liddell Hart håller med om. Det är 
följaktligen klart att Liddell Hart anser att faktorn ”slumpen” spelar en viktig roll i krig. 
 
Liddell Hart har, som jag tidigare berört i uppsatsens bibliografidel, blivit känd som en av 
Clausewitz hätskaste kritiker. Liddell Harts kritik består av fyra delar. 
 
För det första tar Liddell Hart Clausewitz definition av strategi, ”läran om stridens 
utnyttjande för att nå krigets syfte”129, som intäkt för att kritisera Clausewitz för att vilja göra 
intrång på politikens område. För det andra framförde Liddell Hart att Clausewitz definition 
av strategibegreppet var för snäv genom att enbart hänvisa till striden som medel att uppnå 
strategiska mål. Att Clausewitz skulle vilja göra intrång på politikens område får anses 
vederlagt i inledningen till det här avsnittet, i samband med att Liddell Harts definition av 
strategi jämfördes med Clausewitz definition. Liddell Hart tar, enligt min mening, i sin kritik 
inte hänsyn till vad Clausewitz skriver angående vad krigets syfte är, nämligen att uppnå 
politiska målsättningar. Kritiken om att Clausewitz enbart hänvisar till striden som medel är, 
enligt min mening, en förenkling av hans budskap. Clausewitz anger att det inte enbart är 
genom att nedkämpa fiendens stridskrafter som det strategiska målet kan nås. När Clausewitz 
hävdade att striden är det enda medlet i krig bygger det på att allt som sker i krig beror på 
förekomsten av stridskrafter, när dessa används så måste en föreställning om striden finnas. 
Clausewitz menar att striden antingen kan vara verklig eller möjlig. Enbart genom att hota 
med en möjlig strid kan fienden fås att agera. Utgången av en möjlig strid bygger på 
antaganden om vad som skulle hända om striden ägde rum.130 Detta kan jämföras med 
Liddell Hart som skriver att: ”Hence his true aim is not so much to seek battle as to seek a 
strategic situation so advantageous that if it does not of itself produce the decision, its 
continuation by a battle is sure to achieve this [Liddell Harts kursivering].”131 Clausewitz 
använder sig här, enligt min mening, av samma psykologiska mekanismer som Liddell Hart 
använder när han beskriver fördelarna med ”psychological dislocation”.132 
 
För det tredje kritiserar Liddell Hart Clausewitz för att använda ett alltför abstrakt och 
filosofiskt språk som läsaren inte kan ta till sig. Det medför i sin tur, enligt Liddell Hart, att 
den som studerar Clausewitz endast tar till sig enkla fraser och lösryckta citat vilket gör att 
Clausewitz budskap vantolkas.133 
 

                                                 
127 Liddell Hart, Strategy, s. 326 ff. 
128 Ibid, s. 340. 
129 Clausewitz, Om kriget, s. 88. 
130 Clausewitz, Om kriget, s. 48-53; Liddell Hart, Strategy, s. 319. 
131 Liddell Hart, Strategy, s. 325. 
132 Ibid, s. 326 f. 
133 Ibid, s. 183, 208, 212. 
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His theory of war was expounded in a way too abstract and involved for ordinary soldier-
minds, essentially concrete, to follow the course of his argument – which often turned back 
from the direction in which it was apparently leading.134 

 
Not one reader in a hundred was likely to follow the subtlety of his logic or to preserve a true 
balance amid such philosophical jugglery. But every one could catch such ringing phrases as: 
‘We have only one means in war – the battle’.135 

 
Denna del av Liddell Harts kritik mot Clausewitz anser jag säger mer om hur Liddell Hart 
såg på andras intellekt än om eventuella svagheter i Clausewitz argument. Clausewitz kan 
knappast lastas för att hans läsare inte orkar ta till sig annat än lösryckta citat. 
 
För det fjärde riktar Liddell Hart kritik mot Clausewitz för att han förordade användningen av 
obegränsat våld där krigets idealbild utgör en perfekt militär värld. Det är tydligt att Liddell 
Hart inte förstår dels varför idealbilden konstruerades av Clausewitz och dels hur den hänger 
ihop med den verkliga bilden av kriget, syntesen av krigets natur. 
 

[…] he [Clausewitz] believed in a perfect (military) world of ideals while recognizing a 
temporal world in which these could only be imperfectly fulfilled. For he was capable of 
distinguishing between what was militarily ideal and what he described as ‘a modification in 
the reality’.136 

 
Even worse was the effect of his theoretical exposition, and exaltation, of the idea of ‘absolute’ 
warfare – in proclaiming that the road to success was through the unlimited application of 
force. Thereby a doctrine which began by defining war as only ‘a continuation of state policy 
by other means’ led to the contradictory end of making policy the slave of strategy – and bad 
strategy at that. The trend was fostered, above all, by his dictum that – ‘To introduce into the 
philosophy of war a principle of moderation would be an absurdity. War is an act of violence 
pushed to its utmost bounds.’ That declaration has served as a foundation for the extravagant 
absurdity of modern total warfare. His principle of force without limit and without calculation 
of cost fits, and is only fit for, a hate-maddened mob. It is the negation of statesmanship and of 
intelligent strategy – which seeks to serve the ends of policy.137 

 
Detta resonemang leder till att Liddell Hart ger Clausewitz skulden för, delvis för att hans 
lärjungar inte begrep vad han menade, både det första och det andra världskriget.138 
 
Sammanfattningsvis identifierar Liddell Hart faktorerna ”rationella överväganden”, ”känsla”, 
och ”slump” i krig. Kritiken mot Clausewitz bygger i allt väsentligt på att han dels är svår att 
förstå, dels på en missuppfattning av krigets idealbild. 

                                                 
134 Liddell Hart, Strategy, s. 340. 
135 Ibid, s. 342. 
136 Ibid, s. 341. 
137 Ibid, s. 343. 
138 Ibid, s. 152, 209 ff, 344. 
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4.5 Handel och Roxborough – teknik som en ny faktor 
Professor Michel I Handel (1942 – 2001) diskuterar i boken ”Masters of War, Classical 
Strategic Thought” och professor Ian Roxborough i artikeln ”Clausewitz and the sociology of 
war” hur Clausewitz teori om krigets natur ska tolkas. Handel skriver att de faktorer som 
Clausewitz identifierade att krigets natur består av påverkar krigets natur på ett dynamiskt 
sätt. Denna påverkan berör både faktorernas intensitet och deras inbördes relation. 
Roxborough föreslår dels att Clausewitz definition av politik ersätts med ”utrikespolitik i 
elitdominerade politiska system”, dels att begreppet politik även ska innefatta de irrationella 
delarna av politiken. Det visar, enligt min mening, att Roxborough dels missförstår vad 
Clausewitz menade med begreppet politik och dels inte ser att Clausewitz modell visar att de 
irrationella krafterna påverkar politiken. Roxborough anser också att faktorn ”känsla” ska 
ersättas med en analys av värderingar, förkärlek och symboliska värden. Faktorn ”slump” ska 
ersättas med förberedelser, flexibilitet, skicklighet, risk och osäkerhet. Faktorn ”rationella 
överväganden” ersätts med ändamålsenlig rationalitet.139 Sammantaget visar detta, enligt min 
mening, att Roxborough inte har förstått vad Clausewitz lägger i de olika faktorerna. Det är 
endast semantiska förändringar som Roxborough föreslår. Roxborough anser också att man 
inte bör tilldela en social aktör ensamrätt på en viss faktor, som han anser att Clausewitz gör, 
eftersom det leder till en för grov förenkling. Det, anser jag, visar att Roxborough 
missförstått Clausewitz exemplifiering av krigets natur. 
 
Handel hävdar att krigets natur kan förklaras med hjälp av en vektoranalys,140 han 
exemplifierar detta och skriver att: 
 

Modern conventional war is best represented by a ’vector analysis’ in which the importance of 
each tendency [faktor] is roughly equal. In representing guerrilla warfare, however, the role of 
the people takes precedence over the role of the professional military (at least in the war’s 
initial phases), while the role of the political leadership is as important as in a conventional war. 
The extreme case of an all-out nuclear war […] gives greatest weight to the government, since 
almost all of the decisions […] would be made by political leaders. The military would play a 
small role […], and the people would have little to do other than to suffer the consequences. 
Since no two wars are identical, the nature of each war has to be depicted by an individually 
designed ‘vector analysis’.141 

 
Ovanstående resonemang som Handel för visar, enligt min mening, att han enbart ser att 
kriget är dynamiskt från fall till fall och inte att faktorerna ändras under ett krig. 
Resonemanget kan kritiseras utifrån två olika infallsvinklar. Att faktorerna har samma 
relation i alla konventionella krig är en så grov generalisering så att den enligt min mening i 
det närmaste blir absurd. Som jag ser det, förefaller det som om Handel blandar ihop de 
generella faktorerna med hur Clausewitz exemplifierade dem i en 1800-tals kontext. Att 
gerillakrig alltid domineras av faktorn ”känsla” och att kärnvapenkrig domineras av faktorn 
”rationella överväganden” kan ifrågasättas. Jag anser att kärnvapenkrig mycket väl skulle 
kunna liknas vid krigets idealbild med dess avsaknad av rationella överväganden och en 
eskalerande våldsspiral bortom rationell kontroll. 

                                                 
139 Handel, Masters of War, Classical Strategic Thought, s. 95, 100, 103; Roxborough, “Clausewitz and the 
Sociology of War”, British Journal of Sociology, Volume no. 45, Issue no. 4, December 1994, s. 627, 629. 
140 Se mina tidigare kommentarer till detta i slutet av uppsatsens avsnitt 3.2. 
141 Handel, Masters of War, Classical Strategic Thought, s. 104. 
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Handel menar även att Clausewitz modell av krigets natur, triaden eller syntesen, ska 
betraktas separat för varje part och att det är parternas respektive triader som interagerar med 
varandra och denna sammanvägda interaktion utgör krigets natur. En parts triad kan vara 
effektivare än en annan parts och då vinner den effektivare triaden över den andra.142 Handel 
har, enligt min mening, rätt såtillvida att parterna i en konflikt inte kan ses isolerade från 
varandra, men Clausewitz menade att det är parternas sammanvägda faktorer, inte triader, 
som utgör krigets natur. 
 
Handel föreslår att en ytterligare faktor ska läggas till i Clausewitz modell av krigets natur, 
när han skriver att: 
 

A more accurate and compehensive understanding of the nature of war should therefore 
incorporate a fourth dominant tendency, namely, a material, economic and technological 
dimension. […]  Clausewitz’s general omission of the material dimensions of war is thus a 
major weakness in his theory. After all, he defines war as a collision of material forces; and the 
wars of the French Revolution and Napoleon of his time clearly involved economic and 
material elements that decisively affected the course of events in the long run.143 

 
Krigets natur kan enligt Handel åskådliggöras som en fyrkant efter det att Clausewitz triad 
rätats ut vilket illustreras i figur fyra. 
 
   THE MILITARY 
 
     ECONOMIC AND 
  THE   FINANCIAL 
  PEOPLE   STRENGTH, 
     TECHNOLOGY 
 
   THE GOVERNMENT 
 
Figur 4: Bilden ovan visar Handels modell av krigets natur efter: Masters of War, Classical 
Strategic Thought, s. 110 (Figure 9.6). 
 
Enligt Handel berodde den, enligt honom, smalare tolkningen av krigets natur som 
Clausewitz hade på en överdriven tro på de moraliska krafterna och viljestyrkans roll i krig. 
Det medförde i sin tur, enligt Handel, att Tyskland tog otillräckliga hänsyn till krigets 
materiella faktor och därför förlorade de båda världskrigen.144 
 
Roxborough menar att hänsyn måste tas till de förändringar som skett avseende hur krig förs 
på grund av den industriella revolutionen. Roxborough föreslår, i likhet med Handel, att en 
materiell faktor förs in i Clausewitz ursprungliga modell av krigets natur. Skillnaden är att 
Roxborough kallar faktorn för ”världslig” istället för ”materiell”. Den omfattar alla element i 
den verkliga materiella världen som på något sätt begränsar krigföringen för en fältherre. 
Exempel på element är ekonomi, finansiell styrka, produktionskapacitet, logistik, vetenskap 

                                                 
142 Handel, Masters of War, Classical Strategic Thought, s. 106. 
143 Ibid, s. 109. 
144 Ibid, s 111. 

THE 
NATURE 

OF 
WAR



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS Sid: 39 (56) 
Mj Patrik Thomé 
ChP 03/05  19 100:2029 
   
och teknik.145 I allt väsentligt är de båda professorerna Handel och Roxborough eniga om vad 
som fattas i Clausewitz modell om krigets natur, nämligen den materiella faktorn. 
 
Handel argumenterar för att Clausewitz ansåg att de materiella medlen var mindre viktiga i 
sin teoribildning eftersom han strävade efter att formulera en abstrakt teori om krigets natur. 
Dessutom hävdar Handel att Clausewitz främst skrev ”Om kriget” för militära ledare som 
huvudsakligen hade ansvar för att föra kriget. De materiella och ekonomiska aspekterna var 
enligt Handel något som den politiska ledningen hade ansvar för. Handel hävdar alltså att 
Clausewitz valde att avgränsa bort de materiella aspekterna ur sin teoribildning. Härvid 
hänvisar Handel till att Clausewitz inte ansåg att vapenproduktion, logistik och 
administration skulle hänföras till krigföringen. Problemet med Handels argument, så som 
jag ser det, är att Clausewitz inte diskuterar krigets natur i de avsnitt Handel hänvisar till. 
Snarare resonerar Clausewitz, enligt min mening, om strategins natur i sin diskussion om 
stridens mål och medel. När Clausewitz diskuterar strategi, det vill säga mål och medel, 
menar han att strategin är instrumentell och kräver specifika medel för att uppnå specifika 
mål och det, menar jag, är ett helt annat resonemang jämfört med krigets natur.146 
 
Den huvudsakliga invändningen mot Handels och Roxboroughs förslag om en ytterligare 
faktor utgörs av att Clausewitz, enligt min mening, redan inkluderar denna faktor i de tre 
faktorer han identifierar att ett krigs natur består av. Låt oss därför knyta tillbaka till det 
resonemang jag tidigare fört om krigets natur i den här uppsatsens tredje kapitel. 
 
Clausewitz bygger upp sin modell för krigets natur genom att först presentera en idealbild där 
han presenterar tesen att kriget endast utgörs av våld. Därefter presenteras antitesen att kriget 
endast är ett rationellt instrument för politiken. Båda dessa teser befinns otillräckliga i 
verkligheten, men de är fortfarande användbara och förenas tillsammans med den verkliga 
världens påverkan, som utgörs av slump och sannolikhet, i syntesen. Syntesen utgör 
Clausewitz modell av krigets natur, där de tre faktorerna utövar ett dynamiskt inflytande på 
dels varandra och dels på krigets natur.147 Slump och sannolikhet omfattar med andra ord, 
enligt min mening, alla de delar av vad Handel och Roxborough benämner den materiella 
eller världsliga faktorn. Om den världsliga faktorn omfattar de fysiska medel vi har för att 
uppnå specifika mål kan den, så som jag ser det, återfinnas i samtliga tre faktorer. Förmågan 
att uppnå mål är naturligtvis beroende av slumpen, likväl som förmågan att utnyttja slumpen 
i form av kreativitet kan ses som ett medel i sig. Rationella överväganden kan både ses som 
ett självständigt medel och som en förutsättning för att styra övriga medel. Slutligen kan även 
känsla ses som ett medel på två sätt, dels i meningen att den kan användas för att motivera 
människor och dels för att få tillgång till deras resurser i form av ytterligare medel. 
 
Sammanfattningsvis så ser både Handel och Roxborough att de tre faktorer Clausewitz 
identifierade att krigets natur består av är nödvändiga för att förstå krig. De anser båda att 
otillräcklig hänsyn tas till de materiella förutsättningarna i Clausewitz modell och föreslår att 
en fjärde faktor läggs till, omfattande alla materiella element som har betydelse för medlen 
att föra krig. Huvudargumentet mot detta är, enligt min mening, att denna faktor redan är 
inkluderad i Clausewitz ursprungliga modell. 
                                                 
145 Roxborough, “Clausewitz and the Sociology of War”, British Journal of Sociology, Volume no. 45, Issue no. 
4, December 1994, s. 627 f. 
146 Clausewitz, Om kriget, s. 45 ff, 89 ff, 94 ff, 106, 589, 595 f, 612 f; Handel, Masters of War, Classical 
Strategic Thought, s. 107 f. 
147 Clausewitz, Om kriget, s. 29-44. 
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4.6 Van Creveld – kriget som mål istället för som medel 
Militärhistorikern Martin van Crevelds syn på Clausewitz ”Om kriget” är märkligt 
ambivalent. År 1986 skrev han: ”[Om kriget] presents a systematic, comprehensive and well-
rounded discussion”,148 “And this Clausewitz does in language which though not always 
simple, is neither abstruse, nor technical, nor pedantic, but readily understandable to 
specialist and layman alike.”149 Fem år senare har Creveld tydligen bytt åsikt, han skrev att: 
”The popularity of vom Kriege owes little to its style which, while it does contain an 
occasional brilliant metaphor, is often turgid and certainly does not make for bedside 
reading.”150 Trots den massiva kritik som Creveld riktar mot Clausewitz i sin bok ”The 
Transformation of War” anser han ändå att “Om kriget” är den näst bästa bok som någonsin 
skrivits om krig.151 Hur skiljer sig då Crevelds syn på krigets natur från Clausewitz och vad 
har han för alternativ förklaring? 
 
Anledningen till att krig existerar som fenomen är, enligt Martin van Creveld, att män tycker 
om att slåss och att kvinnor föredrar de män som är beredda att slåss å deras vägnar. Krig är 
en social och kulturell yttring som kan liknas vid en teaterpjäs eller ett sportevenemang och 
vars yttersta syfte är att erbjuda en möjlighet för män att förverkliga sig själva. Förklaringen 
till att krig avslutas kan, enligt Creveld, sökas i att de helt enkelt blir tråkiga om de håller på 
för länge. Detta leder fram till Crevelds huvudsakliga budskap, nämligen att krig i allmänhet 
utgör ett mål och inte ett medel, vilket i förlängningen innebär att krig i grunden är 
irrationellt.152 Det är naturligtvis möjligt att ifrågasätta denna syn på mål och medel. Kriget 
kan, enligt min mening, ses som ett medel att uppnå målet självförverkligande, vilket innebär 
att beslutet om att gå i krig åtminstone delvis är grundat på ett rationellt övervägande. Så ser 
emellertid inte Creveld på saken. År 2002 sammanfattade Creveld sin syn på krig genom att 
skriva: 
 

In The Transformation of War I argued that war is not so much a continuation of policy as a 
form of sport such as football or chess. Like football, it is very often not a means to an end but 
an end in itself. Much more than football, it is an activity in which players very often surrender 
[Crevelds kursivering] their tiny share of ‘policy’, that is, their personal interests. Rather than 
let themselves be guided by interest they lay down their lives for something they feel is greater, 
or more important, or more valuable, than themselves, be it king or country or freedom or 
anything else; currently the most successful candidate seems to be Allah,[…]153 

 
Creveld uppfattar att hans syn på krigets natur som något i grunden irrationellt, ett mål och 
inte ett rationellt medel som används för att tjäna ett intresse, står i skarp kontrast till hur 
Clausewitz såg på krigets natur. Enligt Creveld bygger Clausewitz syn på krig på tre 
grundförutsättningar. För det första förs krig mellan stater. För det andra strävar krig med 
nödvändighet mot absolut våld. För det tredje utgör kriget ett rationellt medel för att uppnå 
ett mål. Creveld menar att när Clausewitz definierar krigets natur som bestående av folket, 
fältherren och regeringen så är det en tidsbunden konstruktion som förlorat sin 

                                                 
148 Creveld, Martin van, “The Eternal Clausewitz”. I: Clausewitz and Modern Strategy. Handel, Michael I 
(red.), s. 37. 
149 Ibid, s. 38 f. 
150 Creveld, The Transformation of War, s. 64. 
151 Ibid, s. 231. 
152 Ibid, s. 171, 186, 218 ff. 
153 Creveld, “The Transformation of War Revisited”, Small Wars & Insurgencies, s. 13. 
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förklaringskraft och som endast haft en giltighet under en begränsad historisk period, vilket 
blir tydligt i samband med lågintensitetskonflikter.154 Creveld skriver att: 
 

To Clausewitz, from whom I took the notion, a trinitarian war is based on a clear division of 
labor between the government that wages and directs it, the armed forces that fight and die, and 
the people who pay and/or suffer; indeed so important were these distinctions that he used them 
even to analyze what he called ‘popular war’ (Volkskrieg). At the risk of committing sacrilege, 
I would like to suggest that he was wrong and that the most characteristic fact about the great 
majority of armed conflicts during the last decade or so is precisely that these distinctions did 
not exist in the same form, Sometimes they only applied to one side, and sometimes, as in 
Somalia and (before the current US intervention) Afghanistan, they did not apply at all. […] 
Returning to the Transformation of War, the prediction that history is witnessing a major shift 
from trinitarian to non-trinitarian war seems to have fulfilled itself and is still fulfilling itself on 
an almost daily basis.155 

 
Crevelds kritik mot Clausewitz modell av krigets natur bygger på att han gör en annan 
tolkning av Clausewitz än den som jag har presenterat i den här uppsatsen. Det är i och för 
sig riktigt att Clausewitz i allmänhet utgick ifrån att det var självständiga stater som förde 
krig, även om han såg andra typer av grupperingar. Clausewitz utgick ifrån sin samtid, det 
tidiga 1800-talets Europa, vilket jag menar innebär att det inte behöver tolkas som något 
annat än att Clausewitz beskrev verkligheten som den såg ut, där och då. Creveld hävdar att 
om det inte finns en stat så kan inte Clausewitz modell av krigets natur tillämpas. Enligt min 
mening har förekomsten av en stat emellertid inte någon betydelse för Clausewitz 
beskrivning av krigets natur eftersom faktorn ”rationella överväganden” endast 
exemplifierades med hjälp av regeringen. Exemplifieringen av krigets natur med hjälp av 
uppdelningen i folket, fältherren och regeringen är, precis som Creveld skriver, tidsbunden. 
Crevelds tes är att denna tidsbundna modell inte längre är universellt tillämpbar varför nya 
förklaringar måste sökas till hur krig som fenomen ska förklaras. Problemet, som jag ser det, 
är att Creveld inte inser att Clausewitz modell med folket, fältherren och regeringen endast 
utgör en exemplifiering av krigets natur. Clausewitz resonemang om hur krig har förts genom 
historien där han konstaterar att mål, medel och aktörer skiftat kontinuerligt visar att han var 
medveten om de begränsningar en förklaringsmodell som baserar sig på de förhållanden som 
råder i ett visst samhälle vid en viss tid har.156 Clausewitz skrev att: ”[…] varje epok har sina 
egna krig, sina begränsande förhållanden och sina problem. […] Varje epoks begivenheter 
måste alltså bedömas med hänsyn till dess egenart.”157 Crevelds påstående att kriget med 
nödvändighet strävar mot absolut våld är, enligt min mening, en förenkling av Clausewitz 
idealbildskonstruktion. När Creveld skriver att, ”He [Clausewitz] has no patience for the 
’philantropist’ belief that war could (or should) be restrained and waged with a minimum of 
violence”158, ger han intryck av att bortse från Clausewitz resonemang kring hur rationella 
överväganden och friktioner verkar dämpande på kriget. Crevelds kritik bygger även på att 
han uppfattar att Clausewitz menade att de olika faktorerna ska ses separerade från varandra 
och att krigets natur alltid är rationell. Ett synsätt som min analys av Clausewitz visar att han 
inte hade, faktorerna måste ses sammantaget och de påverkar varandra. 
  

                                                 
154 Creveld, The Transformation of War, s. 40, 58, 124-156. 
155 Creveld, “The Transformation of War Revisited”, Small Wars & Insurgencies, s. 8. 
156 Clausewitz, Om kriget, s.596-604; Creveld, The Transformation of War, s. 50. 
157 Clausewitz, Om kriget, s. 604. 
158 Creveld, The Transformation of War, s. 64. 
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Creveld uppfattar att kriget är en dynamisk växelverkan mellan olika viljor, något som blir 
tydligt när han skriver att: ”[…] war is a violent contest between two opponents, each 
governed by an independent will and to some extent free to do as he sees fit.”159 Det medför 
att krig är för komplext för att kunna simuleras.160 I det här avseendet skiljer sig inte 
Crevelds syn på krig från hur Clausewitz betraktar det. 
 
Om nu Creveld hävdar att krigets natur i grunden är irrationell, hur ställer han sig då till 
faktorn ”rationella överväganden”? 
 
Creveld kritiserar Clausewitz för att han inte tar hänsyn till juridiska begränsningar av kriget 
i form av internationell rätt och sedvana. I samband med det hävdar Creveld att: ”However, 
war without law is not merely a monstrosity but an impossibility.”161 Juridiska begränsningar 
i form av lagar och förordningar kan sägas utgöra en del av de samlade samhällsintressena 
som Clausewitz hänförde till begreppet politik. Om krig utan lag är en omöjlighet, som 
Creveld hävdar, så innebär det en bekräftelse på att faktorn ”rationella överväganden” har en 
roll i krig. I sin argumentation för att juridiska begränsningar alltid haft betydelse i krig tar 
Creveld bland annat upp hur användningen av vissa vapen begränsats. Det resonemanget 
visar att Creveld ser hur rationella krafter begränsar våldsanvändningen. Creveld hävdar att 
kriget, fram för allt under medeltiden, var en fortsättning på juridiken och inte på politiken 
eftersom krigets eventuella laglighet var en central fråga.162 Att avgöra huruvida ett krig är 
lagligt eller inte är ett resultat av ett rationellt övervägande, vilket återigen visar på faktorns 
betydelse. Creveld visar att han ser att rationella överväganden kan ligga bakom faktorer som 
rättvisa och religion när han skriver: 
 

No doubt cynics will argue that goals such as justice and religion are mere pious smokescreens, 
since, once the verbiage is stripped away, always and everywhere selfish considerations 
pertaining to the community’s interest raise their ugly head. The charge is neither original nor 
unfounded: all to often right merely serves as a cover for might. However, it can also be put 
upside down. If modern strategic thought views rationality in terms of reducing justice and 
religion to the underlying interests, then the same intellectual meat-grinder is capable of 
reducing interest to underlying religious or legal principles. […] We may turn the question over 
and over, […] any answer that does not take both sides into account will do an injustice to 
human nature.163 

 
Det spelar med andra ord inte så stor roll hur man ser på saken, faktorn “rationella 
överväganden” är ständigt närvarande. Creveld blir ännu tydligare när det gäller hur han ser 
på faktorn “rationella överväganden” när han skriver: 
 

[…] explanations working in terms of interest are anything but realistic – in fact they are the 
reverse of realistic because they explain the past by assuming the validity of patterns of thought 
with which that past was not necessarily familiar. Now of course this is not to say that interest 
did not play a part, even a prominent part, in wars for which reasons of justice, religion or 
vainglory were cited […]. It is to say, however, that the Roman admixture of interest with 
vainglory, religion, justice, and many other factors itself reflected their social structure, and 
differed from ours by as much as their type of political organization did. Such being the case, 

                                                 
159 Creveld, The Transformation of War, s. 226; se även s. 119 f. 
160 Ibid, s.116. 
161 Ibid, s. 65. 
162 Clausewitz, Om kriget, s. 618; Creveld, The Transformation of War, s. 80 ff, 128, 205. 
163 Creveld, The Transformation of War, s. 155. 
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there is no reason to assume that the existing amalgam is in any way self-evident or permanent. 
Instead it is the product of specific historical circumstances, liable to change.164 

 
Ovanstående kan tolkas som att Creveld beskriver krigets föränderliga karaktär där faktorn 
”rationella överväganden” utgör en ständig faktor i krigets natur.165 
 
När det gäller faktorn ”känsla” så berör Creveld den i sitt resonemang om krig för 
överlevnad. Creveld anser att begreppen mål och medel inte är meningsfulla i ett krig som 
utkämpas för den egna överlevnaden eftersom kriget förenar sig med politiken. Crevelds 
resonemang är problematiskt. I sina försök att visa hur begreppen mål och medel förlorar sin 
mening i krig som rör en nations överlevnad hävdar Creveld att strategi, eller snarare 
operationskonst, är irrelevant vid nationell frigörelse i form av gerillakrigföring.166 Ett 
påstående som enkelt kan vederläggas.167 Begreppen är, enligt min mening, fortsatt 
meningsfulla om kriget ses som medlet för att uppnå målet, vilket är att överleva. Snarare 
visar Creveld på en situation där det verkliga kriget närmar sig krigets idealbild, vilket 
innebär att faktorn ”känsla” är den dominerande. Creveld exemplifierar detta bland annat 
med situationen i Israel 1967 när han skriver: 
 

One by one, ordinary considerations pertaining to the allies to be placated, goals to be attained, 
and resources to be conserved were peeled off. The moment came when even the expected 
number of Israeli casualties appeared irrelevant […], ‘policy’ was reduced to the population’s 
raw fear and its determination to sell its life dearly.168 

 
Creveld kommenterar även balansen mellan rationella överväganden och känsla när han 
skriver: ”The victors, so long as they remained in possession of their senses and were not 
carried away by such emotions as rage or the lust for revenge, usually accepted [förlorarnas 
begäran om nåd].”169 
 
Slumpen som faktor i krig är något som Creveld återkommer till flera gånger.170 Bland annat 
skriver Creveld att: 
 

This is because war is the domain of uncertainty and agony, Nothing is more likely than the 
terror of war to cause rationality to go by the board, nor is anything more conducive to make 
even the most even-minded start behaving somewhat strangely.171  
 
The great twin obstacles to warlike force, according to Clausewitz, are uncertainty and friction. 
He might have added inflexibility, thus completing a trio that has bedevilled military forces 
since the beginning of time. Nor are these problems limited only to the level commonly known 
as ‘strategy’; that is to the grand operations of war. On the contrary, the whole point of 
discussing them is precisely that they exist wherever and whenever war is waged.172 

 

                                                 
164 Creveld, The Transformation of War, s. 214. 
165 Jämför med Clausewitz, Om kriget, s. 44, 590. 
166 Creveld, The Transformation of War, s. 142 ff, 206. 
167 Thomé, Patrik, Examinationsessä C:11 (Stockholm: Försvarshögskolan, kommande). 
168 Creveld, The Transformation of War, s. 145. 
169 Ibid, s. 171. 
170 Ibid, s. 89, 104-110, 171, 205. 
171 Ibid, s. 89. 
172 Ibid, s. 104. 
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Crevelds syn på vilken roll slumpen, och de friktioner den orsakar, spelar i krig skiljer sig 
inte nämnvärt från Clausewitz. Creveld försöker trots det att distansera sig från Clausewitz 
när han skriver: 
 

[…] by describing uncertainty as a characteristic of war, Clausewitz and his modern followers 
have put reality upside down. Uncertainty is not just the medium in which war moves and 
which helps govern the opponents’ moves; above all, it is a condition for the existence of armed 
conflict.173  

 
Creveld menar att det alltid finns ett element av osäkerhet när det finns en motpart. Motsätter 
sig inte den ena parten den andras vilja så finns ingen osäkerhet och inte heller någon väpnad 
konflikt eller krig, endast en slakt eller en avrättning. 
 
Sammanfattningsvis återfinns alla de tre faktorer som Clausewitz identifierade att ett krigs 
natur består av, rationella överväganden, känsla och slump, även i Crevelds syn på krigets 
natur. Det förefaller inte Creveld inse, kanske framförallt på grund av att han, enligt min 
mening, missuppfattat hur Clausewitz bygger upp sin modell för krigets natur. Det tydligaste 
exemplet på detta är dels Crevelds fokusering på den exemplifierade triaden, dels hans 
uppfattning att Clausewitz menade att de rationella övervägandena alltid är den dominerande 
faktorn i krigets natur. Vad Creveld däremot anser sig hävda är att krigets natur i grunden 
alltid är irrationell. Min analys av Creveld visar att han snarare menar att det alltid finns en 
irrationell faktor i krig, som ibland kan vara den dominerande. Ett synsätt som inte på något 
sätt motsäger Clausewitz modell av krigets natur. Creveld anser att han argumenterar för att 
krigets natur har förändrats. Enligt min mening är det snarare så att han för ett resonemang 
om hur krigets karaktär förändrats, vilket självklart inte är speciellt kontroversiellt. 

4.7 Keegan – Krigets kultur 
John Keegan (1934 -) för i sin bok ”Krig och kultur” ett långt resonemang eller snarare en 
redovisning av hur krigets karaktär förändras från tidig förhistoria till våra dagar på grund av 
den tekniska och samhälleliga utvecklingen. Keegan anser i likhet med Creveld att krig är en 
uteslutande manlig verksamhet och att den verksamheten i viss mån syftar till 
självförverkligande hos deltagarna. Keegan inleder sin bok ”Krig och kultur” med att förneka 
att den abstrakta termen ”krigets natur” kan existera, han hävdar vidare att varken den kristna 
eller den islamska militära kulturen kan förstås genom det begreppet.174 Keegan 
argumenterar för att krig ska betraktas som en kulturell verksamhet för att kunna förstås. I sin 
argumentation tar Keegan utgångspunkt i hur han uppfattar att Clausewitz såg på kriget. 
 

Hade hans [Clausewitz] redan mycket skarpa medvetande varit utrustat med ännu en 
intellektuell dimension, skulle han kanske ha kunnat uppfatta att kriget omfattar mycket mer än 
politik: att det alltid är ett uttryck för en kultur, ofta en bestämmande faktor bakom 
kulturformer, och i vissa samhällen själva kulturen.175 

 
Keegan uppfattar att Clausewitz budskap om krigets natur inskränker sig till att den är ett 
rationellt medel för politiken och tidsbundet begränsad till förekomsten av stater, vilket han 
invänder mot. 
 
                                                 
173 Creveld, The Transformation of War, s. 171. 
174 Keegan, Krig och kultur, s. 11, 96-415 (se särskilt s. 248 ff). 
175 Ibid, s. 32. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS Sid: 45 (56) 
Mj Patrik Thomé 
ChP 03/05  19 100:2029 
   

Krig är inte en fortsättning på politiken med andra medel. […] [Clausewitz idé] förutsätter 
existensen av stater, statsintressen och rationella beräkningar om hur dessa intressen ska säkras, 
men kriget som företeelse är många tusen år äldre än stater, diplomati och strategi.176 

 
Keegan riktar kritik mot Clausewitz för att han, enligt Keegan, reducerar krig till en rationell 
handling utan att ta hänsyn till de mer våldsamma och irrationella sidorna hos kriget när han 
skriver: ”När Clausewitz väl hade formulerat tanken om kriget som en fortsättning på 
politiken visade den sig erbjuda den eftertänksamme officeren en välkommen filosofisk 
möjlighet att slippa begrunda sitt yrkes äldre, mörkare och mer fundamentala sidor”.177 Det 
är, enligt min mening, tydligt att Keegan bortser från stora delar av Clausewitz resonemang 
om krigets natur och endast tar fasta på antitesen att kriget är rationellt. Keegan kritiserar 
även den teoretiska idealbild av kriget som Clausewitz byggde upp som tes för att kontrastera 
mot hur kriget tedde sig i verkligheten. 
 

[Clausewitz] hade helt enkelt ingen möjlighet att föreställa sig kriget som något annat än ett 
kall där soldaten, och särskilt officeren, genom sitt uppträdande trotsade naturen. Naturen 
manade till flykt, till feghet, till egoism. Naturen lockade till att följa kosackernas exempel, 
strida bara om man hade lust och börja driva kommers på slagfältet om det passade ens syften – 
det var ’verkligt krig’ i sin sämsta form. Regementskulturens ideal – obetingad lydnad, 
oryggligt mod, självuppoffring, heder – var däremot i det närmaste lika med ’absolut krig’, den 
form som Clausewitz bestämt menade att en yrkessoldat borde ha som mål.178 

 
Kunde han [Clausewitz] bara finna de rätta orden för att övertyga den preussiska armén om att 
krig faktiskt var en politisk verksamhet, och att ju närmare man kunde komma ’absolut krig’, 
desto bättre skulle det tjäna statens syften. Den lucka som uppstod mellan ’absolut krig’ och 
den ofullkomliga formen av ’verkligt krig’ borde uppfattas som enbart den hänsyn som 
strategin tog till politisk nödvändighet.179 

 
Clausewitz hävdade genom reduktionistisk argumentering att i krig är det värsta det bästa, 
därför att det värsta ligger närmare det ’absoluta’ än det ’verkliga’ kriget.180 

 
[…] krigets fruktansvärda natur var lika mycket som något annat det försenade resultatet av att 
Clausewitz i sina skrifter energiskt hade hävdat att arméer måste sträva efter att göra ’verkligt 
krig’ och ’absolut krig’ till en och samma sak.181 

 
Krigets mål var att tjäna ett politiskt syfte, sade Clausewitz. Krigets väsen, hävdade han vidare, 
var bara att tjäna sig självt. Således, resonerade han, är det därför mer sannolikt att de som gör 
kriget till ett självändamål har större framgång än de som försöker anpassa dess karaktär efter 
politiska syften.182 

 
Ovanstående citat anser jag visar hur Keegan blandar ihop Clausewitz tes om att kriget utgörs 
av en eskalerande våldsspiral med antitesen att kriget endast är en rationell politisk handling. 
Inte nog med att Keegan reducerar Clausewitz teori om krigets natur till att enbart vara ett 
rationellt medel för politiken, han lyckas även vända Clausewitz resonemang till att krigets 

                                                 
176 Keegan, Krig och kultur, s. 23. 
177 Ibid, s. 26. 
178 Ibid, s. 37. 
179 Ibid, s. 38. 
180 Ibid. 
181 Ibid, s. 40. 
182 Ibid, s. 42 f. 
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idealbild var något som gagnade rationella intressen. Keegans tolkning av Clausewitz är, 
enligt min mening, mycket märklig. En del av förklaringen kan vara att Keegan utgår från 
Graham/Maudes översättning av ”On War” från år 1908. Översättningen har utsatts för 
omfattande kritik bland annat på grund av de kommentarer i socialdarwinistisk anda 
översättaren och redaktören infogat i texten. En större del av förklaringen kan vara att 
Keegan helt enkelt inte läst Clausewitz, något som Bassford påstår att Keegan erkänt.183 Med 
hänsyn till de tidigare citaten förefaller detta, något häpnadsväckande förhållande, troligt. 
 
När Keegan hävdar att krig bara kan förstås som en kulturell verksamhet och inte enbart som 
ett resultat av rationella överväganden inställer sig givetvis frågan hur han ser på faktorn 
”rationella överväganden”. Keegan skriver att: ”Clausewitz må ha varit övertygad om att 
kriget är en fortsättning på politiken, men politik utövas för att tjäna kulturen”184, vilket tyder 
på att kulturen utgörs av de samlade samhällsintressena och att krig följaktligen skulle vara 
ett rationellt instrument för att främja en viss kultur. Politiken kan betraktas som en 
konkretisering och manifestation av ett samhälles kultur. Samurajernas och manchuernas 
självvalda isolering från teknisk utveckling ser Keegan som bevis för att krigföringen inte 
måste styras av politisk logik utan tvärtom av kulturen. Dessa båda folkgrupper valde mellan 
att bevara sina traditioner eller att följa den tekniska utvecklingen. Båda grupperna valde att 
bevara sina traditioner för att det gynnade den bestående maktfördelningen i samhället, vilket 
enligt min mening snarare tyder på att dessa två fall utgör exempel på rationella 
överväganden. Hela det resonemang Keegan för om avvägningen mellan ett krigs kostnad 
och nytta visar att han kan se krig som resultatet av ett rationellt övervägande.185 Keegan 
anser även att rationella överväganden kan begränsa våldsanvändningen, vilket han visar när 
han skriver: ”Högre utvecklade politiska och etiska system har redan från äldsta tider försökt 
införa lagliga eller moraliska restriktioner både för användandet av krig och dess 
verkningar”.186 Människan kan, enligt Keegan, av förnuftsskäl avstå från att tillgripa krig i 
framtiden.187 Kriget upphör med andra ord när det inte längre är ett rationellt medel som kan 
gynna kulturen. 
 
När det gäller faktorn ”känsla” skriver Keegan: ”Krigföring är nästan lika gammal som 
människan själv och rotad i det mänskliga sinnets mest fördolda vrår, sfärer där egenintresset 
förtränger förnuftsmässiga överväganden, där stoltheten sitter i högsätet, där instinkten 
härskar.”188 Det innebär att Keegan ser att de rationella övervägandena ibland får ge vika för 
känslor. En vanlig känsla som, enligt Keegan, kan ge motiv för att ett samhälle eller kultur 
går i krig är hämndlystnad.189 Keegan blir ännu tydligare när han skriver: ”Krig i vår tid har 
inte bara varit ett medel att lösa tvister mellan länder, utan för de förbittrade, de fördrivna, de 
nakna och hungriga massorna som längtar efter att kunna andas fritt, har det också varit en 
möjlighet att få utlopp för vrede, avund och undertryckt våldsdrift”.190 Faktorn ”känsla” kan, 
enligt Keegan, vara den helt dominerande i vissa konflikter. 
                                                 
183 Bassford, Clausewitz in English, The Reception of Clausewitz in Britain and America 1815-1945, s. 56 ff; 
Christopher Bassford, John Keegan and the Grand Tradition of Trashing Clausewitz, URL: 
http://www.clausewitz.com/cwzhome/keegan/keegwhol.htm, 2004-06-23, s. 13 f; Keegan, Krig och kultur, s. 
23, 423. 
184 Keegan, Krig och kultur, s. 49. 
185 Ibid, s. 62 ff, 82, 240 f. 
186 Ibid, s. 83, se även s. 417 ff. 
187 Ibid, s. 82 f. 
188 Ibid, s. 23. 
189 Ibid, s. 276. 
190 Ibid, s. 78 f. 
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Sådana konflikter [Balkan och Transkaukasien] trotsar genom sitt väsen alla ansträngningar till 
medling utifrån, eftersom de närs av lidelser och hat som inte går att komma åt med 
förnuftsskäl. De är apolitiska på ett sätt som Clausewitz knappast förutsåg.191 

 
Påståendet att Clausewitz inte skulle ha kunnat förutse att lidelser och hat skulle vara 
drivande faktorer bakom krig visar, enligt min mening, på bristerna i Keegans förståelse för 
Clausewitz teori. 
 
Slumpen i form av olika friktioner som uppstår i kontakten med verkligheten är även det en 
faktor som Keegan ser kan verka begränsande på kriget, vilket följande citat tyder på: ”Det 
finns skäl att tro att, efter femtusen års historiskt belagd krigföring, kulturella och materiella 
förändringar kanske äntligen börjar hämma människans benägenhet att gripa till vapen”.192 
Keegan förtydligar hur han ser på friktioner när han skriver att: 
 

De viktigaste inskränkningarna [för krig] har emellertid alltid legat utanför människans vilja 
eller kontroll. […] sådana omständigheter – väder, klimat, årstider, terräng, vegetation – 
påverkar alltid krigsoperationer, hämmar dem ofta och förhindrar dem ibland. Andra 
omständigheter, […] bland annat problem med underhåll och försörjning, förläggning och 
materiel, har under många perioder i historien starkt begränsat krigets omfattning, intensitet och 
varaktighet.193 

 
Sammanfattningsvis bygger Keegans hela resonemang på, som jag ser det, en grundlig 
missuppfattning av Clausewitz modell för krigets natur. I själva verket finns det en mycket 
stor samstämmighet mellan Keegan och Clausewitz. Keegan ser att de tre faktorerna 
”rationella överväganden”, ”känsla” och ”slump” är närvarande i krig. Vilken av faktorerna 
som är den dominerande växlar mellan olika kulturer och tidsepoker. Huvuddelen av 
Keegans resonemang upptas av att exemplifiera hur krigets karaktär förändrats under 
historiens gång.194 Kriget är inte en fortsättning på politiken, utan på kulturen, hävdar 
Keegan. Kultur definierar Keegan som: ”[…] den väldiga mängd av gemensamma 
övertygelser, värderingar, associationer, myter, tabun, krav, sedvänjor, traditioner, 
uppträdande och tankesätt, språk och konst som är varje samhälles barlast och som ger det 
balans”.195 Därigenom anser jag inte att Keegan tillför något nytt till frågan om krigets natur 
utan hans resonemang ryms i sin helhet inom Clausewitz modell. 

                                                 
191 Keegan, Krig och kultur, s. 80 f. 
192 Ibid, s. 79. 
193 Ibid, s. 83. 
194 Ibid, s. 97-415. 
195 Ibid, s. 68. 
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4.8 Kritiken mot Clausewitz – en sammanfattande kategorisering 
av analyserade militärteoretiker 

Kritiken mot Clausewitz modell av krigets natur kan hos de analyserade militärteoretikerna 
huvudsakligen delas upp i fyra olika delar. 
 
För det första är Clausewitz ”Om kriget” svår att förstå och att ta till sig framför allt på grund 
av sin höga abstraktionsnivå och svåra språk, vilket är tydligast i det inledande kapitlet om 
krigets natur. Det är en kritik som förs fram av Jomini, Fuller, Liddell Hart och Creveld. 
Jomini framhäver att Clausewitz är alltför pretentiös i sin militärteori. Fuller anför att ”Om 
kriget” är alltför fragmentarisk. Liddell Hart poängterar att i och med att ”Om kriget” är så 
svårförstådd så har den gett upphov till en mängd vantolkningar, främst på grund av 
användandet av lösryckta citat. Creveld lyfter fram stilistiska tillkortakommanden i ”Om 
kriget”. Min analys av militärteoretikerna visar att det onekligen ligger något i den kritik som 
Liddell Hart förde fram angående vantolkning av ”Om kriget”. De av mig analyserade 
militärteoretikerna har alla i någon mån tolkat Clausewitz modell av krigets natur på ett sätt 
som avviker från det som jag har redovisat i den här uppsatsens tredje kapitel. 
 
För det andra riktas omfattande kritik mot Clausewitz idealbildskonstruktion av krigets natur. 
Kritikerna uppfattar att Clausewitz idealbild av kriget med dess absoluta våld och strävan 
efter att i ett avgörande slag förinta fienden är något att sträva mot. Denna kritik förs fram av 
Fuller, Liddell Hart, Creveld och Keegan. Kritiken bygger, enligt min mening, på att 
Clausewitz idealbildskonstruktion med tesen om att kriget endast utgörs av absolut våld ses 
separerat från hans övriga resonemang och att man bortser från de faktorer som Clausewitz 
anser verkar dämpande på kriget. 
 
För det tredje anser både Handel och Roxborough att Clausewitz syntes av krigets natur 
måste kompletteras med en fjärde, materiell faktor. Denna kritik bygger på antagandet att 
slumpens spel, i form av de friktioner verkligheten åstadkommer, inte redan inkluderar all 
den påverkan olika världsliga och materiella aspekter har på krigets natur. Ett sådant 
antagande har, enligt min mening, inte stöd av Clausewitz beskrivning av hur verkligheten 
påverkar krigets natur. 
 
För det fjärde riktar Creveld och Keegan omfattande kritik mot Clausewitz exemplifierade 
syntes. Deras kritik kan delas upp i två delar. Dels hävdar de att syntesen bestående av folket, 
fältherren och regeringen är tidsbunden och knuten till en europeisk miljö, därmed har den 
spelat ut sin roll för att förklara nutida konflikter där aktörerna inte behöver vara stater. Dels 
anser de att de tre delarna, folket, fältherren och regeringen, inte kan ses uppdelade från 
varandra eftersom exempelvis regeringen inte enbart fattar beslut på rationella grunder. Den 
första delen av kritiken är, enligt min mening, i allt väsentligt riktig. Den av Clausewitz 
exemplifierade syntesen är, som jag ser det, en tidsbunden konstruktion vars syfte var att 
åskådliggöra krigets natur i en tidig europeisk 1800-tals kontext. Detta var Clausewitz väl 
medveten om. Även om Crevelds och Keegans kritik på denna punkt i sak är riktig så är den 
inte desto mindre obefogad, eftersom det var Clausewitz mening att den exemplifierade 
syntesen skulle vara tids och rumsbunden. Creveld och Keegan har antingen inte uppfattat 
den verkliga syntesen med rationella överväganden, känsla och slump eller så väljer de att 
bortse från den i sina resonemang. Den andra delen av deras kritik är även den i sak riktig, 
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men bygger enligt min mening på en missuppfattning av Clausewitz modell. Clausewitz 
menade att de tre faktorerna påverkar varandra samtidigt som de utövar en påverkan på 
krigets natur. Så ser emellertid inte Creveld och Keegan på saken, vilket medför att deras 
kritik endast utgör ett slag i tomma luften.  

5 Resultatdiskussion och reflektioner kring krigets natur 

5.1 De analyserade militärteoretikernas syn på krigets natur 
Efter att ha genomfört undersökningen av militärteoretikernas syn på krigets natur är det nu 
naturligt att återknyta till uppsatsens syfte och frågeställningar. Uppsatsens syfte har varit att 
mot bakgrund av Clausewitz modell av krigets natur undersöka och värdera hur olika 
militärteoretiker uppfattat och skildrat krigets natur. Följande frågeställningar har legat till 
grund för undersökningen: Vilka tidigare tänkare har influerat Clausewitz, och eventuellt på 
vilket sätt, när det gäller hans syn på krigets natur? Vilka förklaringsmekanismer för krigets 
natur finns enligt Clausewitz? Vilken kritik riktar olika militärteoretiker mot Clausewitz syn 
på krigets natur, för de fram andra förklaringar? Vilka skillnader och likheter finns hos de 
analyserade teoretikernas kritik och syn på de faktorer Clausewitz anser att krigets natur 
består av? 
 
För att uppfylla uppsatsens syfte kommer jag nu att rekapitulera svaren på de fyra frågorna 
och värdera hur de undersökta militärteoretikerna uppfattat och skildrat krigets natur. 
 
Svaret på den första frågan visar att Clausewitz tankar om krigets natur metodiskt influerats 
av filosofer som Hegel, Fichte, Kant och Platon, dels av naturvetare som Newton och 
officerare som von Lossau. Filosofer som Hegel, Fichte och Montesquieu tillsammans med 
officerare som von Lilienstern och Scharnhorst och politiska tänkare som Machiavelli 
influerade Clausewitz avseende politikens, statens och det rationella förnuftets roll. 
Clausewitz influerades avseende känsla och moraliska faktorers roll av Scharnhorst och von 
Berenhorst som i sin tur var påverkad av Kant. När det slutligen gäller slumpen och 
tillfälligheternas betydelse påverkades Clausewitz av von Lossau och av von Berenhorst. 
 
Svaret på den andra frågan är att Clausewitz presenterar en tes om att krig utgörs av en 
idealbild av irrationellt och absolut våld. Därefter presenteras antitesen att krig är rationellt 
och utgör en fortsättning på politiken. De förenas med de konsekvenser verklighetens 
friktioner medför till syntesen om det verkliga krigets natur. Känsla, slump och förnuft är de 
faktorer som är tidlösa och varierar i storhet och påverkan. Faktorerna påverkar krigets natur 
på två olika men ändå sammanbundna sätt. För det första påverkar faktorernas inbördes 
förhållande, det vill säga deras storlek i relation till varandra, hur krigets natur ter sig. För det 
andra påverkar de olika faktorerna varandras storlek samtidigt som de utövar en inflytelse på 
krigets natur. Det uppstår en ständig växelverkan och ett utbyte mellan dessa faktorer. 
 
Svaret på den tredje och fjärde frågan när det gäller kritiken mot Clausewitz, visar att kritiken 
huvudsakligen består av fyra delar. Jomini, Fuller, Liddell Hart och Creveld för fram att 
Clausewitz ”Om kriget” är svår att förstå och ta till sig. Omfattande kritik riktas av Fuller, 
Liddell Hart, Creveld och Keegan mot Clausewitz idealbildskonstruktion, där de uppfattar att 
Clausewitz hävdar att den är något som man bör sträva mot. Handel och Roxborough 
kritiserar Clausewitz modell av krigets natur för att inte ta tillräcklig hänsyn till materiella 
förutsättningar och resurser. Creveld och Keegan riktar en omfattande kritik mot den av 
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Clausewitz exemplifierade syntesen, de hävdar att den dels är tidsbunden och dels att de 
exemplifierade aktörerna inte kan ses uppdelade från varandra. Den kritik som de undersökta 
militärteoretikerna för fram bygger på att Clausewitz teori antingen tolkats annorlunda än vad 
jag har gjort i den här uppsatsen eller att delar av teorin tas ur sitt sammanhang när den 
kritiseras. 
 
När det gäller den andra aspekten av den tredje och fjärde frågan, det vill säga de analyserade 
teoretikernas syn på faktorerna och om de för fram alternativa förklaringar till krigets natur, 
så visar min analys att militärteoretikerna uppvisar slående likheter i sin syn på krigets natur 
så som Clausewitz såg det. Jomini, Delbrück, Fuller, Liddell Hart, Handel, Roxborough, 
Creveld och Keegan ser alla de tre faktorerna ”rationella överväganden”, ”känsla” och 
”slump” som väsentliga delar av krigets natur. Ingen av de analyserade militärteoretikerna 
tillför egentligen något väsentligen nytt till Clausewitz syntes av krigets natur. Ingen av dem 
föreslår heller någon alternativ förklaring till krigets natur som inte kan rymmas inom 
Clausewitz syntes så som jag har förstått den. 
 
Eftersom det inte föreligger någon större skillnad mellan de analyserade militärteoretikernas 
syn på de faktorer som utgör krigets natur, inställer sig frågan hur deras bidrag till 
teoribildningen kring krigets natur ska betraktas. 
 
Man skulle kunna gå så långt som att hävda att två av militärteoretikerna inte har någon 
självständig idé. Både Creveld och Keegan definierar sina egna idéer utifrån att de skulle stå i 
motsatsförhållande till Clausewitz tankar. I och med att deras idéer, enligt min tolkning av 
krigets natur, inte gör det blir både Creveld och Keegan irrelevanta ur ett militärteoretiskt 
perspektiv med fokus på krigets natur. Det är naturligtvis inte speciellt fruktbart att avfärda 
dessa militärteoretiker. Under förutsättning att man är medveten om hur de har uppfattat 
Clausewitz teoribildning och vilka begränsningar det medför för deras resonemang så äger 
deras tänkande ett militärteoretiskt värde, även med fokus på krigets natur. 
 
Ett generösare förhållningssätt till de olika analyserade militärteoretikerna utgör synsättet att 
de ändå bidrar med en sammantaget ökad förståelse för krigets natur genom att de framhäver 
olika delar av Clausewitz teori. Det är framför allt i vilken grad de olika militärteoretikerna 
framhäver de tre faktorerna som skiljer dem åt. Jomini bidrog med exempel på vilken 
betydelse rationella överväganden och känslor har i krig. Delbrücks främsta bidrag var att 
militärhistoriskt belägga friktionernas och rationella överväganden i form av politiska viljors 
betydelse för krig. Fuller ska kanske framför allt ses som en militärteoretiker som drog 
slutsatser av krigets föränderliga karaktär. Liddell Hart gav i samband med den indirekta 
metoden uppmärksamhet till hur faktorn ”känsla” i form av psykologiska reaktioner kan vara 
utslagsgivande i vissa situationer. Handel och Roxborough sätter fokus på den betydelse som 
slumpens spel har när den begränsar kriget genom den verkliga världens begränsade resurser. 
Creveld visar på behovet av att konstruera nya exempel på Clausewitz syntes, så att 
Clausewitz teori om krigets natur lättare kan appliceras på en värld som domineras av 
lågintensitetskonflikter karakteriserade av en avsaknad av statliga aktörer. Keegan slutligen, 
bidrar med en redovisning av hur krigets karaktär har förändrats under historiens gång, vilket 
erbjuder läsaren rika möjligheter att själv applicera Clausewitz syntes angående krigets natur 
till olika samhällsförhållanden, kulturer och tidsepoker. 
 
Eftersom undersökningen av förekomsten av de tre faktorerna hos de undersökta 
militärteoretikerna, enligt min uppfattning, har både hög validitet och reliabilitet är det här 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS Sid: 51 (56) 
Mj Patrik Thomé 
ChP 03/05  19 100:2029 
   
uppsatsen har sin främsta metodiska styrka. Även om min tolkning av Clausewitz teori om 
krigets natur skulle vara felaktig, så visar det empiriska resultatet att det råder 
samstämmighet hos de undersökta militärteoretikerna kring att de tre faktorerna anses vara 
viktiga beståndsdelar av krig. Den induktiva slutsatsen blir då att dessa tre faktorer utgör 
tidlösa element i krigets natur vilket i sin tur stärker Clusewitz hypotes om teorin för krigets 
natur. 
 
Man kan argumentera för att svagheten med Clausewitz teori om krigets natur är att den blir 
för allmängiltig och generell. Det kan tyckas vara för lätt att hitta de tre faktorerna ”rationella 
överväganden”, ”känsla” och ”slump” i andra militärteoretikers teoribildningar om krig. En 
orsak skulle, enligt min mening, kunna vara att det hos varje människas agerande kan 
återfinnas ”känsla” i form av impulser som det ”rationella övervägandet” kontrollerar och 
dämpar och där agerandet begränsas av den fysiska verkligheten. Det leder i sin tur till att 
dessa tre faktorer är närvarande vid varje mellanmänsklig verksamhet, självklart även vid 
krig. Motargumentet är naturligtvis att om dessa tre faktorer är närvarande vid varje 
mellanmänsklig verksamhet så är det en naturlig konsekvens att de faktiskt förekommer när 
helst krigets tidlösa aspekter diskuteras. Det i sin tur bidrar också till att stärka Clausewitz 
hypotes om krigets natur. 
 
Att krig är en mänsklig aktivitet med allt vad det innebär var något som Clausewitz insåg. 
Clausewitz försökte ta reda på vad krig är, betraktat som ett fenomen. Det är detta 
förhållningssätt till krig som gör Clausewitz unik och som gör att hans teori om krigets natur 
fortfarande är relevant. Även om de medel och metoder som används i krig ständigt 
utvecklas och förändras, så är krigets natur konstant. Clausewitz liknelse av kriget vid en 
kameleont, där utseendet förändras beroende på omgivningen medan dess inre beståndsdelar 
är oföränderliga, är mycket träffande. Sammantaget utgörs krigets natur av en kamp mellan 
parternas fria viljor som påverkas av de tre faktorerna ”rationella överväganden”, ”känsla” 
och ”slump” vilka i sin tur utövar en dynamisk växelverkande påverkan på varandra. Det 
innebär att utgången av ett krig, eller ett krigs förlopp, aldrig kan förutses med fullständig 
säkerhet. Kriget har sin egen dynamik och förändras under sin gång beroende på den fria 
viljan och faktorernas växelverkan. Det är inte meningsfullt att diskutera huruvida krig alltid 
är att betrakta som ett rationellt eller ett irrationellt fenomen. Det är något som varierar och 
bestäms av vilken faktor som för tillfället är den dominerande i krigets natur. 
 
Vad vi kan lära av Clausewitz är hur vi ska tänka om krig. När förespråkare för någon 
förkortning som NBF och RMA eller uttryck som ”transformering” och ”fokuserad logistik” 
eller fraser som ”överlägsenhet i alla dimensioner” hävdar att en utveckling kommer att 
förändra krigföring på ett genomgripande sätt, måste vi ifrågasätta på vilket sätt det förändrar 
krigets karaktär. Vi måste fråga oss själva om, och i så fall hur, dels det inbördes förhållande 
de tre faktorerna som krigets natur består av, dels deras dynamiska växelverkan, kommer att 
ändras. För att kunna svara på dessa frågor behöver vi kunskap – kunskap om krigets tidlösa 
natur. 
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5.2 Clausewitz syn på krigets natur – en filosofisk reflektion 
Den filosofiska frågan vad något är, dess idé, form eller natur utgör grunden i Platons idélära. 
Platons ontologiska idealism utgår från att verkligheten utgörs av idéer och inte vad som kan 
uppfattas med de fysiska sinnena. Platons kunskapsteori förutsätter en filosofisk skolning för 
att kunna tillgodogöra sig ett resonemang där begrepp och idéer ställs mot varandra på ett 
abstrakt plan.196 
 
Aristoteles ontologiska realism tar istället fasta på att det finns en verklighet som existerar 
oberoende av medvetandet. Verkligheten kan uppfattas med sinnena och vi blir medvetna om 
den genom erfarenhet och reflektion.197 Aristoteles filosofi lade grunden till den empiriska 
kunskapsteorin vilken kan exemplifieras med naturvetenskapen som fokuserar på frågan hur 
något fungerar. Detta förhållningssätt fungerar utmärkt när döda ting ska undersökas. 
Experiment kan genomföras där ett skeende kan studeras och vars utfall blir lika varje gång 
så länge de kringliggande förutsättningarna inte förändras. Med dessa experiment som grund 
kan hypoteser om tänkta utfall vid ändrade förutsättningar formuleras. Dessa hypoteser kan 
sedan verifieras eller falsifieras genom ytterligare experiment. 
 
Kants kritiska idealism försöker förena Platons och Aristoteles kunskapsteoretiska 
utgångspunkter. Kant menar att kunskapen om exempelvis krigets natur konstrueras i ett 
samspel mellan sinnesintryck och abstrakta resonemang.198 
 
De analyserade militärteoretikerna kan sägas ha olika sätt att se på hur kunskap om kriget 
kan erhållas utifrån dessa tre olika filosofier. De resonemang som exempelvis Jomini, Fuller 
och Liddell Hart för kan sägas vila på den empiriska kunskapsteorin där militärhistorien 
behandlas som en lång rad experiment ur vilken lagar eller principer för krigföring kan 
extraheras. 
 
Krig är emellertid inte ett dött ting som beter sig lika vid upprepade experiment. Det beror på 
att kriget är en mänsklig aktivitet där människors vilja ställs mot varandra. Under 
förutsättning att människan har en fri vilja blir kriget som fenomen betraktat omöjligt att 
förutse. Den yttre verkligheten, lika lite som vårt förflutna, kan tvinga människan till något. 
Människan har frihet att tolka situationer likväl som att handla utefter sin vilja, vad den ena 
ser som en möjlighet ser andra som en omöjlighet och handlar därefter.199 Utgående från ett 
indeterministiskt synsätt, det vill säga att viljan inte är orsaksbestämd, är det omöjligt att 
formulera tvingande principer eller handlingsregler för krig. Det är därför Clausewitz, enligt 
min mening, kommer längre i sin kunskapskonstruktion om krigets natur än de andra 
analyserade militärteoretikerna. 
 
Ur en pedagogisk aspekt innebär detta att en filosofisk förförståelse kring den 
kunskapsteoretiska bakgrunden till Clausewitz teori om krigets natur blir nödvändig för att 
kunna tillgodogöra sig hans teoribildning. 

                                                 
196 Ekman, Filosofins grunder, s. 129-136; Nordin, Filosofins historia, s. 63-89; Christer Stensmo, Pedagogisk 
filosofi (Lund: Studentlitteratur AB, 1994), s. 21, 59. 
197 Stensmo, Pedagogisk filosofi, s. 21, 70, 73. 
198 Ibid, s. 33, 96 ff. 
199 Jämför med Jean Paul Sartre (1905 – 1980) eller andra existentialister i Nordin, Filosofins historia. 
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5.3 Förslag på fortsatt forskning 
I sin teori om krigets natur beskriver Clausewitz att de tre faktorerna ”rationella 
överväganden”, ”känsla” och ”slump” både påverkar varandra och krigets natur. Vad som 
saknas i teorin är att formulera vilka orsakssammanhang som påverkar en faktor att förändra 
sin relativa styrka, storlek och påverkan på både krigets natur och övriga faktorer. Att 
formulera hypoteser kring denna problemställning och sedan pröva dem med hjälp av 
fallstudier skulle, enligt min mening, vara militärteoretiskt värdefullt. 
 
En av mina hjälpfrågeställning som kan utgöra grund för en egen uppsats är: Vilka tänkare 
har influerat Clausewitz när det gäller synen på krigets natur? Det svar jag redogör för i den 
här uppsatsens tredje kapitel bygger till stor del på sekundärkällor, eller snarare 
bearbetningar. Frågeställningen kan utvecklas och empirin utgöras av källor i form av den 
litteratur som jag redovisar i den första delen av uppsatsens tredje kapitel. 
 
Ett annat uppslag är att analysera den österländska teoribildningen kring krigets natur där 
militärteoretiska verk av Sun Zi, Mao Tse-tung, och Vo Nguyen Giap jämförs med 
Clausewitz teoribildning. 
 
Eftersom Clausewitz utgår från en filosofisk tradition där viljan inte anses orsaksbestämd 
skulle det vara intressant att analysera vad en annan filosofisk inriktning skulle få för 
konsekvenser för hans teori om krigets natur. Om tillvaron är förutbestämd, hur skulle en 
teori om krigets natur då te sig? 
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