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Hur uppnås enkelhet?  
En teoriutvecklande studie av den kausala mekanismen som förklarar hur enkelhet uppnås för att bidra 

till att operationer kan genomföras såsom planerat 
 
Doktriners beskrivningar av krigföringsprincipen enkelhet kan framstå som enkla och tydliga, men ett antal 
problem kvarstår att utveckla för att de ska bli både praktiskt och teoretiskt användbara. Dels vad som 
avses med begreppet enkelhet, dels varför enkelhet minskar risken för missförstånd och möjliggör 
operationer under påverkan av friktioner, och dels hur denna enkelhet kan uppnås i planering, order och 
genomförande. Det återstår därför att undersöka varför enkelhet bidrar till att operationer kan 
genomföras såsom planerat och hur denna kausala mekanism kan beskrivas.  

Syftet med denna uppsats är att förklara hur enkelhet kan uppnås i planering, order och genomförande 
för att minska risken för missförstånd och möjliggöra operationer i en friktionsfylld miljö med bibehållet 
tempo och initiativförmåga. Detta genom att utveckla en hypotes om den kausala mekanismen hur 
enkelhet bidrar till att operationer kan genomföras som planerat, samt empirisk pröva denna i en 
tvåfallsstudie av anfallet mot Raatevägen under Finska Vinterkriget och anfallet av Abu-Agheila under 
Sexdagarskriget. 

Resultatet visade att enkelhet bidrar till att operationer kan genomföras såsom planerat genom att i 
planeringen vara medveten om och beakta de utmaningar som genomförandet och den aktuella 
operationsmiljön innebär, och genom att anpassa planen till dessa utmaningar snarare än att anpassa 
genomförandet efter den framtagna planen. 
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1. Inledning 

I krig är allt mycket enkelt, men även det enklaste är svårt. 

(Clausewitz, 1991, s. 79) 

Enkelhet har funnits som en dygd och fundamental princip att ta hänsyn till på stridsfältet under 

århundraden. Clausewitz förordade enkelhet i planer och motiverade det med krigets friktioner. 

Även Jomini ansåg att enkelhet var en dygd i strid och menade att ju enklare ett avgörande anfall är 

desto större är sannolikheten att det lyckas. (Hittle, 1987, s. 409)  

Biddle (2006, ss. 35-49) beskriver att sedan slutet av första världskriget har den moderna offensiva 

taktiken utvecklats till att omfatta skydd och skyl, utspridning, nedhållande eld, kombinerade vapen 

och manövrering av små oberoende enheter. Defensiv taktik har istället omfattat djup, reserver och 

motanfall. Denna moderna taktik är oerhört komplex och kräver soldater och officerare med hög 

kompetensnivå för att lyckas. Det är i denna kontext som den moderna krigföringsprincipen enkelhet 

har sitt ursprung. 

Enkelhet har förekommit som officiell krigföringsprincip sedan 1921 då USA antog sina nio 

krigföringsprinciper (Alger, 1982, s. 240f). Enkelhet räknas fortsatt som krigföringsprincip i länder 

influerade av USA, t.ex. Sverige och Norge. I Storbritannien har däremot enkelhet aldrig haft 

krigföringsprincipstatus, vilket förklaras med att det är grundläggande för militär verksamhet och 

integrerat i utbildningen och den militära kulturen, och därför som princip vore onödig (Evans, 1997, 

s. 126). 

1.1. Problemformulering 

Clausewitz (1991, s. 79) beskriver att ”i krig är allt mycket enkelt, men även det enklaste är svårt. 

Svårigheterna hopar sig och åstadkommer friktioner”. Han menar att krig kan liknas vid ett kortspel, 

där utgången påverkas av slumpen (s. 41). 

“(1) The purpose of simplicity is to increase the probability that plans and 

operations will be executed as intended by preparing clear, uncomplicated plans 

and concise orders. 
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(2) Simplicity contributes to successful operations. Simple plans and clear, 

concise orders minimize misunderstanding and confusion. When other factors 

are equal, the simplest plan is preferable. Simplicity in plans allows better 

understanding and execution planning at all echelons. Simplicity and clarity of 

expression greatly facilitate mission execution in the stress, fatigue, fog of war, 

and complexities of modern combat, and are especially critical to success in 

multinational operations.” (Joint Operations 3-0, 2017, s. 190) 

Denna amerikanska beskrivning av krigföringsprincipen enkelhet utrycker syftet; öka sannolikheten 

att operationer kan genomföras som avsett samt bidra till framgångsrika operationer. Detta genom 

att minska risken för missförstånd och förvirring, samt möjliggöra ett genomförande i en modern 

operationsmiljö fylld av stress, utmattning, ovisshet och komplexitet, vilket motsvarar det som 

Clausewitz kallar friktioner. Medlet för att uppnå detta är enkla, tydliga och okomplicerade planer 

och direktiv.  

Beskrivningen visar också på att enkelhet framförallt kopplas till inriktning och samordning av en 

operation och hur planen kan utformas för att göra den mer genomförbar i en komplex 

operationsmiljö och under påverkan av krigets friktioner. Enkelhet kan därför anses utgöra planens 

design och karakteristika, de utmärkande dragen.  

”Enkelhet motverkar risken för missförstånd, tidsförluster och minskad 

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

våra planer och direktiv är enkla, tydliga och okomplicerade.” (Arméreglemente 

Taktik, 2013, s. 61) 

Genom analys av även svensk doktrinär beskrivning av krigföringsprincipen enkelhet kan följande 

orsakssamband återfinnas: enkelhet bidrar till att operationer kan genomföras med bibehållet tempo 

och initiativförmåga mot operationens avsedda syfte och inriktning, dvs. som planeringen har 

kommit fram till att operationen bör genomföras för att framgångsrikt kunna lösa tilldelat uppdrag. 

Förenklat kan orsakssambandet beskrivas som att enkelhet bidrar till att operationen kan 

genomföras såsom planerat. Att genomföra som planerat innebär att det är viktigare att uppdraget 

löses än att planeringsprodukten operationsplanen följs till punkt och pricka. 

Ovanstående beskrivningar av krigföringsprincipen enkelhet kan framstå som enkla och tydliga, men 

ett antal problem kvarstår att utveckla för att de ska bli både praktiskt och teoretiskt användbara. 
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Dels vad som avses med begreppet enkelhet, dels varför enkelhet minskar risken för missförstånd 

och möjliggör operationer under påverkan av friktioner, och dels hur denna enkelhet kan uppnås i 

planering, order och genomförande. Det återstår därför att undersöka varför enkelhet bidrar till att 

operationer kan genomföras såsom planerat och hur denna kausala mekanism kan beskrivas. 

 
Figur 1: Åskådliggörande av avsaknaden av en kausal mekanism2 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att förklara hur enkelhet kan uppnås i planering, order och 

genomförande för att minska risken för missförstånd och möjliggöra operationer i en friktionsfylld 

miljö. Detta genom att utveckla och pröva den kausala mekanismen hur enkelhet bidrar till att 

operationer kan genomföras såsom planerat. 

Detta uppnås i tre steg. Inledningsvis genom en hypotetisk-deduktiv metod utveckla en hypotes om 

den kausala mekanismen utifrån tre doktrinära beskrivningar av krigföringsprincipen enkelhet. Den 

kausala mekanismen utgörs av premisser som omfattar hur enkelhet underbyggs i planering, order 

och genomförande. Därefter operationalisera dessa premisser med stöd av teorier kring 

problemförståelse, situationsförståelse och friktioner. Slutligen prövas den kausala mekanismen 

empiriskt i en tvåfallsstudie. Avsikten med hypotesprövningen är inte att i första hand verifiera eller 

falsifiera den utvecklade kausala mekanismen, utan att pröva denna avseende om den kan återfinnas 

och hur premisserna relaterar till varandra.  

1.2.1. Forskningsfråga och delfrågor 

Hur uppnås enkelhet för att kunna bidra till att operationer kan genomföras såsom planerat? 

a) Vilken är den kausala mekanismen som förklarar hur enkelhet bidrar till att operationer kan 

genomföras såsom planerat, och hur kan den operationaliseras? 

b) Kan premisserna som underbygger denna kausala mekanism om enkelhet återfinnas i 

fallstudien, och hur relaterar premisserna till varandra?  

                                                           
2 Skapad av författaren 
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1.3. Avgränsningar  

Denna uppsats kommer att studera enkelhet ur perspektivet krigföringsprincip och isolerat från 

övriga krigföringsprinciper, men i kontexten av krigets atmosfär och människans natur. Uppsatsen tar 

sin utgångspunkt i att krigföringsprinciperna kan betraktas både som teori och praktik. Uppsatsen 

kommer också att avgränsas till att undersöka enkelhet i en marktaktisk konventionell kontext. 

1.4. Centrala begrepp och definition av enkelhet 

”Ett begrepp beskriver innebörden av ett språkligt uttryck” (Johannessen & Tufte, 2013, s. 257). I ett 

vetenskapligt sammanhang måste relevanta begrepp användas vilka kan representera det 

undersökta fenomenet, och begrepp måste definieras för att kunna skilja på vad som ingår i 

begreppet och vad som ligger utanför. Denna teoretiska definition ska vara generell och 

systematisera fenomenet. Begrepp kan sedan användas för att uttrycka teorier. (s. 33f)  

Biddle (2006, s. 6) definierar en operation som ”sammankopplade strider som härstammar från en 

tidigare plan”. I denna uppsats, som är avgränsad till en marktaktisk konventionell kontext, används 

dock begreppet operation synonymt med markoperation för att beskriva militär verksamhet som 

genomförs på marken av en taktisk nivå men med ett operativt syfte. ”En markoperation innefattar 

samordning och förflyttningar, logistik och strid inom ett bestämt område mot ett eller flera mål” 

(Arméreglemente Taktik, 2013, s. 43). 

Enkelhet är det mest centrala begreppet i denna uppsats och kommer här att definieras ur sitt 

militära perspektiv som krigföringsprincip. Fortsättningsvis kommer begreppet enkelhet och 

krigföringsprincipen enkelhet att användas synonymt.  

I forskningslitteratur definieras sällan enkelhet, utan formuleringar i doktrinära texter används, 

företrädelsevis den amerikanska. Inte heller i ordböcker eller andra uppslagsverk återfinns 

definitioner som motsvarar kravet på en teoretisk begreppsdefinition. I Nationalencyklopedin 

beskrivs enkelhet som ett viktigt begrepp i vetenskapsteori, men att begreppet har visat sig svårt att 

precisera. Enkelhet, som är ett substantiv, kan kopplas till verbet förenkla och adjektivet enkel.  

Utvecklingen av en teoretisk begreppsdefinition för denna uppsats har utgått från amerikansk, 

svensk och norsk doktrinär beskrivning3 av krigföringsprincipen enkelhet. Där framgår att enkelhet 

omfattar att motverka missförstånd och förvirring samt möjliggöra operationens genomförande 

under påverkan av friktioner genom enkla, tydliga och okomplicerade planer och direktiv. Ett 

                                                           
3 Se litteraturlistan för källhänvisning 
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antagande är att enkelhet inte är ett naturligt tillstånd i militära operationer, utan något som måste 

skapas. Det är därför inte konstant rådande, utan måste uppnås och vidmakthållas över tid.  

Följande definition av enkelhet kommer att användas som grund för hypotesutvecklingen i 

teorikapitlet. 

Enkelhet har uppnåtts då ordern kan uppfattas och förstås av alla inblandade så 

att initiativ som leder mot målet kan tas, då genomförandet är anpassat till den 

rådande operationsmiljön och förbandets krigsvana, samt då planerad 

verksamhet kan absorbera friktioner och genomföras utan tempoförlust.  

Övriga militärteoretiska, vetenskapsteoretiska och metodologiska begrepp förklaras löpande i texten. 

1.5. Tidigare forskning 

Enkelhet är omdebatterat både avseende om det ska ses som en princip eller inte, och om enkelhet 

fortfarande är relevant i den moderna krigföringen. Debatten om principen enkelhets relevans 

grundar sig i hur man ser på dess syfte, och i denna kontext behöver även debatten om friktioner 

belysas.  

Argument för enkelhet som krigföringsprincip 

Krigföringsprinciperna anses utgöra ackumulerad kunskap och erfarenhet som syftar dels till 

praktiska riktlinjer för hur krig kan vinnas, dels att teoretiskt kunna förklara krigs utfall. Denna dubbla 

karaktär med både normativa och förklarande ambitioner sammanfattar debatten huruvida 

krigföringsprinciperna ska följas bokstavligt eller utgöra ett verktyg för befälhavaren att tolka en 

situation (Widén & Ångström, 2005, ss. 119-144). 

Leonhard (1998, s. 176) motsäger inte enkelhet som princip, men anser att den måste omdefinieras 

och införlivas i övriga krigföringsprinciper. Han menar att det inte längre är relevant med enkla 

planer, utan behovet är komplexa planer med förenklat genomförande.  

Att uttrycka sig kort och koncist beskriver Evans (1997, s. 125ff) har alltid setts som en dygd i militära 

sammanhang. Han anser att låta enkelhet endast integreras i utbildning, på samma sätt som disciplin 

och ledarskap vilka inte heller är krigföringsprinciper, är att göra det för enkelt för sig. Detta då 

enkelhet tjänar sitt verkliga syfte under inflytelse av krigets friktioner och ovisshet, vilka inte 

uppträder under fredsförhållanden. Enkelhet kvalificerar sig därmed som en krigföringsprincip för att 

påminna oss om krigets atmosfär.  
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Kan teknik eliminera friktioner? 

Owens (2001) är en förespråkare för Revolution in Military Affairs (RMA), vilket omfattar hur den 

tekniska utvecklingen revolutionerar krigföringens medel och metoder med t.ex. 

precisionsbekämpning och sensorer. Han menar att den tekniska utvecklingen av 

underrättelsesensorer snart kan göra terrängens förmåga att ge skydd och skyl irrelevant. Förutom 

ökade möjligheter för måluttag skulle detta även kunna innebära att friktioner orsakade av 

ovissheten elimineras, och därmed skingras krigets dimma. 

Biddle (2006) menar istället att det bland beslutsfattare finns en övertro på att överlägsen teknik ska 

ge en överlägsen militär förmåga. Han kommer i sin studie fram till att framgång i moderna 

operationer snarare kan förklaras utifrån den taktiska tillämpningen av tekniska system än den 

tekniska prestandan i sig. Denna moderna offensiva och defensiva taktik kallar Biddle (2006, s. 28ff) 

The Modern System, där han menar att fördelar en motståndare avseende verkan, rörlighet och 

skydd gentemot snarare nås genom att effektivt kombinera tillgängliga tekniska system och genom 

systemens prestanda i sig. 

Även Cimbala (2001, s. 198) hävdar att tekniken är ett medel, men faran uppstår då teknik betraktas 

som ett mål i sig eller som lösningen på stridsfältets friktioner, eftersom man då kan luras till att tro 

att kriget är förutsägbart och att utgången kan beräknas. Inte ens kärnvapenkrig kan undkomma 

friktioner påstår Smith (2004, s. 246), eftersom även detta kan drabbas av misstag, felberäkningar 

och felfunktioner.  

Gray (1990, s. 110f) påstår att en friktionsfri värld inte existerar, utan det kommer alltid att 

förekomma sambandsbortfall, människor som gör misstag pga. stress och trötthet, eller planer som 

faller pga. väder. Därför anser han att planer inte ska designas till att kräva perfekta förutsättningar 

för samordning på alla ledningsnivåer. Istället bör ovissheten hanteras genom att underställda leds 

med tydliga uppdrag och delegerade beslut. Också van Creveld (2006, s. 205ff) menar att den visshet 

som ledningssystemen ständigt strävar efter motverkas av friktioner. Detta genom att den relevanta 

informationen dels måste urskiljas, vilket försvåras när mängden information ökas, dels måste förstås 

utifrån dess innebörd för den aktuella situationen. Denna ovisshet kan hanteras genom att anpassa 

uppgiften eller organisationsstrukturen, och därmed påverka informationsbehovet och 

bearbetningskapaciteten. Genom att acceptera en lägre visshet på högre nivå kan beslut delegeras 

till den nivån som har bäst situationsförståelse.  
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Sammantaget anser dessa forskare att teknikutvecklingen inte alls minskar eller eliminerar 

friktionerna, och detta beroende på framförallt en faktor; människan. Watts (2004, s. 76f) har utifrån 

analyser av modern krigföring snarare föreslagit en utveckling av Clausewitz friktionsteori till att 

omfatta tre källor till friktioner; människans fysiska och kognitiva begränsningar vilka ökar under 

strid, ovisshet och skillnader mellan den uppfattade och verkliga operationsmiljön, samt stridens 

icke-linjära natur och oförutsägbarhet. Dessa tre källor till friktioner kommer i denna uppsats 

användas som inspiration vid utvecklingen av den kausala mekanismen.  

Argument för att enkelhet är fortsatt relevant 

Kriget är en duell (Clausewitz, 1991) mellan två antagonister som försöker segra över varandra 

genom att utsätta den andra för komplexitet samtidigt som den egna striden ska framstå som tydlig 

och lättförståelig. Detta dilemma att i samma strid uppnå enkelhet för egna och samtidigt utsätta 

motståndaren för komplexitet gör att man måste skilja mellan enkelhet i genomförande och 

komplexitet i stridsidén. Med dagens moderna utrustning finns goda förutsättningar för att både 

utsätta motståndaren för dilemman och att själva inhämta underrättelser och samordna dessa 

medel. Men ju mer avancerad utrustningen är och ju mer komplexitet en plan innehåller desto större 

är sannolikheten att något går fel. Svårigheten ligger alltså inte i att utveckla en plan som utsätter 

motståndaren för komplexitet, utan i att samtidigt uppnå enkelhet i sitt eget genomförande. (Evans, 

1997, s. 130f) 

Clausewitz (1991, s. 79f) beskriver att armén är sammansatt av individer som alla på olika håll 

föranleder friktioner. Ju fler delar i systemet desto fler punkter där friktion kan uppstå. Dessa kan 

bero på t.ex. väder, terrängen, materiel som går sönder och felorientering, och resulterar ofta i att 

saker tar längre tid än förväntat, eller att order inte kommer fram i tid eller missförstås. Den 

moderna krigföringens komplicerade system erbjuder än fler tillfällen för friktioner, och motmedlet 

för dessa är enkelhet (Evans, 1997, s. 131). 

McRaven (1995, s. 7ff) har utvecklat en teori om hur specialoperationer blir framgångsrika. Teorin 

omfattar sex principer som bidrar till att uppnå relativ överlägsenhet och minska friktioner i 

genomförandet; enkelhet, säkerhet, förövning, överraskning, hastighet och syfte. Principen enkelhet 

är kopplad till planeringsfasen och uppnås genom tre faktorer; dels begränsa antalet anfallsmål för 

att styrkebehov och tid i anfallsmålet ska minskas, dels goda underrättelser för att minska 

osäkerheter och antaganden i planen, dels att använda befintliga resurser på nytt sätt för att undvika 

eller eliminera hinder som skulle kunna avslöja en överraskning eller försvåra utdragning. Enkelhet 
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har störst påverkan i genomförandet, men måste identifieras under planeringen. Förövning är länken 

mellan enkelhet och hastighet och överraskning i genomförandefasen. (McRaven, 1995, ss. 10-14) 

Evans (1997, s. 129ff) motiverar att enkelhet fortsatt är relevant eftersom det ökar förståelsen för 

planen, och att en enkel plan också är lättare att anpassa. Detta skulle stödja andra 

krigföringsprinciper som handlingsfrihet och initiativ. Enkelhet har också en aktuell relevans i tider då 

media och informationsoperationer spelar en viktig roll i krigföringen. För att få befolkningens stöd 

och uppmuntra försvarsvilja måste information vara enkel och tydlig och inte bidra till missförstånd.  

Argument emot att enkelhet är fortsatt relevant 

Argument emot att enkelhet, i form av okomplicerade planer och kortfattade order, har fortsatt 

relevans i den moderna krigföringen framförs av Leonhard (1998, ss. 170-176). Han motiverar detta 

med att dels är dagens soldater välutbildade, dels kan datorer stödja oss med att producera, 

distribuera och minnas order, dels är det lätt att skylla på komplexitet om det går dåligt. Istället 

menar Leonhard att verksamhet blir komplicerad så snart två enheter måste samordnas, och för att 

få effekt av den moderna tekniken måste samordning ske mellan flera system. Därför bör enkelhet 

som krigföringsprincip snarare koppla sin relevans till den teknologiska kontexten än till den 

mänskliga. Leonhard summerar sitt resonemang med att det inte är enkla planer som ska 

eftersträvas, utan komplexa och effektiva planer som förenklas i genomförandet. Denna förenkling är 

en del av krigskonsten, och en definition av enkelhet bör beskriva balansen mellan komplexitet och 

enkelhet. 

I sitt resonemang är Leonhard fast övertygad om att det är tekniken som är både möjliggörare och 

gränssättare i den moderna krigföringen. Han berör inte krigets friktioner i sitt resonemang och 

förordar centraliserad ledning för att kunna få bäst effekt av tekniken. (Leonhard, 1998, s. 180f) 

Sammanfattning 

Forskarna är relativt överens om enkelhet är en del av operationens karakteristik och design, och 

syftar till att förenkla en plan för att kunna genomföra den i en operationsmiljö som präglas av 

friktioner. De flesta förknippar enkelhet med människans kognitiva förmåga och reaktioner på krigets 

atmosfär, men Leonhard anser att principen bör formuleras utifrån en teknologisk kontext och att 

tekniken kan ersätta människans kognitiva tillkortakommanden.  

Forskningsdebatten omfattar framförallt huruvida enkelhet ska vara en krigföringsprincip och dess 

relevans i modern operationsmiljö, samt om friktioner kan övervinnas genom teknik. Här är 

forskningen överens om är att det inte i första hand är enkla planer som eftersträvas, utan dessa 
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måste vara tillräckligt komplicerade för att kunna utsätta en motståndare för komplexitet. Det som 

eftersträvas är ett förenklat genomförande av planen för att därigenom öka sannolikheten för 

framgång. Däremot utvecklas inte vad enkelhet är, varför det bidrar till framgång, och hur det 

uppnås, utan detta anses som en del av krigskonsten. Denna krigskonst kan delvis återfinnas i 

doktriner vilka är mer normativa i sin karaktär. 

Clausewitz (1991) menar att teorier om krigföring måste därför ta hänsyn till mänskliga faktorer och 

lämna utrymme för mänskliga egenskaper (s. 41). Denna uppsats tar sin utgångspunkt i den 

clausewitziska traditionen om att det är människan snarare än maskinen som är möjliggörare och 

gränssättare i krigföringen, och att enkelhet som en fundamental princip är relevant så länge som 

människan är en del av krigföringen. 

1.6. Disposition 

Denna uppsats är indelad i fem kapitel. Inledningskapitlet syftar till att presentera problem, syfte och 

forskningsläge. Här definieras också begreppet enkelhet. I nästa kapitel beskrivs undersökningens 

metod och de metodologiska ställningstaganden som gjorts. Här återfinns också en källkritisk analys 

av undersökningens källmaterial. 

I det tredje kapitlet utvecklas orsakssambandet till en kausal mekanism, vilken därefter 

operationaliseras och tilldelas indikatorer. Dessa används i kapitel fyra för att hypotespröva den 

kausala mekanismen. I detta kapitel besvaras också forskningsfrågan. 

I avslutningskapitlet diskuteras innebörden av resultatet utifrån forskningsproblemet och 

undersökningens syfte. Det förs även en diskussion om hur vald metod kan ha påverkat uppsatsens 

validitet och reliabilitet samt dess bidrag till forskningsläget. 

2. Metod 

Metod innebär ”de tillvägagångssätt som används för inhämtning och bearbetning av källmaterialet 

för att besvara forskningsfrågorna” (Johannessen & Tufte, 2013, s. 17). I denna uppsats omfattar 

metod även hur hypoteser genereras och prövas på empirin. För att en undersökning ska vara 

intersubjektivt testbar, dvs. kunna göras om och verifieras av andra, måste metoden vara tydligt 

redovisad. 
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2.1. Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Enligt positivismen finns två källor till kunskap; det som kan iakttas med våra sinnen och det som kan 

beräknas med logik. Att något är logiskt innebär att det är rimligt och sammanhängande. Att dra en 

logisk slutsats kallas deduktion, och för att värdera en deduktivt framtagen hypotes måste även de 

bakomliggande premisserna värderas. Med premiss menas här ett påstående som leder fram till 

slutsatsen eller hypotesen (Thurén, 2013, s. 22).  

Empiri utgörs av data som representerar det fenomen som ska studeras. Filosofen Karl Popper 

menade att kunskap inte kan inhämtas rent induktivt, dvs. genom att studera data teorilöst och dra 

generaliserbara slutsatser utifrån enskilda fall. Detta eftersom alla observationer sker utifrån någon 

form av teori eller hypotes. Det är detta teoretiska filter som krävs för att data ska bli empiri och 

bidra till undersökningen. (Hyldgaard, 2008, s. 119ff) 

Det finns två typer av teoriutvecklande ambitioner. ”Dels att hitta kompletterande eller 

konkurrerande förklaringsfaktorer till etablerade teorier, dels att utveckla kausala mekanismer för 

att bättre förstå hur en förklaringsfaktor förklarar ett fenomen av intresse.” (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson, & Wängnerud, 2012, s. 112) 

En variabel är en specifik egenskap, t.ex. enkelhet som kan anta olika värden. Vid undersökning av 

sambandet mellan två variabler utgör det som ska förklaras den beroende variabeln, och det som 

orsakar en förändring den oberoende variabeln. Den oberoende kommer före beroende variabeln i 

tid. (Johannessen & Tufte, 2013, s. 257ff) 

Hypotetisk-deduktiv metod och hypotesprövning 

En hypotes är ett logiskt resonemang eller antagande som förklarar ett fenomen. Hypotesen kan vara 

empiriskt eller teoretiskt grundad, men måste prövas för att verifieras. Hypoteser kan också 

användas för att utveckla teorier. (Johannessen & Tufte, 2013, s. 34f)  

Hypotetisk-deduktiv metod innebär att ställa upp hypoteser som premisser vilka kan förklara 

problemet, analysera dem deduktivt, och slutligen empiriskt testa deras validitet. (Thurén, 2013, s. 

29). Utmaningen i metoden utgörs av verifieringen av hypotesens giltighet. Popper påstår att 

hypoteser inte kan verifieras, bara falsifieras Och det är först när en hypotes inte kan falsifieras som 

den kan anses vara preliminärt giltig. Dock menar han att en teori inte kan helt avvisas bara för att 

den inte är falsifierbar. (Thurén, 2013, s. 129ff) 
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Fallstudie  

En hypotes kan testas på ett fall där det undersökta fenomenet förekommer. Fallet blir därmed 

empirin, då det utgör en representation av verkligheten. (Johannessen & Tufte, 2013, s. 35) 

Fallstudie innebär en detaljerad undersökning av ett avgränsat fenomen under ett historiskt skeende 

för att utveckla eller testa en förklaring som skulle kunna generaliseras till att förklara andra 

händelser. Fördelarna med en fallstudie är att den testar fenomenet i sin kontext och kan därmed 

bidra till en hög konceptuell validitet. Kontexten innebär också att den kausala mekanismen kan 

studeras. Till nackdelarna räknas framförallt riskerna för snedvridningar i urvalet av fall. (George & 

Bennett, 2005, ss. 5-23)  

2.2. Val av metod 

Då avsikten med denna uppsats är att förklara hur enkelhet bidrar till att operationer kan 

genomföras såsom planerat, har en teoriutvecklande ansats med ambitionen att utveckla och pröva 

den kausala mekanismen valts. Istället för att använda en induktiv metod och härleda teorin ur 

empirin har en hypotetisk-deduktiv metod valts. Motivet till detta är Poppers induktionsproblem 

samt svårigheten att finna fall som med säkerhet är ett exempel på enkelhet.  

En hypotes om den kausala mekanismen, som kan förklara hur enkelhet bidrar till operationers 

genomförande, kommer att utvecklas deduktivt med utgångspunkt i hur doktrinära texter har tolkat 

och beskrivit krigföringsprincipen enkelhet. För att kunna testa den kausala mekanismen måste den 

operationaliseras till indikatorer, dvs. omvandla det teoretiskt generella till att kunna mäta det 

verkliga specifika fenomenet i fallet. Operationaliseringen är viktig för undersökningens 

begreppsvaliditet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012, s. 58). Indikatorerna 

sammanställs och används för att analysera empirin. Hur den kausala mekanismen utvecklas och 

operationaliseras presenteras närmare i teorikapitlet. 

Till denna uppsats nyttjas två olika sorters empiri; doktriner för att utveckla hypotesen och fallen för 

att pröva hypotesen. Empiri för både hypotesutveckling och hypotesprövning inhämtas ur 

källmaterialet genom analys av textens meningsinnehåll. Det innebär att texterna analyseras för att 

återfinna data som meningsmässigt representerar de indikatorer som tagits fram under 

operationaliseringen (Johannessen & Tufte, 2013, s. 109ff). Denna analys präglas i stor del av 

uppsatsförfattarens egen erfarenhet och förståelse av bl.a. markstrid.  
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Val av fall 

För att pröva en teori väljs fall ofta utifrån den oberoende variabeln för att pröva ur väl denna 

variabel kan förklara utfallet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012, s. 102). Det är dock 

svårt att avgöra om enkelhet har varit den avgörande faktorn för att en operation kunnat 

genomföras som planerat då det är många andra faktorer hos de två antagonisterna som spelar in. 

Det är också svårt att avgöra om frånvaro av enkelhet automatiskt leder till att operationen inte kan 

genomföras på avsett sätt.  

Därför har fall valts utifrån beroende variabeln, dvs. operationer som genomförts såsom planerat. 

Denna typ av design kallas omvänd mest-lika design där man vet värdet på den beroende variabeln, 

men inte på den oberoende. Esaiasson et.al. (2012, s. 103) förklarar att ”för att öka trovärdigheten i 

det kausala sambandet bör en stor variation hos den beroende variabeln säkerställas”, dvs. utfallen 

måste ligga långt ifrån varandra, gärna ett mycket lyckat resp. misslyckat utfall. Då den empiriska 

prövningen i denna uppsats syftar till att dels pröva om den utvecklade kausala mekanismen kan 

återfinnas, dels hur de tre premisserna som underbygger denna kausala mekanism relaterar till 

varandra har två lyckade fall valts, dvs. operationer som genomförts som planerat. För att skapa 

någon variation i den beroende variabeln har de fall som valts karaktäriserats av stor respektive 

begränsad handlingsfrihet för de underställda cheferna under operationens genomförande. 

Flera fall har beaktats avseende om de kan betraktas som operationer som genomförts som planerat, 

samt om det funnits relevant källmaterial att utgå ifrån. Anfallet genom Jiradi-passet under 

Sexdagarskriget valdes bort då detta visserligen lyckades, men inte genomfördes som planerat.  

Det strategiska urvalet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012, s. 102), dvs. val av fall 

som representerar det som ska undersökas, utgjordes av två operationer. Dels anfallet mot 

Raatevägen under Finska Vinterkriget vilket är ett avgränsat och tydligt fall som genomfördes på 

avsett sätt. Dels anfallet av Abu-Agheila under Sexdagarskriget vilket betraktades som en mycket 

komplicerad operation och lyckades genomföras som planerat. 

Syftet med hypotesprövningen är inte att i första hand verifiera eller falsifiera hypotesen, utan att i 

två fall testa den kausala mekanismen avseende om den kan återfinnas och hur premisserna 

relaterar till varandra. Att den deduktivt framtagna hypotesen kan återfinnas i verkligheten kan 

stärka hypotesen, men inte med säkerhet verifiera att den kan förklara hur enkelhet uppnås.  
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2.3. Undersökningens operationalisering 

Sammanfattningsvis kommer undersökningen att genomföras med en teoriutvecklande ansats för att 

genom hypotetiskt-deduktiv metod utveckla den kausala mekanismen som förklarar hur enkelhet 

genom ett förenklat genomförande bidrar till operationers genomförande såsom planerat. Den 

kausala mekanismen prövas därefter i en tvåfallsstudie av anfallet mot Raatevägen samt anfallet av 

Abu-Agheila.  

Delfråga a) besvaras i teorikapitlet, och delfråga b) besvaras genom analysen av de två fallen. 

Forskningsfrågan besvaras genom att analysera resultatet av hypotesprövningen tillsammans med 

den utvecklade kausala mekanismen. 

 
Figur 2: Undersökningens genomförande4 

2.4. Källmaterial och källkritik  

För att uppnå en hög resultatvaliditet, vilket innebär att man mäter det man påstår att man mäter, 

krävs en hög begreppsvaliditet dvs. en hög överensstämmelse mellan den teoretiska definitionen och 

de operationella indikatorerna som tas fram i teorikapitlet. Men det krävs också en hög reliabilitet på 

det använda källmaterialet, vilket här presenteras och värderas. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & 

Wängnerud, 2012, s. 57ff) 

                                                           
4 Skapad av författaren 
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Källmaterial för hypotesutveckling 

Hypotesen utvecklas från beskrivningar av krigföringsprincipen enkelhet i tre doktrinära texter; 

amerikansk, svensk och norsk5. Studien har avgränsats till dessa med hänsyn till tillgänglighet i språk 

samt att de både är relativt samstämmiga och ser enkelhet ur delvis olika perspektiv.  

Det kan ses som problematiskt att använda doktriner då dessa inte utgör teori, utan en 

institutionaliserad kunskap om varför, hur och till vad militär förmåga ska nyttjas. Doktrinen är också 

specifik till tid, rum och kontext hos den som ska nyttja den, till skillnad från en teori som är generell i 

sin natur. Att använda doktrin som teori innebär därför begränsningar. Av denna anledning har 

doktrinerna endast fungerat som underlag och inspiration för att deduktivt kunna utveckla en 

hypotes. Paradoxen är att krigföringsprinciperna, som ses som militärteori, också är ett resultat av 

ackumulerad kunskap och erfarenhet. Till skillnad från doktrin är de dock allmängiltiga och anses inte 

endast ha ett normativt syfte.  

I det inhämtade forskningsläget används huvudsakligen definitioner av enkelhet som återfinns i 

doktrinära formuleringar, företrädelsevis amerikanska. Dessa formuleringar ifrågasätts eller 

analyseras sällan, förutom kritiken mot att enkelhet inte är det samma som enkla planer. Uppgifter 

om var dessa doktrinära formuleringar härstammar från finns inte att återfinna, vilket troligen beror 

på att det är just institutionaliserad kunskap. 

Källmaterial för hypotesprövning 

En utmaning i att hitta lämpligt källmaterial för hypotesprövningen har varit att det måste vara av 

den omfattningen att framtagna indikatorer kan återfinnas. Många redogörelser av stridsförlopp 

omfattar antingen den politiska eller strategiska nivån, eller avhandlar framförallt stridens förande på 

stridsteknisk nivå. För att kunna genomföra denna hypotesprövning har källmaterial valts där fallet 

skildras ur befälhavarens perspektiv och representerar dennes överväganden, beslut och de 

underställdas respons på dessa. Källmaterialet utgörs därför av berättelser, dvs. skildringar av krigen, 

och inte av kvarlevor eller artefakter.  

En källkritisk granskning bör utgå från kriterierna äkthet, samtidighet, oberoende och tendens. Då 

det inte finns något skäl att ifrågasätta äktheten av de aktuella sammanställda texterna kommer 

fokus att läggas på att värdera innehållet i dem. Vid berättande källor, som här är fallet, omfattar 

källkritiken att bedöma trovärdigheten i dessa berättelser genom att värdera dem utifrån hur 

samtida med den skildrade händelsen de är, hur oberoende författarens källor är och hur kritisk 

                                                           
5 Se litteraturförteckning för källhänvisning 
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författaren varit mot sitt material. Granskningen måste också värdera berättelsernas sanningshalt 

utifrån tendens och huruvida berättaren avsiktligt har tillrättalagt berättelsen för att tjäna ett visst 

syfte (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012, s. 279ff). Källmaterialet kommer att 

värderas utifrån kategorierna trovärdighet och sanningshalt. 

Sammanfattningsvis anses det utvalda undersökningsmaterialet ha tillräcklig trovärdighet och 

sanningshalt för att kunna ge reliabilitet till hypotesprövningen. Högre reliabilitet skulle möjligen 

kunna uppnås genom att nyttja fler samtida förstahandskällor, men pga. språkliga och tidsmässiga 

begränsningar har detta inte varit möjligt. 

Raatevägen 

För att analysera anfallet mot Raatevägen har huvudsakligen fyra texter använts. Av dessa är en 

förstahandskälla och övriga andrahandskällor. Befälhavaren vid anfallet mot Raatevägen, Siilasvuo 

(1940), författade själv en bok utifrån krigsdagböcker kort efter Vinterkriget. Denna text har en hög 

trovärdighet då samtidigheten är hög, och då det är hans eget material även anses ha högt 

oberoende. Däremot har han sannolikt skildrat händelsen ur sitt eget perspektiv och det kan tala för 

att texten därför är tendensiös till Finlands fördel. Men då undersökningen inte omfattar att förklara 

utfallet av operationen så anses ändå denna text ha en tillräckligt hög sanningshalt för 

hypotesprövningens syfte. 

Trotter (2009) och Isacson (2007) är två av många sentida sammanställda beskrivningar av Finska 

Vinterkriget med berättande syfte. De baseras båda på en stor mängd förstahands- och 

andrahandskällor. Trovärdigheten och sanningshalten i dessa texter är beroende av de använda 

källorna, men då dessa är omfattande och texterna inte motsägs av andra texter anses de två 

texterna ändå vara tillräckligt användbara ur ett beskrivande syfte. Dock har inga analyser i dessa 

texter använts då författarnas analysförmåga inte kan värderas.   

Professor Tuunainen (2016) har däremot utifrån teorier om militär effektivitet analyserat Finska 

Vinterkriget på politisk, strategisk, operativ och taktisk nivå. Han har använt förstahandskällor från 

arkiv i både Finland och Ryssland, och texten är uppställd utifrån vetenskapliga krav. Författaren är 

historiker vid Östra Finlands Universitet och har forskat om Finska Vinterkriget i 25 år. Detta, 

tillsammans med att texten är utgiven av ett akademiskt förlag Palgrave MacMillian, gör att källan 

anses ha hög trovärdighet och sanningshalt. 
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Abu-Agheila 

Vid analysen av anfallet av Abu-Agheila har huvudsakligen fyra texter använts. Av dessa är en 

förstahandskälla och övriga andrahandskällor. Förstahandskällan (Gavish, 1967) utgörs av en kort 

skildring som Sharon, divisionschefen vid anfallet av Abu-Agheila, själv skrivit om sin roll i 

Sexdagarskriget. Denna text bedöms ha en hög tillförlitlighet, men sanningshalten kan ha påverkats 

av Sharons tendens att framhålla Israels, sin egen och sina soldaters prestation. Texten har därför 

använts för att skildra Sharons syn på ledarskap. 

Av andrahandskällorna är Churchill & Churchill (1967) den som har störst trovärdighet då den 

baseras på intervjuer och stridsfältsstudier gjorda i direkt anslutning till Sexdagarskriget. 

Sanningshalten anses också vara tillräckligt hög då författarna är från Storbritannien och därför inte 

torde ha anledning till tendens. Dock är det den israeliska sidan som skildras och utgör 

förstahandskällor. Då denna text har använts av många andra författares skildringar har den dock 

ansett ha tillräckligt hög sanningshalt för hypotesprövningens syfte. 

Dr Gawrych (1990) har i sin jämförande studie av anfallen mot Abu-Agheila 1956 och 1967 försökt 

förklara varför israelerna lyckades 1967 och inte 1956. Källmaterialet har hög detaljupplösning och 

baseras på intervjuer, memoarer och andrahandskällor. Denna text har ett mer vetenskapligt 

förhållningssätt och större spårbarhet än övriga texter varför den anses ha en hög trovärdighet och 

sanningshalt. 

Hammel (1992) har sammanställt Sexdagarskriget utifrån ett stort antal källor. Trovärdigheten i 

denna text är beroende av de använda källorna, men då de är så omfattande anses texten ändå vara 

tillräckligt trovärdig för att komplettera övrigt källmaterial.  

3. Teori och hypotesutveckling 

En teori är ett generellt påstående som genom förenkling av verkligheten förklarar regelbundenheter 

och samband mellan fenomen. Begrepp och hypoteser behöver inte uppfylla samma kriterier som 

teorin, men de bidrar till att uttrycka och utveckla teorin (Johannessen & Tufte, 2013, s. 29ff). Likväl 

som en hypotes kan bidra till att utveckla en teori, så kan en hypotes uttrycka ett antagande om 

något mer specifikt inom ramen för en befintlig teori (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 

2012, s. 38).  

I denna uppsats är forskningsproblemet av förklarande karaktär. En förklarande analys består dels i 

att belägga att två fenomen påverkar varandra dvs. det finns ett orsakssamband, dels i att förklara 
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varför det ena påverkar det andra. Detta samband, där två variabler förändras i förhållande till 

varandra, kallas den kausala mekanismen. För att utveckla en kausal mekanism krävs för det första 

en välgrundad hypotes om varför ett fenomen påverkar ett annat. Detta antagande måste omfatta i 

vilken riktning påverkan sker samt kunna kontrollera för andra förklaringsfaktorer. För det andra 

krävs en empirisk prövning som stödjer detta antagande. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & 

Wängnerud, 2012, ss. 66-79) 

Problemformuleringen i denna uppsats menar att den kausala mekanismen behöver utvecklas för att 

kunna förklara varför enkelhet bidrar till att operationer kan genomföras såsom planerat. Detta 

kapitel syftar till att utveckla och operationalisera denna kausala mekanism för att i nästa kapitel 

empiriskt kunna pröva den.  

3.1. Hypotes om kausal mekanism 

Ett orsakssamband som förklarar att det finns ett samband mellan två fenomen ger en ytlig 

förklaring, medan den kausala mekanismen ger en egentlig förklaring av sambandet. (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012, s. 78)  

Med stöd i formuleringen ”simplicity contributes to successful operations” (FM 3-0 Operations, 2017, 

s. 190), och att enkelhet ses som en krigföringsprincip görs antagandet att det finns ett 

orsakssamband mellan enkelhet och operationers utfall. Däremot leder inte enkelhet direkt till 

framgång eller förlust, utan syftet med enkelhet är att ”increase the probability that plans and 

operations will be executed as intended” (FM 3-0 Operations, 2017, s. 190) 

Genom att t.ex. applicera en hög grad av säkerhet och ignorera faktorer som motståndare och tid 

kan operationer genomföras som planerat, men dess avsedda effekter uteblir sannolikt. Därför bör 

ett orsakssamband om enkelhet kompletteras med att ”tempot i våra handlingar kan öka och 

initiativet kan behållas” (Arméreglemente Taktik, 2013, s. 61)  

Orsakssambandet formuleras därför som att:  

Enkelhet förklarar hur operationer kan genomföras med bibehållet tempo och 

initiativförmåga mot operationens avsedda syfte och inriktning, dvs. såsom 

planerat.  
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Dock finns fler förklaringsfaktorer än enkelhet som kan förklara operationers genomförande och 

utfall, och för att kunna kontrollera hypotesen för dessa förklaringsfaktorer måste den kausala 

mekanismen som förklarar hur enkelhet bidrar till operationers genomförande utvecklas. 

 
Figur 3: Orsakssamband6 

Operationer blir komplexa då tillgängliga förband, system och funktioner ska samordnas för att 

uppnå fördelar gentemot motståndaren utan att samtidigt bli förutsägbar. För att underlätta 

genomförandet av dessa operationer krävs ”derfor ikke enkle planer, men komplekse, effektive planer 

som er forenklet for gjennomføringen.” (Forsvarets doktrine for landoperasjoner, 2004, s. 47) Detta 

påstående är samstämmigt med vad det inhämtade forskningsläget anser. 

Hypotesen om den kausala mekanismen formuleras därför: 

Enkelhet förklarar genom ett förenklat genomförande hur operationer kan 

genomföras med bibehållet tempo och initiativförmåga mot operationens 

avsedda syfte och inriktning, dvs. såsom planerat. 

 
Figur 4: Hypotes om kausal mekanism7 

Framtagande av premisser 

Premisser är de förutsättningar som underbygger en deduktivt dragen slutsats. I denna uppsats är 

hypotesen om den kausala mekanismen framtagen deduktivt. Här kommer de premisser som 

underbygger denna hypotes att identifieras. 

                                                           
6 Skapad av författaren 
7 Skapad av författaren 
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Genom att analysera den kausala mekanismen utifrån begreppsdefinitionen av enkelhet har tre 

premisser formulerats om vad förenklat genomförande innebär och hur det leder till operationers 

genomförande såsom planerat.  

Premisser 

1. Planering som skapar förutsättningar för att hantera kaos och komplexitet med bibehållet 

tempo 

2. Tydlighet i order (= operationaliseringen av planen) för att motverka missförstånd och 

förvirring samt möjliggöra initiativ på alla nivåer. 

3. Anpassa planen för ökad genomförbarhet i aktuell operationsmiljö och under påverkan av 

friktioner 

 
Figur 5: Premisser som underbygger den kausala mekanismen8 

Att utveckla den kausala mekanismen omfattar även att utveckla hur premisserna förhåller sig till 

varandra. Antingen har de ett sekventiellt förhållande där en premiss bidrar till att kunna uppnå den 

andra, eller så är förhållandet parallellt där de oberoende av varandra påverkar den beroende 

variabeln. Detta måste undersökas i den empiriska hypotesprövningen. 

3.2. Teorianknytning och operationalisering av den kausala mekanismen 

Processen där de teoretiska premisserna tilldelas operationella indikatorer för att kunna mäta 

fenomenet i verkligheten kallas operationalisering. Hur väl dessa operationella indikatorer 

representerar de teoretiska premisserna påverkar undersökningens begreppsvaliditet och förmågan 

att kunna dra trovärdiga slutsatser om verkligheten. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 

2012, s. 55f) 

                                                           
8 Skapad av författaren 
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Nedan utvecklas premisserna och kopplas till relevanta teorier syftandes till att kunna 

operationalisera den kausala mekanismen till indikatorer för empirisk prövning. Detta utgör svar på 

delfråga a). 

Premiss 1: Planering som skapar förutsättningar för att hantera kaos och komplexitet 

med bibehållet tempo 

Cynefin (Kurtz & Snowden, 2003), vilket på walesiska betyder livsmiljö eller hemvist, är ett ramverk 

som beskriver hur kaos, komplexa, komplicerade och enkla problem kan förstås och hanteras. Kaos 

karakteriseras av frånvaro av ordning, tydligt orsakssamband eller på förhand kända lösningar. Miljön 

är turbulent och beslut måste fattas utan betänketid. Detta är vad som kännetecknar en 

stridssituation där åtgärder måste vidtas för att återta initiativet. Snabbt agerande är viktigare än rätt 

agerande. (s. 469) 

I en kaosartad situation är strävan att stabilisera situationen till en komplex kontext, vilken 

karaktäriseras av oförutsägbarhet och att den rätta lösningen bara kan utvärderas i efterhand (Kurtz 

& Snowden, 2003, s. 469). Komplexitet kan känneteckna den miljön där militära operationer 

genomförs och där en händelse kan få oanade konsekvenser. För att hantera komplexitet krävs både 

nytänkande och förmåga att skapa förutsättningar att agera snarare än att ta fram färdiga lösningar. 

Där framgång nås kan fortsatta åtgärder följa. (Snowden & Boone, 2007, s. 5) 

I en komplicerad kontext finns en eller flera lösningar på problemet, men det krävs analys, expertis 

och tid för att komma fram till dessa och fatta beslut om åtgärd. Operationsplanering är ofta 

komplicerad då problem analyseras av expertis och flera olika lösningar värderas innan beslut fattas. 

Vid ont om tid kan dock en tillräckligt bra lösning behöva accepteras. (Snowden & Boone, 2007, s. 

3ff)  

En enkel kontext karakteriseras av stabilitet och tydligt orsakssamband som uppfattas och delas av 

alla inblandade. Genom att kategorisera ett problem som enkelt kan kända och beprövade lösningar 

identifieras, vilket också innebär att beslut kan delegeras och mängden onödig kommunikation 

minskas (Snowden & Boone, 2007, s. 2). En enkel plan skulle därmed kännetecknas av att det finns 

ett tydligt samband mellan problem och lösning, men även att den bygger på kända metoder, 

delegering av beslut samt har ett begränsat behov av kommunikation och samordning. Dock finns ett 

dilemma. För att operationen ska vara framgångsrik måste motståndaren utsättas för tillräcklig 

komplexitet, och planen kan därför inte vara så enkel att den blir förutsägbar.  
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Skillnaden mellan vad som uppfattas som enkelt och komplicerat beror på förståelsen för problemet. 

Genom inkrementell utveckling mellan dessa två kontexter kan ett ständigt lärande bidra till att det 

komplicerade uppfattas som enkelt, och t.ex. teknisk utveckling kan få det tidigare enkla att bli 

komplicerat. (Kurtz & Snowden, 2003, s. 476) 

Premiss 2: Tydlighet i order för att motverka missförstånd och förvirring samt möjliggöra 

initiativ på alla nivåer 

Enligt Endsley (1995, s. 37) syftar situationsförståelse (Situation awareness) till att ”möjliggöra 

beslutsfattande och agerande i en miljö av komplexa och dynamiska system” och uppnås i tre nivåer. 

Inledningsvis uppfattas relevanta element i operationsmiljön. Därefter förstås innebörden av dessa i 

den aktuella kontexten och mot relevanta målsättningar. Detta kan i många fall utgöra tillräcklig 

situationsförståelse, men för att kunna fatta beslut för fortsatt agerande krävs förmåga att 

prognostisera hur innebörden av uppfattade element kan påverka en nära framtid.  

Förmågan till uppfattning och tolkning av situationens innebörd kan förbättras genom tydliga 

målsättningar och genom de förväntningar som kommer av tidigare erfarenheter. Erfarenheter 

skapar mentala modeller i långtidsminnet vilka aktiveras genom mönsterigenkänning mellan 

ledtrådar i miljön och element i den mentala modellen. Dessa kan bidra till att uppfatta och förstå 

innebörden av en situation utan att belasta det begränsade arbetsminnet (Endsley, 1995, s. 43ff). I 

militära sammanhang kan dessa mentala modeller skapas av erfarenheter, men kanske framförallt av 

den doktrin som ligger till grund för träning. De ledtrådar som då aktiverar mönsterigenkänning 

utgörs av orderuttryck och andra militära begrepp t.ex. anfall och försvar.  

I militära sammanhang är det inte bara den individuella situationsförståelsen som är relevant. Lägre 

nivåer av situationsförståelse kan kommuniceras visuellt eller via delad information, medan högre 

nivåer kräver verbal kommunikation. Om gruppen delar en mental modell, likt doktrin och träning 

eller krigserfarenhet, kan en högre delad situationsförståelse uppnås utan ökat behov av verbal 

kommunikationen (Endsley, 1995, s. 39). Att känna sina chefer och underställda kan därför i hög grad 

bidra till att uppnå hög delad situationsförståelse utan verbal kommunikation. De underställda kan 

då handla i chefens anda, och chefen kan förutse de underställdas behov. Detta beskriver Sun Zi 

(2015, s. 43) som att den som utöver sin motståndare även känner sig själv kan utan fara genomföra 

hundra strider. 
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Situationsförståelse kan påverkas negativt av fysisk och psykosocial stress, vilket kan ge tunnelseende 

och relevanta element för situationsförståelsen kan bli förbisedda. Under stress ökar också 

sannolikheten att beslut fattas utan att beakta all tillgänglig information. (Endsley, 1995, s. 52f) 

Premiss 3: Anpassa planen för ökad genomförbarhet i aktuell operationsmiljö och under 

påverkan av friktioner 

Enligt Clausewitz är friktionerna det som försvårar all verksamhet och skiljer kriget i verkligheten från 

det på pappret. Friktioner orsakas av krigets atmosfär, vilken utgörs av fysiska faktorer som faran, 

den kroppsliga ansträngningen, ovissheten och tillfälligheterna. Friktioner på slagfältet kan yttra sig 

genom oförutsedda förseningar, att planerade steg i planen inte uppnås i rätt tid eller uteblivet 

samband mellan enheter vilket försvårar samordning. De kan även yttra sig genom stress vilket kan 

medföra brister i situationsförståelse och försämrat beslutsunderlag. Stressen kan vara orsakad av 

rädsla, utmattning, sömnbrist, väderpåverkan etc. En annan central friktion är den som kallas för 

krigets dimma orsakad av ovissheten, vilken består i att motstridig, falsk eller osäker information 

ligger till grund för beslut och agerande. Att urskilja vad som är sant och falskt är svårt under 

planering, men ännu svårare under pågående strid. (Clausewitz, 1991, s. 77f) 

Clausewitz (1991, s. 79ff) anger tre faktorer som kan hantera dessa friktioner. Dels kan förbandets 

krigsvana mildra friktionerna, dels kan befälhavarens intellektuella och känslomässiga egenskaper 

som beslutsamhet och mod att övervinna friktionerna, och dels kan kännedomen om friktioner och 

dess effekter stödja i att avgöra vad som är möjligt och inte. Genom kunskap och erfarenhet av 

friktioner kan planer anpassas för att möjliggöra deras genomförbarhet även i en operationsmiljö 

fylld av friktioner. 

Van Creveld (2006, s. 205ff) har beskrivit att den militära ledningen har en tidlös strävan efter 

visshet, men trots moderna ledningssystem är fortfarande ovissheten stor. Detta anser han bero dels 

på att krigets atmosfär kan få människor att agera irrationellt, dels att kriget är en kamp mellan viljor 

som försöker dölja vissheten för varandra, dels att ett överskott på information kan försvåra 

värderingen av vad som är sant och relevant. Van Creveld menar att kampen om vissheten förs både 

mellan antagonisterna i ett krig, och mellan ledningsnivåerna då en hög grad av visshet på låg nivå 

kan uppnås på bekostnad av en lägre visshet på högre nivå. Detta kännetecknar uppdragstaktiken. 

Ledning handlar därför om fördelning av ovissheten.  
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3.3. Indikatorer 

Operationaliseringen syftar till att ta fram operationella indikatorer som i det empiriska materialet 

ska kunna mäta det som är relevant för undersökningen. För att kunna dra trovärdiga slutsatser 

måste det finnas en överrensstämmelse mellan den teoretiska definitionen, de operationella 

indikatorerna och det som verkligen mäts. Detta ger en hög begreppsvaliditet. (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson, & Wängnerud, 2012, s. 55f) Nedanstående indikatorer är sammanfattade ur analysen och 

operationaliseringen av premisserna. 

Premiss 1 

Premiss 1 omfattar planering som skapar förutsättningar för att hantera kaos och komplexitet med 

bibehållet tempo och indikeras av att planeringen: 

 Baseras på för förbandet kända och beprövade metoder, där beslut delegeras och 

kommunikation för samordning kan minskas. 

 Skapar förutsättningar för ett innovativt och anpassat agerande snarare än en färdig lösning.  

Premiss 2 

Premiss 2 omfattar tydlighet i order för att motverka missförstånd och förvirring samt möjliggöra 

initiativ på alla nivåer och indikeras av att ordern: 

 Uttrycker en tydlig målsättning som kan stödja uppfattning och tolkning av situationens 

innebörd  

 Innehåller ledtrådar, dvs. element som skapar mönsterigenkänning, och som kan aktivera 

relevanta mentala modeller hos de som ska genomföra uppgiften 

 Baseras på delade mentala modeller, dvs. tidigare erfarenheter, dels hos de olika 

ledningsnivåerna, dels hos individer och grupper inom förbandet, för att minska 

kommunikationsbehovet  

Premiss 3 

Premiss 3 omfattar att planen anpassas för ökad genomförbarhet i aktuell operationsmiljö och under 

påverkan av friktioner och indikeras av att planen:  

 Utifrån kännedom om friktioner rensas planen från faktorer som är kända att kunna orsaka 

friktioner, samt ger riktlinjer för agerande vid önskade och oönskade händelseutvecklingar 
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 Beaktar förbandets krigsvana och tidigare erfarenheter av att övervinna friktioner 

 Möjliggör för chefer att utöva mod och beslutsamhet  

 Strävar efter att skapa visshet genom att inhämta underrättelser 

 Delegerar beslut till den med bäst situationsförståelse och därmed fördelar ovissheten. 

4. Empirisk hypotesprövning 

Den empiriska hypotesprövningen syftar till att pröva om den utvecklade kausala mekanismen kan 

återfinnas och hur dess tre premisserna relaterar till varandra. Källmaterialets meningsinnehåll 

analyseras utifrån de framtagna indikatorerna för att undersöka huruvida respektive premiss kan 

återfinnas i fallet. För varje premiss sammanfattas observationerna från de två fallen och slutsatser 

dras. Detta utgör svar på delfråga b).  

Premisserna anses kunna återfinnas i fallen om källmaterialet kan uppvisa positiv närvaro av samtliga 

indikatorer. Om alla premisser kan återfinnas ger detta ökad trovärdighet till hypotesen om den 

kausala mekanismen. Kan analysen även uppvisa att en eller flera premisser är beroende av åtgärder 

som skett i den föregående så indikerar detta att premisserna förhåller sig sekventiellt till varandra i 

den kausala mekanismen. Utifrån detta resultat kan forskningsfrågan avseende hur enkelhet uppnås 

för att kunna bidra till att operationer kan genomföras såsom planerat besvaras. 

4.1. Inledning  

Raatevägen 

Norra Finlandsgruppen ansvarade för den 1000 km långa gränsen mot Sovjetunionen. Terrängen 

bestod av skog och endast ett fåtal grusvägar som ledde västerut. Det var om dessa som striderna 

skulle handla. (Trotter, 2009, s. 59ff) Den 30 november 1939 gick två sovjetiska divisioner över 

gränsen, båda med målet att sammanstråla i Suomussalmi för att därefter framrycka mot Uleåborg. 

Den 9 december tog Hjalmar Siilasvuo befälet över 9. Divisionen med uppgift att slå den mot 

Suomussalmi anfallande motståndaren. Hans underställda chefer var bl.a. Kari, Fagernäs, Mäkiniemi 

och så småningom Mandolin. (Siilasvuo, 1940) 

Genom att framgångsrikt avskära Raatevägen kunde inledningsvis 163. Divisionen slås vid 

Suomussalmi. Därefter kraftsamlades resurserna till ett anfall mot den längs Raatevägen 

framryckande 44. Divisionen. Denna bestod av välutrustade ukrainare, men vilka inte var tränade för 
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vintermiljö. Snön, kylan och de sovjetiska förväntningarna att det finska försvaret skulle bli en lätt 

motståndare, tillsammans med de finska förbandens ständiga påverkan, gjorde att efter den tredje 

anfallsdagen, 7 januari 1940, kunde motståndaren förklaras slagen. (Isacson, 2007) 

 
Figur 6: Skiss över anfallet mot Raatevägen. Källa: http://naula.net/striderna%20pa%20raate%20vagen%201940 

Abu-Agheila 

Södra Kommandot med sina tre divisioner ansvarade för Sinai-halvön under Sexdagarskriget. Anfall 

över halvön kunde ske längs tre axlar, där Abu-Agheila utgjorde en knutpunkt för den mellersta axeln 

där området knyter samman vägnätet i nord-sydlig och öst-västlig riktning. I Umm-Katef, strax öster 

om Abu-Agheila, hade egyptierna utnyttjat den kuperade terrängen och sanddynerna för att bygga 

en befäst försvarsanläggning optimerad för att möta ett direkt frontalt anfall. Detta område 

försvarades av delar av den egyptiska 2. Infanteridivisionen förstärkt med artilleri och 

stridsvagnsförband. Förbandet hade ett rykte om sig att vara kompetenta, men hade en nytillsatt 

chef med en begränsad erfarenhet. (Hammel, 1992)  

Den israeliska planen för att ta Sinai-halvön omfattade tre faser;  

 Inledningsvis öppna två passager in på halvön och slå de egyptiska förbanden i den östra 

försvarslinjen vid Al-Arish och Abu-Agheila,  

 Därefter slå motståndet i nästa försvarslinje och förhindra motanfall från den egyptiska 

pansardivisionen,  



Mj Annelie Olausson 2018-02-26  
HSU 16–18 
Försvarshögskolan 
 

Sida 28 av 44 
 

 Slutligen förhindra den egyptiska tillbakadragningen över Suezkanalen.  

Under kriget 1956 misslyckades israelerna att ta Abu-Agheila. Efter detta misslyckande utvecklades 

särskilda metoder för att anfalla befästa försvarslinjer. Sharons division organiserades och tränades 

speciellt för denna uppgift och hans plan för att ta Abu-Agheila var djärv och ansågs komplicerad. De 

lyckades med att på mindre än ett dygn slå den försvarande motståndaren och möjliggjorde ett 

fortsatt anfall västerut. (Gawrych, 1990) 

 
Figur 7: Skiss över anfallet av Abu-Agheila (Gawrych, 1990) 

 

4.2. Analys premiss 1 

Premiss 1 omfattar hur planeringen kan skapa förutsättningar för att hantera kaos och komplexitet 

med bibehållet tempo och därmed kunna förenkla planen i sitt genomförande. För att lyckas måste 

planen balanseras mellan att utsätta motståndaren för komplexitet samtidigt som egna förband 

upplever enkelhet.  

Raatevägen 

I samarbete med sin överordnade, chefen för Norra Finlandsgruppen, kunde Siilasvuo ta fram en plan 

för att slå motståndaren (Tuunainen, 2016, s. 147). Taktiken var den samma som användes vid 
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anfallet mot Suomussalmi. Den omfattade att först avbryta styrketillväxt, därefter förhindra 

utbredning, och slutligen med en anfallsstyrka slå den inneslutna motståndaren.  

Som förberedelse för detta hade motståndaren tidigare styckats upp i s.k. mottin, vilket innebar att 

inringa motståndaren och på så sätt kunna uppnå lokal överlägsenhet. Genom anfall mot 

motståndarens svaga punkter kunde denna delas. Därefter kunde motståndargrupperna slås en i 

taget med början på den svagaste, medan kyla och hunger bearbetade de övriga. Finländarna hade 

förmåga att utnyttja denna taktik maximalt. (Trotter, 2009, s. 164)  

Under anfallet mot Suomussalmi hade anfallsstyrkan delats in i två stridsgrupper. Samma princip för 

stridsindelning användes vid anfallet mot Raatevägen där förbandet stridsindelades i fyra 

stridsgrupper. Ordern, som gavs både skriftligt och muntligt, hade terräng- och motståndarfokus. De 

fyra stridsgrupperna hade var sin särskild uppgift. Terrängen nyttjades för samordning mellan 

stridsgrupperna och motståndarens status (slagen) utgjorde målbilden. Ordern byggde inte på tid 

annat än när anfallet skulle igångsättas. Detta brådskade eftersom motståndaren befarades göra 

försök till genombrott. Tiden och styrkorna (i form av den givna stridsindelningen och avdelade 

reserver) utgjorde därmed de flexibla elementen i planen och som kunde nyttjas för att anpassa och 

förenkla genomförandet. (Siilasvuo, 1940, s. 158f) 

I samband med att stridsplanen för anfallet mot Raatevägen började växa fram gav Siilasvuo order 

om att öppna en isväg längs sjösystemet söder om vägen, att anlägga ett logistikupplag i denna 

terräng samt öppna två vägar norrut mot Raatevägen. Dessa vägar behövdes för att kunna föra fram 

understödsvapen och för logistiktransporter, vilket var en förutsättning för att kunna bibehålla 

tempo och initiativ. (Siilasvuo, 1940, ss. 142,153) 

I stridsplanen avdelades reserver som stod under Siilasvuos befäl. Dessa skulle nyttjas för att avlösa 

uttröttade förband, förstärka vid motgångar eller utnyttja en framgång. (Siilasvuo, 1940, s. 150f) 

Abu-Agheila 

Uppdraget till Sharon var att isolera Umm-Katef och Abu-Agheila och slå den egyptiska 2. 

Infanteridivisionen. Vare sig terrängen eller motståndet vid Abu-Agheila var okänt för Sharon. Dels 

fanns rikligt med dokumentation från kriget 1956, dels genomförde officerare på stabsutbildningen 

årligen ett kartspel på anfall av Abu-Agheila baserat på de senaste uppgifterna om egyptiska 

försvarsförmåga, dels hade en omfattande underrättelseinhämtning genomförts de senaste 

veckorna. (Gawrych, 1990, s. 72f) 
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Den slutliga planen hade utformats några dagar innan anfallet och byggde på detaljerade uppgifter 

om befästningsverken vid Abu-Agheila samt de egyptiska styrkornas gruppering i området. Sharon 

valde därför inte att anfalla frontalt. Han utnyttjade också sin vetskap om att egyptierna inte tyckte 

om närstrid eller att strida i mörker. Planen byggde på fem skeden.  

1. I dagsljus eskortera artilleriet till en framskjuten gruppering.  

2. I dagsljus med en bataljonsstridsgrupp göra en kringgång norrut för att skära av 

förstärknings- och urdragningsvägar väster Abu-Agheila. 

3. I mörker med helikopter luftlandsätta fallskärmsjägare norr Umm-Katef för att anfalla och slå 

ut det egyptiska artilleriet. Sharon ansåg att helikoptrar medgav en bättre precision än att 

fälla med fallskärm. 

4. I mörker med en infanteribrigad anfalla Umm-Katefs två försvarslinjer norrifrån och rensa 

skyttevärnen, för att därefter med ingenjörer kunna röja vägen genom Umm-Katef. 

Infanteribrigaden skulle transporteras med diverse civila bussar och lastbilar så långt som 

möjligt, men fick ändå framrycka genom sanddynerna till fots de sista 12 km. 

5. I mörker med stridsvagnsförband bryta igenom det befästa Umm-Katef och slå motståndet i 

och kring Abu-Agheila. (Churchill & Churchill, 1967, s. 118) 

De inledande fyra skedena innebar en centraliserad ledning för att samordna förbanden i tid och 

rum, men inriktningen var att övergå till decentraliserad ledning så snart det medgavs. (Gawrych, 

1990, s. 103) 

Sharons plan för anfallet ansågs djärv och det mest komplicerade anfallet armén någonsin 

genomfört. Till och med så djärv att chefen Södra Kommandot och generalstabschefen föreslog att 

planen skulle skjutas upp och genomföras under dagsljus istället. Sharon var dock övertygad om att 

den var genomförbar och att mörkret skulle verka till hans fördel. (Gawrych, 1990, s. 105ff) 

Sammanfattning 

I det finska fallet skulle motståndaren slås för att neka denne fortsatt rörlighet västerut. I det 

israeliska fallet skulle motståndaren slås för att möjliggöra egen rörlighet. Siilasvuos plan 

kännetecknades av att den baserades på känd och beprövad taktik och stridsindelning. Sharons plan 

baserades istället på kunskap om motståndaren och terrängen, och kunde på så sätt utnyttja 

motståndarens sårbarheter. Gemensamt för de båda planerna var att de i sina inledande skeden 
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formade stridsfältet och skapade förutsättningar för slutanfallet. Detta bäddade för att dels skapa 

osäkerhet och komplexitet hos motståndaren, men framförallt att möjliggöra egna initiativ och 

tempo när väl anfallet igångsattes.  

Båda planerna var djärva och utnyttjade framryckning i terräng där motståndaren inte förväntat sig. 

Särskilt Sharons plan var komplex då den i de inledande skedena krävde en hög samordning mellan 

förband och vapensystem. Samtidigt var planerna enkla i sin natur då de baserades på element som 

var kända och lättförståeliga för de som skulle utföra dem. Detta bidrog till de underställda chefernas 

situationsförståelse och förmåga att ta initiativ i chefens anda, vilket är syftet med premiss 2. Genom 

att uppfylla premiss 1 kan därför förutsättningar antas skapas för att även kunna uppnå premiss 2. 

4.3. Analys premiss 2 

Premiss 2 omfattar hur tydlighet i order kan motverka missförstånd och förvirring samt möjliggöra 

initiativ. För att lyckas med detta måste hänsyn tas till människans kognitiva förmåga att uppfatta, 

förstå och prognostisera hur innebörden av uppfattade element kan påverka en nära framtid, och då 

särskilt under påverkan av den stress som strid innebär. För att stödja människan i detta bör tydliga 

målsättningar och ledtrådar ges, vilka genom mönsterigenkänning kan aktivera relevanta mentala 

modeller. För att minska kommunikationsbehovet bör strävan vara att dessa mentala modeller är 

delade med andra samt att människorna känner varandra. 

Raatevägen 

Målsättningen uttrycktes i form av att motståndaren längs Raatevägen skulle slås, dvs. tydlighet 

avseende vad striden skulle syfta till och hur motståndaren skulle se ut efteråt. Ordern omfattade 

hela anfallet och gav därmed stridsgrupperna anfallsmål på djupet. Uppgifterna till stridsgrupperna 

var knutna till tydliga terrängpartier som hade avgörande betydelse för striden, t.ex. där landsvägen 

enklast kunde spärras eller byar där motståndaren tagit skydd. Stridsgrupperna erhöll följande 

uppgifter: 

 Fagernäs: Förhindra styrketillväxt från gränsen, avskära landsvägen vid Purasjoki till varje pris 

 Kari: Kringgå och slå motståndaren Kokkojärvi - Tyynelä, i samverkan med Fagernäs slå 

motståndaren Purasjoki 

 Mäkiniemi: Fullfölja det redan påbörjade anfallet mot Haukila 

 Mandolin: Understödja anfallet mot Haukila norrifrån (Siilasvuo, 1940, s. 158ff) 
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Reglementerade orderuttryck skapade igenkänning och tydlighet i vad som förväntades. De redan 

identifierade samordningsbehoven mellan stridsgrupperna delegerades till stridsgruppscheferna och 

kunde därmed genomföras utan att Siilasvuo behövde uppnå hög förståelse för aktuell situation. 

Denna delegering kunde troligen tillämpas då stridsgruppscheferna redan etablerat ett förtroende 

hos divisionschefen under striderna i Suomussalmi där alla förutom Mandolin hade lett anfall. Detta 

innebar att de sannolikt etablerat delade mentala modeller av genomförande av anfall, vilka nu 

kunde tillämpas mot en annan motståndare och i ett annat terrängparti. (Siilasvuo, 1940, s. 59f)  

Mandolin och hans förband var nyligen tillförda till divisionen och Suomussalmiområdet. Han 

uppvisade dock förmåga att uppfatta läget och ta initiativ mot målbilden. Detta berodde troligen på 

hans utbildning och överförda mentala modeller från övriga vid divisionen. (Siilasvuo, 1940, s. 176) 

Abu-Agheila 

Målsättningen med anfallet var att en brigad ur granndivisionen skulle kunna framrycka igenom Abu-

Agheila för att kunna fortsätta anfallet in på djupet av Sinai-halvön. Detta innebar att förutom att slå 

motståndaren måste även en väg öppnas. (Gavish, 1967, s. 7) 

Sharons division var speciellt organiserad för att genomföra anfallet av Abu-Agheila. Under två 

veckor tränades soldaterna, vilka huvudsakligen bestod av reservister, bl.a. värnrensning i mörker 

(Gawrych, 1990, s. 91). Det skapade erfarenhet och en mental modell av vad som väntade. Sharon 

hade också skapat en terrängmodell av aktuell terräng och vid denna gick han igenom planen med 

sina officerare så att var och en visste vad som måste uppnås. Detta var nödvändigt då planen 

innebar samordning mellan förband och system i tid och rum (Churchill & Churchill, 1967, s. 118).  

Ledord som fanns hos de israeliska officerarna var att segra till varje pris, samt att ”vid osäkerhet 

hitta någon att anfalla” (Hammel, 1992, ss. 185,194). Flera hade också deltagit i kriget 1956 och hade 

personlig erfarenhet av terrängen och att strida mot egyptiska förband. Detta sammantaget skapade 

en mental bild av vad som väntade och av chefens förväntningar på sitt förband.  

Sammanfattning 

Siilasvuos order kännetecknades av att den hade ett tydligt motståndar- och terrängfokus, både i 

målsättning, uppgifter och samordning. Sharon säkerställde att hans underställda chefer verkligen 

hade förstått sin roll i anfallet genom att gå genom planen med var och en i den terrängmodell han 

skapat av aktuell terräng. 



Mj Annelie Olausson 2018-02-26  
HSU 16–18 
Försvarshögskolan 
 

Sida 33 av 44 
 

Gemensamt för de båda fallen var att befälhavarna lade fokus på att deras förband inte skulle bli 

osäkra på sin uppgift eller missförstå vad som förväntades. I Siilasvuos plan opererade 

stridsgrupperna relativt självständigt i respektive terrängavsnitt och de identifierade 

samordningsbehoven var delegerade. Detta var ett resultat av analysen av operationsmiljön, doktrin 

och tillgängliga medel för samordning. Sharons plan å andra sidan byggde på tidskoordinerad 

samordning av eld och rörelse mellan förband, varför hans officerare måste förstå vilket 

initiativutrymme de hade utan att äventyra planen.  

Denna tydlighet i order och planens operationalisering hade inte kunnat uppnås om den ursprungliga 

planen varit otydlig och grundat sig i okända faktorer vad gäller taktik, stridsindelning, terräng eller 

motståndare. Då hade sannolikt alltför stor kraft hos de underställda cheferna gått åt till att försöka 

uppfatta planen snarare än att förstå och utveckla sin egen roll i den. Detta stärker tidigare slutsats 

att premiss 1 är en förutsättning för att uppnå premiss 2. 

Genom att omhänderta förutsägbara källor till missförstånd, förvirring och tidsförluster i planering 

och order skulle friktioner under genomförandet kunna minskas och kraft fokuseras till att hantera 

det som inte kunnat förutses. För att uppnå detta krävs dock kunskap och erfarenhet av friktioner 

samt hur människor reagerar under stress. Det kan därför antas att premiss 1 och 2 kan skapa 

förutsättningar för premiss 3.  

4.4. Analys premiss 3 

Premiss 3 omfattar att anpassa planen för ökad genomförbarhet i aktuell operationsmiljö och under 

påverkan av friktioner. Krigsvana, medvetenhet om friktioner samt ett ledarskap med mod och 

beslutsamhet kan mildra och övervinna dessa friktioner. Till detta kommer den ovisshet som präglar 

alla beslut. Genom att acceptera, eller t.o.m. utnyttja, denna ovisshet samt delegera beslut till den 

nivån med bäst situationsförståelse kan även denna friktion övervinnas. 

Raatevägen 

Cheferna var medvetna om att klimatet och terrängen påverkade soldaterna, men även materielen 

vilket orsakade förseningar då denna måste dras igenom djup snö eller över ofrusna myrar. Därför 

angavs en tid då anfallet förväntades starta och framryckningen till utgångsläget genomfördes utifrån 

stridsgruppschefernas egna tidtabeller för att medge tillräcklig vila för truppen före anfallet. En viktig 

del i genomförandet handlade om att tillse att soldaterna hade möjlighet till vila och värme då 

nätterna var mycket kalla. När striderna lugnade ner sig fördes tält och varm mat fram, vilket verkade 

moralhöjande (Trotter, 2009, ss. 193,205). 
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Stora delar av divisionens 14 000 man saknade krigserfarenhet och därmed erfarenhet av krigets 

friktioner. Nytillkomna skickades ut på patruller för att skaffa sig erfarenhet av strid samtidigt som 

motståndaren engagerades. De krigserfarna förbanden nyttjades främst i de kritiska avsnitten 

(Isacson, 2007, s. 124). Finska officerare var utbildade att leda från täten och tog stora risker. Detta 

sporrade soldaterna att överkomma förvirring och rädsla, men då kompanichefer stupade tappade 

hela kompaniet sin anfallskraft. (Siilasvuo, 1940, s. 182)  

För att inhämta underrättelser bedrevs både dold spaning och stridsspaning på alla nivåer. Tack vare 

sin rörlighet i terrängen och uppträdande i mörker kunde finska enheter oupptäckta komma nära 

motståndaren. Denna spaning bidrog också till att sätta skräck i motståndaren som aldrig visste när 

en vitklädd finsk patrull skulle dyka upp. (Trotter, 2009, s. 205) 

Siilasvuo befann sig ofta nära stridslinjen. Förbandet hade brist på radioapparater varför hans stab 

ibland måste fatta beslut utifrån hörselobservationer av striden. Detta innebar också att det tog lång 

tid att föra ut en order. Därför utnyttjades förberedande order. (Tuunainen, 2016, s. 148) Ledningen 

underlättades också genom att ordern var utformad så att stridsgruppscheferna ledde samordningen 

av eld och rörelse. Detta innebar att Siilasvuo kunde fokusera på beslut som omfattade uthållighet, 

insättandet av reserver samt när och var kraftsamling skulle ske. (Siilasvuo, 1940, s. 182) 

Abu-Agheila 

De israeliska officerarna var utbildade i att förvänta sig friktioner och krigets dimma, vilket ställde 

krav på anpassningar även i den bästa planen (Gawrych, 1990, s. 123). Många hade dessutom 

erfarenhet av att delta i krig eftersom Israel regelbundet krigat sedan nationens födelse och 

krigshotet alltid var överhängande. 

Sharons överordnade befarande att planen skulle vara alltför komplicerad för att genomföras i 

mörker och föreslog att anfallet skulle skjutas upp till morgonen då flygunderstöd kunde påräknas. 

Men Sharon som sett sina soldater under de föregående veckornas träning, och sett in i deras ögon 

under anmarschen, var övertygad om att de hade tillräcklig förmåga för att kunna överkomma de 

friktioner som mörkret skulle innebära. Mörkret skulle snarare utgöra en fördel. (Churchill & 

Churchill, 1967, s. 120f)  

Fallskärmsjägarförbandet som anföll det egyptiska artilleriet fick förluster. Sharon gav order om att 

inte lämna de sårade och stupade utan bära dem med sig i händelse av ett egyptiskt motanfall 

(Churchill & Churchill, 1967, s. 121). Även om detta innebar minskad anfallskraft hos förbandet skulle 

ett motanfall för att frita dessa sårade innebära större konsekvenser. 
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Infanteriets anfall och rensning av värnsystemen var ett kritiskt skede av operationen som krävde 

samordning mellan infanteribrigaden, artilleriet och understödjande stridsvagnsförband. Artilleriet 

sköt mot värnsystemens nordligaste del för att visa in de till fots anfallande infanteribataljonerna. 

Därefter flyttades elden och understödsuppgiften övergick till stridsvagnsförbandet. För att kunna 

avgöra var infanteribataljonernas täter befann sig hade Sharon tilldelat varje bataljon olikfärgade 

ficklampor som bars av förtruppen i varje tät. (Gawrych, 1990, s. 111)  

Sharon beskrev att man i armén inte använder ordet framåt, utan följ mig, vilket präglade 

ledarskapet på alla nivåer, likväl som omtanken om sina soldater. Sharon ansåg att det var 

ledarskapet, och inte stridsvagnarna och artilleriet, som var förklaringen bakom anfallets framgång. 

(Gavish, 1967, s. 7) 

Då Sharons plan krävde centraliserad ledning i de inledande skedena valde han en ledningsplats som 

innebar att han kunde skaffa sig en god förståelse för situationen med egna ögon. Utifrån de 

rapporter han fick anpassade han också tidtabellen för att kunna genomföra den samordning som 

krävdes för en ökad synergieffekt. När väl striden vid de olika enheterna igångsattes delegerades 

dock understödsresurser och samordning till den anfallande befälhavaren. Vid behov stöttade också 

Sharon sina underställda att uppnå bättre situationsförståelse genom att t.ex. låta dem 

flygrekognosera med hans helikopter inför ett anfall (Gawrych, 1990, s. 104f).  

Sammanfattning 

Genomförandet av Siilasvuos plan kännetecknades av ett ledarskap som på alla nivåer bidrog till att 

förebygga och övervinna friktioner och att delegera beslut till den med bäst situationsförståelse. 

Även Sharons genomförande präglades av detta ledarskap och förtroende mellan ledningsnivåerna, 

trots att han åtminstone inledningsvis valde en centraliserad ledning. 

Detta ledarskap och omtänksamhet om truppen tog sig uttryck i att förband gavs uppgifter som 

chefen var övertygad om att de var kapabla att utföra. Det uttryckte också övertygelse och 

beslutsamhet att det var möjligt att lyckas, och en sådan beslutsamhet smittade av sig och bidrog till 

att friktioner kunde övervinnas. Det var bristen på detta ledarskap som till stor del bidrog till att både 

de sovjetiska och egyptiska förbanden inte lyckades stå emot den anfallande styrkan, trots numerär 

och till del materiell överlägsenhet.  

Tack vare att de som planerade operationen hade haft de utmaningar som genomförandet skulle 

innebära framför ögonen kunde de underställda cheferna fokusera på att leda sina förband utifrån 

given uppgift och genom ledarskap hantera uppkomna oförutsedda situationer. Detta stärker 
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tidigare slutsats att premiss 1 och 2 skapar förutsättningar för premiss 3, och därmed målet att 

förenkla planen i sitt genomförande.  

4.5. Resultat 

Den empiriska hypotesprövningen syftade till att pröva om den utvecklade kausala mekanismen 

kunde återfinnas och hur de tre premisserna relaterade till varandra.  

De två undersökta fallen representerade fall av enkelhet, där en komplicerad operationsplan 

förenklats i sitt genomförande och därmed kunnat genomföras som planerat och med bibehållet 

tempo och initiativförmåga. Anfallet mot Raatevägen var komplicerat pga. terrängen och klimatet, 

och anfallet av Abu-Agheila krävde en komplicerad plan för att samordna eld och rörelse. I båda 

fallen lyckades dock befälhavarna förenkla planen i sitt genomförande. Även om deras metoder för 

att förenkla var olika tjänade de samma syfte; att i planeringen skapa förutsättningar för att hantera 

kaos och komplexitet med bibehållet tempo, att genom en tydlig order motverka missförstånd och 

förvirring och möjliggöra initiativ på alla nivåer, samt anpassa planen efter operationsmiljön för att 

öka dess genomförbarhet under påverkan av friktioner. 

Ett antagande, som uppsatsens definition av enkelhet bygger på, är att enkelhet inte är ett naturligt 

tillstånd i militära planer, utan något som måste skapas och vidmakthållas. Därför kan åtgärder eller 

misstag på motståndarsidan inte bidra till enkelhet, men dessa misstag kan identifieras och 

exploateras av den egna sidan för att uppnå fördelar gentemot motståndaren. I de två fallen 

uppvisade motståndaren brister både i ledarskap, taktik och i hantering av friktioner och 

operationsmiljön. Detta var ingenting som den finska respektive israeliska sidan kunde förutsätta 

eller påverka, och därmed bidrog inte motståndaren till att uppnå enkelhet. Motståndarens brister 

bidrog däremot till operationernas framgång. 

Den empiriska hypotesprövningen gav också vid handen att de tre premisserna är beroende av och 

skapar förutsättning för varandra. Om inte operationsmiljön och förekomsten av friktioner har 

beaktats i planeringen så kommer operationaliseringen och genomförandet av planen att påverkas. I 

den kausala mekanismen kan därför de tre premisserna antas relatera till varandra sekventiellt. 
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Figur 8: Den utvecklade kausala mekanismen med premissernas sekventiella relation9 

Svaret på forskningsfrågan Hur uppnås enkelhet för att kunna bidra till att operationer 
kan genomföras såsom planerat? 
Svaret på uppsatsens forskningsfråga är att enkelhet uppnås genom att i planeringen vara medveten 

om och beakta de utmaningar som genomförandet och den aktuella operationsmiljön innebär. 

Enkelhet uppnås också genom att anpassa planen till dessa utmaningar snarare än att anpassa 

genomförandet efter den framtagna planen. Det innebär att planeringen av en operation måste ske 

utifrån perspektivet av de som ska utföra operationen och den miljö som operationen ska 

genomföras för att kunna förenkla planen i sitt genomförande. Detta resultat och dess innebörd 

kommer att diskuteras vidare i nästa kapitel. 

5. Diskussion 

Detta avslutande kapitel syftar till att sätta in resultatet i ett större perspektiv genom att dels 

återkoppla undersökningens resultat till syftet och det vetenskapliga problemet, dels diskutera hur 

undersökningens metod kan ha påverkat resultatet, dels diskutera hur detta resultat kan bidra till 

forskningsläget och föreslå hur fortsatt forskning i ämnet kan bedrivas.  

5.1. Resultatdiskussion  

Det identifierade vetenskapliga problemet bestod i att doktriners beskrivningar av 

krigföringsprincipen enkelhet kan framstå som enkla och tydliga, men det finns ett antal problem att 

undersöka. Dels vad som avses med begreppet enkelhet, dels varför enkelhet bidrar till att 

operationer kan genomföras med bibehållet tempo och initiativförmåga mot operationens avsedda 

syfte och inriktning, och dels hur denna enkelhet kan uppnås. Syftet med denna uppsats var därför 

att förklara hur enkelhet kan uppnås i planering, order och genomförande för att bidra till att 

operationer kan genomföras såsom planerat.  

Förklaringen till varför risken för missförstånd kan minska och möjligheten till att genomföra 

operationer i en friktionsfylld miljö kan öka, för att bidra till att operationer kan genomföras med 

bibehållet tempo och initiativförmåga mot operationens avsedda syfte och inriktning, är i första hand 

                                                           
9 Skapad av författaren 
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ett teoretiskt perspektiv av det vetenskapliga problemet. Hur enkelhet uppnås i planering, order och 

genomförande är däremot problemets praktiska perspektiv. Vad undersökningen kommit fram till 

avseende enkelhet som begrepp och krigföringsprincip, och dess relation till andra begrepp och 

krigföringsprinciper, diskuteras ur ett krigsvetenskapligt perspektiv. 

Det teoretiska perspektivet 
Det som berörts i denna uppsats är hur produkten operationsplan och processen strid har kunnat 

utformas för att de människor som ska interagera med processen i den aktuella operationsmiljön ska 

kunna ges så goda förutsättningar som möjligt att optimera sin prestation och möjlighet att lyckas 

med uppgiften. I operationaliseringen av den kausala mekanismen kopplades teorier till de 

framtagna premisserna för att förklara hur en plan kan förenklas och anpassas i sitt genomförande. 

Varför de aktuella teorierna; Cynefin, situationsförståelse och friktioner, användes berodde på 

uppsatsförfattarens aktuella kunskaper i ämnet. Gemensamt för dessa teorier är att de utgår från 

människans kognitiva förmåga och reaktion på miljön.  

Teorin om situationsförståelse är hämtad från det tvärvetenskapliga forskningsområdet Human 

Factors & Ergonomics, vilket omfattar att utforma produkter och processer utifrån den mänskliga 

faktorn och hur människan interagerar med tekniken och miljön. Inom Human Factors & Ergonomics 

finns två forskningsfält som är intressanta ur uppsatsens teoretiska perspektiv; kognitiv ergonomi 

och organisationsergonomi, vilka omfattar mentala processer respektive socio-teknologiska system 

och organisationsstrukturer. Genom att koppla ihop de krigsvetenskapliga teorierna med teorier och 

metoder från dessa två forskningsfält skulle förklaringar till varför och hur enkelhet bidrar till 

operationers genomförande kunna utvecklas ytterligare. Genom att utgå från andra teorier är det 

troligt att operationaliseringen av den kausala mekanismen hade sett annorlunda ut. 

Det praktiska perspektivet 
Att uppnå enkelhet är en praktisk fråga snarare än teoretisk, men bör grunda sig i en teoretisk 

förståelse av människans kognitiva förmåga och reaktion på miljön. Hur enkelhet uppnås är likt 

annan doktrin specifik till tid, rum och kontext hos den som är målgruppen. Förband är olika och har 

olika förutsättningar avseende kultur, krigserfarenhet, träning, terräng och klimat, och därför blir hur 

enkelhet uppnås svårt att generalisera. Resultatet av hypotesprövningen visade att enkelhet 

uppnåddes genom att göra det som förbandet var tränat för, genom att kombinera kända medel och 

metoder, samt förhålla sig till förbandets militära kultur och önskade självbild.  

Hypotesprövningen visade också att för att uppnå enkelhet i genomförandet måste arbetet påbörjas 

under planeringen. Det skulle kunna uttryckas som att det är i planeringen som enkelhet har sitt 
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ursprung. Detta påstår även McRaven (1995, s. 11ff) i sin teori om specialoperationer, där han 

operationaliserar enkelhet som begränsat antal anfallsmål, goda underrättelser samt innovativ 

taktik. Resultatet av denna uppsats stärker dock inte McRavens teori avseende hur enkelhet kan 

operationaliseras, men däremot hur enkelhet kan bidra till att hantera och motverka friktioner i 

genomförandet. 

De tre premisser som denna uppsats anser krävas för att kunna förenkla planen i sitt genomförande 

kan ses som tämligen självklara faktorer för planering och genomförande av militär verksamhet. De 

ingår också helt eller delvis i de flesta instruktioner för planering och ledning. Däremot framställs de 

inte utifrån att de syftar just till att uppnå enkelhet. Genom att föra in resonemang om enkelhet i 

beskrivningar och utbildning av ledningsmetoder skulle betydelsen av att redan under planeringen 

medvetet underlätta för genomförandet bli tydligare. Det handlar i grunden om att visa omtanke för 

de som ska genomföra planen. Just omtanke om sitt förband var det som genomsyrade både 

Siilasvuos och Sharons egna texter. Omtanken uttrycktes här som något mer än att visa uppskattning 

och respekt. Det handlade även om att skapa förutsättningar för förbandet att kunna lyckas. 

Det krigsvetenskapliga perspektivet 
Krigföringsprinciperna är dubbla i sin natur då de både kan ses som en teori som kan förklara ett 

utfall och vara föreskrivande för hur krig kan vinnas. Denna undersökning har kommit fram till att det 

inte finns ett direkt orsakssamband mellan enkelhet och operationers utfall, utan enkelhet syftar till 

att operationer ska kunna genomföras med bibehållet tempo och initiativförmåga mot operationens 

avsedda syfte och inriktning, dvs. som planeringen har kommit fram till att operationen bör 

genomföras för att framgångsrikt kunna lösa tilldelat uppdrag. Detta innebär att enkelhet inte direkt 

bidrar till att skaffa sig en fördel gentemot en motståndare likt t.ex. krigföringsprinciperna 

kraftsamling och överraskning syftar till.  

Innebörden av detta är att enkelhet inte är ett mål i sig, utan ett medel för att öka sannolikheten för 

att operationen kan genomföras som planerat genom att skapa förutsättningar för människorna i 

förbandet att kunna optimera sin prestation, kunna agera med bibehållet tempo och initiativförmåga 

även under kaos och komplexitet, och därmed kunna nå fördelar gentemot en motståndare.  

Uppsatsen inleddes med att definiera begreppet enkelhet eftersom begrepp måste definieras för att 

kunna skilja på vad som ingår i begreppet och vad som ligger utanför. Utifrån den genomförda 

undersökningen finns förutsättningar för att utveckla denna definition för att mer generellt 

systematisera begreppet enkelhet. En utvecklad definition skulle kunna uttryckas: 
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Enkelhet uppnås genom att kombinera kända medel och metoder mot en tydligt 

definierad och operationaliserad målsättning. Detta genom att planeringen av 

en operation utgår från perspektivet av de som ska genomföra operationen och 

av den aktuella operationsmiljön för att kunna förenkla planen i dess 

genomförande. 

Enkelhet har uppnåtts då ordern kan uppfattas och förstås av alla inblandade så 

att initiativ som leder mot målet kan tas, då genomförandet är anpassat till den 

rådande operationsmiljön och förbandets krigsvana, samt då planerad 

verksamhet kan absorbera friktioner och genomföras utan tempoförlust.10  

 

5.2. Metoddiskussion 

Strävan i en undersökning är att uppnå en hög resultatvaliditet genom en hög begreppsvaliditet och 

hög reliabilitet. Den externa validiteten påverkar möjligheterna att generaliseras resultatet till andra 

fenomen än de undersökta fallen och påverkas av undersökningens urval. (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson, & Wängnerud, 2012, ss. 57-65) Här kommer undersökningens metod och genomförande 

diskuteras utifrån dessa begrepp. 

Begreppsvaliditeten påverkas främst av hur teori och teoretiska begrepp operationaliseras för att 

kunna mäta verkligheten (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012, s. 59). Enkelhet är ett 

komplicerat och abstrakt begrepp där den teoretiska definitionen befinner sig långt ifrån det mätbara 

fenomenet, vilket kan förklara varför enkelhet ofta uppfattas som en subjektiv upplevelse. Denna 

uppsats har inte haft någon tidigare operationalisering av begreppet att kunna utgå ifrån utan har 

resonerat sig fram till premisser och indikatorer genom logiskt och kritiskt tänkande. 

Operationaliseringen tog även fram tre premisser och till varje premiss flera indikatorer för att öka 

validiteten och inte lägga alla ägg i samma korg genom att bara operationalisera fram en indikator 

för att mäta enkelhet. För att stärka begreppsvaliditeten ytterligare skulle dock alternativa 

operationaliseringar kunna tagits fram. 

Reliabiliteten påverkas av hur noggrant mätningarna är gjorda och hur representativt urvalet av 

empiri är (Thurén, 2013, s. 26). Detta är särskilt viktigt vid kvantitativa undersökningar. I denna 

uppsats har mätningarna gjorts genom att värdera texternas meningsinnehåll. Denna värdering är 

                                                           
10 Definition framtagen av författaren 
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svår att avgöra huruvida den är rätt eller fel. Empirin för de undersökta fallen är vald utifrån 

tillgänglighet och att de framtagna indikatorerna ska kunna återfinnas. Det innebär att en annan 

forskare med annan erfarenhet och med annan empiri på de två fallen skulle kunna komma fram till 

annat resultat trots att samma operationalisering använts. 

Detta innebär sammantaget för resultatvaliditeten och de dragna slutsatserna att undersökningen 

mäter i hög grad vad den avser mäta. Däremot kan brister hos i uppsatsförfattarens erfarenheter och 

kunskaper om existerande teorier samt den tillgängliga empirins förmåga att utgöra en god 

representation för fallet ha påverkat resultatet.  

Den externa validiteten syftar till att avgöra om urvalet är representativt för en population, dvs. för 

lyckade markoperationer, samt i vilken mån undersökningens resultat är överförbart till andra 

liknande områden eller situationer som markstrid (Johannessen & Tufte, 2013, s. 240). De två 

analyserade fallen anses inte vara några extrema fall, utan genomfördes utifrån gällande taktik. Det 

som utmärkte sig var möjligen befälhavarnas ledarskap. Därför kan fallen anses vara representativa 

för lyckade konventionella markoperationer med både offensiv och defensiv inriktning.  

Huruvida resultatet är överförbart till liknande operationer är däremot svårare att avgöra. Samtidigt 

som strid baseras på grundläggande förmågor, t.ex. verkan, rörlighet och skydd, så är varje operation 

unik då det är en duell (Clausewitz, 1991) mellan två viljor som strävar efter att övervinna varandra. 

Därför finns det ingen definitiv formel för hur enkelhet kan uppnås i en specifik situation. Däremot 

skulle resultatet av denna undersökning vara överförbart för att analysera genomförda operationer 

avseende om enkelhet uppnåddes och hur detta påverkade utfallet. 

5.3. Bidrag till forskningsläget och förslag till fortsatt forskning 

Denna uppsats har inte haft för avsikt att ta ställning till huruvida enkelhet ska ha status som 

krigföringsprincip eller om enkelhet har fortsatt relevans i den moderna krigföringen. Dock har 

uppsatsen skrivits utifrån en grundföreställning att det är människan, och inte maskinen, som 

möjliggör och begränsar krigföringsförmågan.  

Det är till forskningen, eller kanske avsaknaden av forskning, kring vad enkelhet är, varför det bidrar 

till framgång, och hur det uppnås som denna uppsats har bidragit, både i form av inomvetenskaplig 

teoretisk förståelse och utomvetenskaplig praktisk tillämpning. Det är också inom både det 

teoretiska och praktiska perspektivet som fortsatt forskning krävs. 
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Uppsatsen har formulerat ett utkast till definition av krigföringsprincipen enkelhet. Denna definition 

är inte fullständig, utan behöver utvecklas vidare både avseende språklig precision och definitionens 

generaliserbarhet och räckvidd.  

Uppsatsen har också utvecklat och prövat den kausala mekanismen som förklara hur enkelhet bidrar 

till att operationer kan genomföras såsom planerat och kommit fram till att de tre premisser som 

underbygger denna kausala mekanism är sekventiellt beroende av varandra. Inte heller den kausala 

mekanismen kan anses fullständig, utan är i behov av både vidare utveckling och vidare prövning för 

att kunna anses vara överförbar till liknande fall eller för att kunna utveckla en teori för hur enkelhet 

uppnås för att bidra till operationers genomförande. Detta skulle kunna undersökas utifrån liknande 

metod som denna uppsats, men med andra fall eller annan operationalisering, eller med en 

kvantitativ forskningsdesign. 

Ett ytterligare steg mot en teori om enkelhet kan vara att undersöka dess relation till andra 

krigföringsprinciper och huruvida enkelhet möjliggör eller motverkar dessa. Enkelhet skulle också 

kunna studeras utifrån teorier och metoder inom forskningsområdet Human Factors & Ergonomics, 

samt utifrån ett militärkulturellt och konstruktivistiskt perspektiv. 

Resultatet av denna uppsats skulle även kunna användas för att studera hur enkelhet beaktas vid 

militär operationsplanering, och om det skulle påverka utfallet om de tre premisserna aktivt 

tillämpades under planering, ordergivning och genomförande.  

Än så länge tas människans roll i kriget för givet, och så länge som människan är en del av kriget 

kommer friktioner att uppstå och enkelhet kommer att behövas. Vad som däremot händer när 

verkansmedel ersätts av robotar, vilka inte upplever stress och förvirring, eller när beslutsfattandet 

automatiseras eller ersätts av artificiell intelligens är också det en intressant frågeställning för vidare 

forskning.  

Military problems are in essence simple; but the ability to simplify, and to detect from the 

mass of detail those things and only those things which are important, is not always easy.  

Montgomery  

(Evans, 1997, s. 126)    
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