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Sammanfattning: 
 
Manövertänkandet har vuxit fram som ett resultat av ny tekniks tillämpning i gammal krigföring. 
Framförallt Tyskland och England har utvecklat det vi idag kallar manöverkrigföring. Kopplat till 
den utvecklingen uppkom nya teorier om framgångsfaktorer i striden. Idén om den indirekta 
metoden var banbrytande och fick stort genomslag för dagens syn på krigföring. Inom 
manöverkriget fick även en ny ledningsmetod utrymme att växa sig stark, uppdragstaktiken är nu 
vida spridd runt om i världens försvarsmakter. 
 
Svenska försvarsmaktens grundläggande koncept för insatser med alla svenska förband är 
manövertänkandet. Detta manövertänkande har sina grunder i de tyska och engelska teorierna från 
mellankrigstiden. Dess ledningsmetod är uppdragstaktiken och genomsyrar hela den svenska 
militära strukturen.   
 
Uppsatsen undersöker och diskuterar tempots betydelse för manöverkrigföringen, dels som fysisk 
rörelse men även som en beslutscykel. Jag har kommit fram till följande resultat; initiativet är 
nyckeln till framgång, initiativ vinns genom ett offensivt agerande med uppdragstaktiken som 
grund. 
 
Nyckelord: 
 
Uppdragstaktik, Indirekt metod, OODA-loop 
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Tempo and maneuver warfare 

-Swedish doctrines and application 
 
Abstract: 
 
Maneuver warfare has gradually developed as a result of new technology being used in old ways 
to wage war. Especially Germany and England have developed what we today call maneuver 
warfare. As a natural result in the development of how to wage war, new ideas of how success 
would be achieved also came forth. The idea of an indirect approach was revolutionary and gained 
a strong foothold in how we today perceive war making.  In maneuver warfare a new philosophy 
of leadership has also been given wide recognition, today mission tactics is spread throughout the 
world. 
 
The Swedish armed forces basic concept of operations is maneuver thinking. This has its roots in 
the German and English doctrines developed during the time between the first and second world 
wars. Its leadership philosophy is mission tactics and can bee seen and identified throughout the 
Swedish armed forces structure. 
 
This essay researches and discusses the meaning of the term tempo in maneuver warfare, both as 
physical movement and as a decisive cycle. I have come to these conclusions; initiative is key to 
success, initiative is won thru acting offensively with mission tactics as a base.  
 
Key words: 
 
Mission tactics, Indirect approach, OODA-loop 
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1 Inledning 
 
Krig är något människan ägnat sig åt under hela hennes tillvaro på jorden. Krig är att 
påtvinga motståndaren min vilja, och detta görs genom användandet av våld eller med 
hot om att göra så1. I och med människans utveckling har även sättet att kriga på 
utvecklats. Det som påverkat krigföringens utveckling mest är för tiden tillgänglig 
teknik2, andra faktorer som påverkar krigföring är till exempel värderingar, 
tillgänglighet av trupper och materiell. Självklart har det även funnits stora tänkare inom 
området militärteori – konsten att föra krig.  
 
De första stora militärteoretikerna som vi fortfarande studerar mycket var Carl von 
Clausewitz och Antoine-Henri Jomini. Clausewitz är kanske den person som påverkat 
teorierna om vad krig är mest, i hans bok Om Kriget definierar han krigets natur och 
karaktär, begrepp som vi använder än idag. Det var även under deras tid, på1700- och 
1800-talet, då man kan se de första doktrinerna växa fram. Doktriner är en 
försvarsmakts sätt att styra hur man skall föra krig på olika nivåer. På senare tid är Basil 
Henry Lidell Hart, William S. Lind och Robert R. Leonard mycket inflytelserika, till 
exempel Linds Handbok: Manöverkrigföring. Krigföringens största utveckling hände 
under 1900-talet då man gick från ett linjärt utnötande krig till ett mer flexibelt och 
rörligt krigssätt3. Lika naturligt som det är att utveckla sättet att kriga, lika naturligt är 
det att utveckla sättet att leda. I och med 1900-talets manöverkrigföring kom 
ledarskapsstilar som till exempel uppdragstaktiken.  
 
Svensk manöverkrigföring har även den utvecklats med tiden, till stor del har tysk 
doktrinutveckling legat till grund. I den svenska Doktrin för markoperationer ställer 
man stor vikt till uppdragstaktiken som svenska arméns ledningsfilosofi4, och Lidell 
Harts teorier om indirekt metod genomsyrar mycket.  
 

”När motståndarens tekniska nivå, organisation och metoder skiljer 
sig från våra uppstår en asymmetri. Att utnyttja dessa skillnader till 
egen fördel är en av grunderna för stridens förande”5 

-Doktrin för markoperationer 
 
Då manöverkrigföringen har utvecklats som ny krigskonst mellan två länder har på 
senare tid än nyare teorier om krigföring dykt upp. Idag är det populärt att tala om fjärde 
generationens krigföring där inomstatliga konflikter står i centrum.  
 
 
 
 
 

                                                 
1 Carl von Clausewitz, Om kriget – första boken, (svensk översättning 1991 Mårtensson, Böhme, 
Johansson) (Stockholm: Bonnier Fakta Bokförlag AB 2002) kap. 1 avsnitt. 2 
2 Marco Smedberg: Om Stridens Grunder (Stockholm, Page One Publishing 1994) sid. 19 
3 Marco Smedberg: Om Stridens Grunder (Stockholm, Page One Publishing 1994) kap. 3 
4 Doktrin För Markoperationer (Stockholm, Försvarsmakten 2005) sid. 53 
5 Doktrin För Markoperationer (Stockholm, Försvarsmakten 2005) sid. 21 
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1.1 Problemformulering, syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken betydelse tempo har i 
manöverkrigföring och hur man uppnår tempo. För att förstå betydelsen av tempo i 
manöverkrigföring tänker jag ta upp olika militärteoretikers perspektiv på vad just 
tempo innebär. Därefter tänker jag gå in på hur vi i svenska armén uppnår tempo i vår 
manöverkrigföring. Följande frågeställningar ligger till grund för uppsatsen: 
 

 Vilken betydelse har tempot för manöverkrigföring? 
 
 Hur påverkar uppdragstaktik, kontra ordertaktik, tempot i manöverkrigföring? 

 
 Utifrån våra doktriner och reglementen, hur uppnår vi i svenska armén tempo? 
 

1.2 Avgränsningar och tidigare forskning 
 
Uppsatsen kommer endast att hantera markarenan, detta för att hålla uppsatsen till en 
hanterbar storlek. Den militärteoretiska delen kommer enbart att behandla teorier kring 
begreppet tempo, olika slags ledarskapsmetoder inom manöverkrigföringen, samt 
uppdragstaktiken. Det finns en uppsjö fler olika teorier aktuella inom sagt område, men 
återigen kommer jag att avgränsa för att hålla uppsatsens storlek hanterbar. Jag kommer 
inte att ta upp senare teorier om olika generationers krigföringskonst då jag anser att det 
inte följer uppsatsens ämne till fullo. 
 
I den del av uppsatsen som behandlar svensk förmåga att uppnå tempo inom 
manöverkrig har jag valt att inte gå in i Doktrin För Gemensamma Operationer eller 
Militärstrategisk Doktrin då jag anser att detta inte kommer gagna följsamheten i 
uppsatsen. Jag väljer att utgå ifrån Doktrin För Markoperationer då detta är det högsta 
styrdokument specifikt och gemensamt för hela armén.  
 
Uppsatsens ämne har sina rötter i kortare essäer skrivna vid Militärhögskolan i 
Halmstad under läsåret 07-08. Dessa essäer var av mindre karaktär än denna uppsats, 
men väckte idéer om fortsatt forskning och fördjupning. Essäerna gick inte i lika stor 
utsträckning in på de olika teorierna, utan nämnde dem bara mycket kortfattat. Essäerna 
hade dessutom till uppgift att knyta an till ett visst slag och en viss nations nyttjande 
eller icke nyttjande av tempo under manöverkrig.  
 

1.3 Teori, metod och material 
 
En av mina utgångspunkter och förhållningssätt för denna uppsats är att läsaren inte är 
bekant med området, således vill jag ge en kort historiebeskrivning om hur 
manöverkriget vuxit fram och skillnader mellan det och det dessförinnan linjära kriget.  
 
Inledningsvis kommer uppsatsen handla om att klarlägga vissa teorier och begrepp, 
således kommer jag att använda mig av metoden deskription. Enkelt utryckt kommer 
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jag att beskriva de olika militärteorierna kring begreppet tempo i manöverkrig. 
Tekniken för att göra detta är av enklaste karaktär, nämligen litteratursökning. För att ge 
läsaren en referens till teorierna kommer jag att göra kortare fallstudier av olika 
konflikter. De konflikter jag valt att undersöka är Israelernas genombrott i Jiradi-passet 
1967 och striderna på Golan höjderna 1973. Anledningen till att jag valt just dessa 
konflikter är att jag kunnat identifiera flera av de undersökta teorierna i dem.  
 
Uppsatsens första del handlar om militärteori och olika syn på området tempo och 
manöverkrigföring, således kommer jag i första delen till huvudsak använda mig av 
böckerna Militärteorins Grunder6 och Modern Krigskonst. Militärmakt i förändring, 
tredje reviderade upplagan7. Varför jag valt just dessa böcker är för att de ger ett 
helhets intryck och inte bara ett perspektiv på uppsatsens berörda delar av militärteori. 
De används även som läroböcker inom ämnet krigsvetenskap vid officersutbildningen 
och är utgivna av försvarsmakten, således anser jag böckerna hålla mycket god 
vetenskaplighet.  
 
Därefter kommer uppsatsen att handla om svensk tillämpning av dessa teorier utifrån 
doktriner och reglementen. Även i uppsatsens andra del kommer jag att använda mig av 
metoden deskription för att klarlägga den svenska tolkningen i dess utgivna skrifter. 
 
Slutligen förs en diskussion där författarens egna tankar och värderingar står som grund 
för innehållet. Uppsatsen avslutas med författarens slutsatser kring ställd frågeställning.  
  
Uppsatsen handlar om hur manöverkrig förs på markarenan och således utgår jag ifrån 
Doktrin För Markoperationer8 när jag kommer in på uppsatsens andra del. Då jag vill 
ha den högsta nivån på styrdokument specifikt för armén anser jag att denna doktrin 
lämpar sig bäst.  
 
Som komplement till de ovannämnda böckerna kommer jag att använda Om Stridens 
Grunde9r, Krigföring – från Austerlitz till Bagdad10 och Militär Ledning11. Alla tre 
böcker är skrivna av Marco Smedberg som är ledamot av Kungliga 
krigsvetenskapsakademin och skriver böcker på uppdrag av Försvarshögskolan. Varför 
jag valt just dessa böcker är för att de ger en bred bild av krigföringens grunder, teorier 
och utveckling. De är även skrivna på ett för mig förståligt vis. Vetenskapligt är den 
först nämnde av de tre böckerna ifrågasatt i försvarsmakten. Den användes in på 2000-
talet som läromedel vid officersutbildning tillsammans med böckerna Om Sjökriget och 
Om Luftkriget, dessa ersattes av böckerna Modern Krigskonst och Militärteorins 
Grunder. Jag anser däremot att den håller god vetenskaplighet då den är till stor del 
grund för boken Modern Krigskonst som i sin tur är skriven av Nils Marius Rekkedal 
professor vid försvarshögskolan.  
 

                                                 
6 Jerker Widén & Jan Ångström: Militärteorins Grunder (Stockholm, Försvarsmakten 2004) 
7 Nils Marius Rekkedal: Modern krigskonst. Militärmakt i förändring, tredje reviderade upplagan,  
(Stockholm, Försvarshögskolan 2007) 
8 Doktrin För Markoperationer (Stockholm, Försvarsmakten 2005) 
9 Marco Smedberg: Om Stridens Grunder (Stockholm, Page One Publishing 1994) 
10 Marco Smedberg: Krigföring – från Austerlitz till Bagdad (Lund, Historiska Media 2005) 
11 Marco Smedberg: Militär Ledning (Lund, Historiska Media 2001) 
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Vidare kommer jag att använda Om kriget – första boken12 skiven av Carl von 
Clausewitz. Denna har jag valt då Clausewitz är en av tidernas störste och främste 
militärteoretiker. Att skriva en uppsats som till stor del handlar om militärteori och inte 
nämna eller använda Clausewtiz som källa vore otänkbart. Handbok: 
Manöverkrigföring13 skriven av William S. Lind. Denna bok har jag valt för att den ger 
en mycket bra bild av manöverkrigföring i helhet. Fighting by minutes14 av Robert R. 
Leonard då det vore lämpligast att använda hans egen bok i redovisningar kring just 
hans teorier kring framförallt begreppet tempo.  
 
Som ytterliggare komplement har jag använt två Internetsidor för att fastställa vad vissa 
ord betyder. Detta har jag gjort för att påvisa vad uppslagsverk, och således gemene 
man, anser att olika ord betyder. 
 

1.4 Disposition 
 
Jag kommer att beskriva militärteoretiska perspektiv på begreppet tempo och ge korta 
exempel på faktiska slag med en analys där dessa olika syner på tempo varit 
framträdande, detta för att göra det lättare för läsaren att relatera till teorierna. Därefter 
undersöks betydelsen av uppdragstaktik för tempot i manöverkrigföring. Jag kommer ta 
upp de två olika sätt att leda i manöverkriget då de är direkt kopplade till begreppet 
tempo. För att klargöra vissa begrepp och tydliggöra olika teorier finner jag det även 
lämpligt att klargöra vad krigets karaktär och dess friktioner är. Detta gör jag då det 
framförallt i uppdragstaktiken skrivs om krigets olika friktioner. Jag kommer även 
mycket kortfattad beskriva vad tyngdpunkt och kritiska sårbarheter är, detta för att dessa 
termer är vanligt förekommande i de teorier som undersöks och diskuteras i uppsatsen. 
Jag anser det även lämpligt att klargöra exakt vad svensk doktrin säger om just dessa 
begrepp, eller hur man möjligtvis kan känna igen olika teorier i doktrinens text.   
 
Uppsatsen är indelad i fem delar. Den inledande delen av uppsatsen klargör vad som 
skall behandlas, hur det gjorts och med vilket material. I första delen motiverar och 
argumenterar jag även för valt material i en källdiskussion. Den andra delen ger en 
militärteoretisk bakgrund till ämnet. Jag tar upp två framstående teoretikers syn på 
begreppet tempo och kopplar det till ett faktiskt slag i verkligheten. Den tredje delen 
behandlar svensk militärdoktrin för ämnet. Den fjärde delen behandlar en diskussion där 
författarens egna åsikter ligger till grund och diskuterar ämnet utifrån de presenterade 
teorierna. Den femte delen avslutar uppsatsen med slutsatser dragna från litteraturen och 
svarar på frågeställningen som ligger till grund för arbetet.   
 
 
 

                                                 
12 Carl von Clausewitz, Om kriget – första boken, (svensk översättning 1991 Mårtensson, Böhme, 
Johansson) (Stockholm: Bonnier Fakta Bokförlag AB 2002)  
13 William S. Lind, Handbok: Manöverkrigföring (Stockholm, Försvarshögskolan 2002) 
14 Robert R. Leonard: Fighting by minutes (kap 2) (Westport Praeger Publishers 1994) 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2009-07-06 FHS beteckning 
Kd. Wilhelm von Horn, K3  1442/7:1 
MSS/YOP 06-09 
 

 - 8 - 

2 Militärteori och begrepp 
 
I detta avsnitt kommer jag först att ge en kort historiebeskrivning om hur krigföringen 
utvecklats från ett statiskt och linjärt krig till ett dynamiskt manöverkrig. Jag kommer 
att ge olika syn på begreppet tempo inom militärteori och exemplifiera detta. Jag 
kommer även att ta upp uppdragstaktikens betydelse i manöverkrigföring och klargöra 
begrepp som krigets karaktär och krigets friktioner. Först kommer jag dock klara ut tre 
begrepp som är igenkommande i de övriga avsnitten. 
 
Tyngdpunkt är den punkt hos fienden med vilket avgörandet står eller faller med. 
Tyngdpunkten kan vara fysisk eller abstrakt, ett exempel på en tyngdpunkt är en 
diktator i en diktatur, lyckas man på något vis eliminera diktatorn faller med stor 
sannolikhet diktaturen.15Tyngdpunkter finns dessutom på alla nivåer av en konflikt.  
 
Kritiska sårbarheter är faktorer som påverkar tyngdpunkten. Dessa faktorer är ofta flera 
för en tyngdpunkt, men lika viktiga för tyngdpunktens existens. Tyngdpunkten kan med 
andra ord inte finnas om en av dessa kritiska sårbarheter elimineras. Ett exempel på en 
kritisk sårbarhet är bärgare i mekaniserade förband. Elimineras bärgarna förminskas de 
mekaniserades förmåga till rörlighet avsevärt och förmåga till fält reparationer 
elimineras helt.  
 

2.1 Utvecklingen av manöverkrigföring 
 
Före manöverkrigföringens tid rådde ett gammeldags linjärt tänkande. Det linjära 
krigföringssättet kännetecknades av bland annat ett proportionalitetstänkande där 
addition var en genomgående teori. Tanken var bland annat att genom addition av 
styrkor där man inte nådde framgång skulle man vinna fördel. Andra kännetecken är det 
stationära utnötandet. Tanken om utnötning var helt enkelt att man genom numerär 
överlägsenhet nötte slut på sin fiende. Denna numerära överlägsenhet kunde vara såväl 
mänsklig som materiell. Det sista exemplet på kännetecken på linjära krigföringen var 
den direkta metoden. Med den direkta metoden menas att man slår direkt mot 
tyngdpunkten istället för att slå mot kritiska sårbarheter som påverkar den tyngdpunkt 
man är ute efter.16  
 
En av dåtidens största militärteoretiska tänkare var Clausewitz. Han beskrev att man 
skulle attackera motståndaren direkt och där han var starkast för att tillfoga honom mest 
och störst skada17. En annan av tidens stora tänkare var Jomini. Han beskrev tydligt 
yttre och inre linjer och var den första att beskriva underhåll som en del av strategi. En 
av Jominis stora idéer var att kraftsamla mot avgörande punkter18.  
 

                                                 
15 Jerker Widén & Jan Ångström: Militärteorins Grunder (Stockholm, Försvarsmakten 2004) sid. 93-98 
16 Jerker Widén & Jan Ångström: Militärteorins Grunder (Stockholm, Försvarsmakten 2004) sid. 182-
187 
17 Jerker Widén & Jan Ångström: Militärteorins Grunder (Stockholm, Försvarsmakten 2004) sid. 92-93 
18 Jerker Widén & Jan Ångström: Militärteorins Grunder (Stockholm, Försvarsmakten 2004) sid. 122-
124 
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”Människan har under hela sin historia ständigt fört krig. Vad som 
ändrats genom århundradena är de tekniska förutsättningarna. De 
allmänna principerna för krigföringen har hela tiden förblivit 
desamma”19 

-Marco Smedberg 
 
Manöverkrigföringen kom, bland annat, till som en produkt av ny teknologis nyttjande i 
det gamla linjära krigföringssättet20. Med utvecklingen av ny teknologi; såsom 
stridsvagnen, flygplanet och gasen, blev de gamla krigföringsidéerna förlegade och man 
tvingades till nytt tänkande. Den som, antagligen, kom att påverka 
manöverkrigföringens utveckling mest är Lidell Hart. Lidell Harts idé om den indirekta 
metoden visade ett helt nytt tänkande (jag går närmre in på den senare i uppsatsen). 
Manöverkriget kännetecknas, till skillnad från det linjärakriget, bland annat av rörlighet, 
flexibilitet och överraskning. Manöverkriget handlar mycket om att slå mot 
motståndaren där han minst anar det, att utmanövrera honom och förhoppningsvis slå 
honom utan att tillgripa våld.  
 

2.2 Begreppet tempo 
 
Enligt Nationalencyklopedin betyder tempo hastighet som styr till exempel rytm i 
musik, men framförallt rörelse21. Wikipedia har en enklare förklaring till ordet där det 
närmast benämns som en hastighet22. 
 
Övlt. John Boyd menade att tempo är en beslutsprocess som kommit att kallas OODA-
loopen och hastighet över tiden, OODA-loopen tar jag upp djupare i nästa stycke. 
Leonard beskriver tempo mer som fysisk hastighet till skillnad från Boyds 
tempobeskrivning mer som en tankeprocess.  
 

2.2.1 Boyds teorier 
 
Övlt. John Boyd var amerikansk stridspilot under Koreakriget. Under kriget drog han 
erfarenheter som han senare skulle omsätta till militärteori. De erfarenheter Boyd 
byggde sina teorier på handlade om amerikanernas överlägsenhet gentemot 
nordkoreanerna. Amerikanernas stridsflyg var på pappret sämre än den för 
nordkoreanerna sovjetbyggda flygmaskinen23. Trots att nordkoreanernas maskin var 
såväl snabbare som mer manövrerbart lyckades amerikanerna hålla statistiken på sin 
sida.  
 
Efter att ha granskat flertalet luftstrider mellan länderna och tittat på all data fann Boyd 
att det var enskilda individers uppfattningar, reaktioner och agerande som fällde 
avgörandet. Den fördel amerikanska piloter hade var en bättre kabin med större och 

                                                 
19 Marco Smedberg: Om Stridens Grunder (Stockholm, Page One Publishing 1994) sid. 19 
20 Marco Smedberg: Om Stridens Grunder (Stockholm, Page One Publishing 1994) sid. 19-32 
21 http://www.ne.se/sok/tempo?type=NE (2009-04-14, 20:37) 
22 http://sv.wikipedia.org/wiki/Tempo (2009-04-14, 20:37) 
23 Jerker Widén & Jan Ångström: Militärteorins Grunder (Stockholm, Försvarsmakten 2004) sid. 189  
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friare sikt utåt. Detta gjorde att de kunde upptäcka fienden snabbare, reagera och agera. 
Detta kom Boyd att kalla för OODA-loopen24.  
 
OODA-loopen står helt enkelt för observe, orientate, decide act. Boyd menade på att 
detta var en slags beslutscykel alla personer måste ta sig igenom för att kunna hantera 
olika situationer. Cykeln börjar med att man observerar (observe) något. Därefter 
orienterar (orientate) man sig själv. I orienteringen går man igenom vilka för- och 
nackdelar man har i situationen eller gentemot hotet, man ser även över vilka medel 
som står till ens förfogande. Efter att ha orienterat sig om läget beslutar (decide) man sig 
för en handling eller åtgärd för att hantera situationen. Slutligen agerar (act) man på 
vald handlingsplan. Efter att ha gått igenom alla dessa fyra steg börjar cykeln om på 
nytt, så blir det eftersom hotet eller fienden har sett, orienterat, beslutat och agerat på 
motsvarande vis.  
 
En annan teoretiker som förstärker denna teori är militärteoretikern William S. Lind25. 
Lind liknar manöverkrig med judo. Han påstår att man, för att lyckas i 
manöverkrigföring, måste ta sig innanför fiendens beslutscykel. Gör man det kan man 
diktera striden.  
 
I och med att de amerikanska stridspiloterna hade bättre kabin än sina motståndare 
kunde de på längre avstånd, under svåra manövrar och i snabbare lägen påbörja sin 
OODA-loop snabbare än nordkoreanerna. Således kom de innanför sin motståndares 
beslutscykel och kunde därigenom tvinga sin fiende att reagera på deras eget agerande. 
 

2.2.2 Leonards teorier 
 
Leonards teorier påminner om dem Boyd teoretiserat om. Den stora skillnaden är den att 
Leonard ger den fysiska rörelsen och hastigheten större betydelse26. Genom att 
manövrera ut fienden skall han försättas ur stridbartskick eller ge upp under hot om att 
så skall göras. Genom att vara snabbare än fienden att manövrera och vinna 
nyckelpositioner och terräng tvingas fienden att välja terräng som är för honom en 
större nackdel. Genom snabba rörelser kan man även tvinga fienden att gå till anfall i ett 
läge som är mycket ogynnsamt för honom.  
 
Leonards teorier påminner i allra högsta grad om Boyds OODA-loop, men som tidigare 
skrivet poängterar Leonard den fysiska rörelsen och dess hastighet i hans tre teorier; 
positional theory, maneuver theory och interchangeability theory27.   
 
 

                                                 
24 Nils Marius Rekkedal: Modern krigskonst. Militärmakt i förändring, tredje reviderade upplagan,  
(Stockholm, Försvarshögskolan 2007) sid. 425 
25 William S. Lind, Handbok: Manöverkrigföring (Stockholm, Försvarshögskolan 2002) sid. 14 
26 Robert R. Leonard: Fighting by minutes (kap 2) (Westport Praeger Publishers 1994) sid. 22-25 
27 Robert R. Leonard: Fighting by minutes (kap 2) (Westport Praeger Publishers 1994) sid. 22-25 
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2.2.2 Lidell Harts indirekta metod 
 
Lidell Harts teori om den indirekta metoden är den tanke som på ett militärteoretiskt 
plan har påverkat manöverkrigföringens utveckling mest. Han menade att man inte 
skulle attackera motståndarens tyngdpunkt direkt. Han menade att man skulle attackera 
kritiska sårbarheter. Dessa kritiska sårbarheter är punkter som är nödvändiga för 
fiendens tyngdpunkt. Kritiska sårbarheter kunde vara ett flertal för en och samma 
tyngdpunkt men var lika avgörande för tyngdpunktens existens28.  
 
Lidell Harts indirekta metod kan liknas vid ett trebensställ med en kastrull på. Vill man 
påverka kastrullen utan att röra den slår man helt enkelt ut ett av benen, stället faller 
samman och man har uppnått sitt mål.  
 
Lidell Harts teori om den indirekta metoden byggde mycket på rörlighet och 
överraskning. Genom att tillämpa den indirekta metoden, samtidigt som man upprätthöll 
sin rörlighet med högt tempo, kunde man överraska fienden vid en kritisk sårbarhet och 
slå honom. Det byggde även på att utnyttja så lite resurser som möjligt för att bibehålle 
egen stridsekonomi. Genom att angripa kritiska sårbarheter istället för tyngdpunkter 
mötte man dessutom mindre motstånd och således hade man större chanser att lyckas.   
 
Motsatsen till den indirekta metoden är självfallet den direkta metoden. Den direkta 
metoden förespråkades, som tidigare nämnt, av Clausewitz. Där gick det ut på att slå 
mot fiendens stridskrafter direkt i hopp om ett avgörande. Den direkta metoden ger 
snabbare resultat om lyckat, medan den indirekta metoden sakta men säkert suger 
musten ur fiendens tyngdpunkt.  
 
 ”Det finns många bra generaler i Europa, men de har för många mål. 

Jag har bara ett mål: fiendens huvudstyrka. Den försöker jag krossa, 
övertygad om att mindre viktiga problem sedan löser sig själva.”29 

-Napoleon 
 

2.3 Sätt att leda i manöverkriget 
 
I detta kapitel tar jag upp de två sätt man leder förband i manöverkriget. Hur man leder 
militära stridskrafter beror på situationen man befinner sig i. Det handlar om vilka 
förutsättningar som råder och i vilken utsträckning krigets dimma sträcker sig. Jag 
kommer, för att hjälpa läsaren förstå teorierna bättre, inleda med att reda ut vad krigets 
dimma är. Teoretikern Leonhard menade på att uppdragstaktiken letade efter luckor, 
öppningar och för oss gynnsamma förutsättningar i fiendens linjer och ställningar 
medan ordertaktiken skapade de samma30.   
 

                                                 
28 Jerker Widén & Jan Ångström: Militärteorins Grunder (Stockholm, Försvarsmakten 2004) sid. 69-70 
29 Marco Smedberg: Om Stridens Grunder (Stockholm, Page One Publishing 1994) sid. 59 
30 Jerker Widén & Jan Ångström: Militärteorins Grunder (Stockholm, Försvarsmakten 2004) sid. 100-
101 
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2.3.1 Krigets dimma – dess karaktär och friktioner 
 
Krigets friktioner och dimma är vanligt förekommande i framförallt uppdragstaktiken, 
att ha en klar uppfattning om vad begreppen innebär är viktigt för att förstå kommande 
avsnitt i uppsatsen. 
 
Ordet karaktär beskrivs av Wikipedia som en persons prägel, beskaffenhet och/eller 
läggning31. Nationalencyklopedin beskriver ordet som en persons läggning, personlighet 
och egenskaper32.  
 
Krigets karaktär är igenkommande för alla konflikter. Oavsett var i världen konflikten 
utkämpas eller mellan vilka stater. Krigets karaktär33 är konstant och går inte att 
undvika. Inom krigets karaktär räknas till exempel egenskaper som rädsla, utmattning, 
osäkerhet och friktioner.  
 

”Denna förfärliga friktion, som inte såsom i mekaniken kan lokaliseras 
till några få ställen, uppträder överallt i förbindelse med slumpen och 
tillfälligheterna. De åstadkommer därmed resultat, som över huvud 
taget ej går att beräkna och detta just genom att de till stor del är 
slumpmässiga.” 34 

-Carl von Clausewitz 
 
 
Friktioner35 är dock tillfälliga och varierar för varje konflikt. Friktioner karaktäriseras 
till exempel av olyckor, kaos och andra faktorer som kopplas till de aktuella 
situationerna och striderna36.  De största friktionerna som förekommer i konflikter 
skapas av människan själv, den så kallade mänskliga naturen. Det handlar om trötthet, 
feltolkningar och missförstånd. Friktioner kan även skapas naturligt såsom regn, kyla 
eller hetta. 
 
Detta sammantaget är vad man brukar kalla krigets dimma. Krigets dimma är det 
okända, de faktorer man inte vet om och har svårt att påverka. Krigets dimma behandlar 
alltså både vad krigets karaktär är och vad dess friktioner kan vara.  

2.3.2 Uppdragstaktik 
 
I Wikipedia beskrivs ordet uppdragstaktik som en militär term för 
ledarskap/ledningsfilosofi37. Vidare går Wikipedia in och exemplifierar karakteristiska 
drag för denna ledningsfilosofi. Till exempel kan nämnas att chefer skall vara 
välutbildade och våga ta initiativ.  

                                                 
31 http://sv.wikipedia.org/wiki/Karakt%C3%A4r (2009-04-14, 23:10) 
32 http://www.ne.se/sok/karakt%C3%A4r?type=NE (2009-04-14, 23:11) 
33 Marco Smedberg: Om Stridens Grunder (Stockholm, Page One Publishing 1994) kap. 1 
34 Carl von Clausewitz, Om kriget – första boken, (svensk översättning 1991 Mårtensson, Böhme, 
Johansson) (Stockholm: Bonnier Fakta Bokförlag AB 2002) sid. 80 
35 Carl von Clausewitz, Om kriget – första boken, (svensk översättning 1991 Mårtensson, Böhme, 
Johansson) (Stockholm: Bonnier Fakta Bokförlag AB 2002) kap. 7 
36 Marco Smedberg: Om Stridens Grunder (Stockholm, Page One Publishing 1994) sid. 14-17 
37 http://sv.wikipedia.org/wiki/Uppdragstaktik (2009-04-14, 22:12) 
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 ”Ledning skall utövas från den plats där händelseförloppet bäst kan 

påverkas”38 
 -Doktrin för markoperationer 

 
Uppdragstaktiken har sitt ursprung i tyskarnas infiltrationstaktik från första världskriget, 
dock var det en fransk kapten som kom på idén först. Under första världskriget 
förespråkade de allierade disciplin och lydnad, således förtrycktes chefers egna initiativ, 
flexibilitet och situationsanpassning. Den franska kaptenen förespråkade att man skulle 
frångå många års traditionella frontala anfall, men istället kringgå och infiltrera fienden 
på djupet. Detta förslag blev emellertid inte antaget av de allierade som fortsatte föra 
kriget på marken med anfallsvågor och utnötning. Tyskarna däremot förespråkade 
situationsanpassning hos sina befäl, detta leda till att deras officerare var mer 
uppfinningsrika och nytänkande än de konservativt allierade. Denna 
situationsanpassningsförmåga lede till att tyskarna utvecklade uppdragstaktiken som en 
naturlig följd av förhållningssättet inte bara officerare emellan, men även 
förhållningssättet till krigets natur. Medan de allierade ville kontrollera slagfältet och 
friktioner som uppkom såg tyskarna friktioner som en naturlig del och uppkomna 
situationer var något man skulle ta till vara på och utnyttja.39 
 
 
 ”För det första är uppdragstaktiken en viktig ledningsmetod eftersom 

den har den grad av decentralicering som krävs för att snabbt kunna 
genomföra Boyds cykel.”40 

 - Militärteorins Grunder 
 
Uppdragstaktik är ett förhållningssätt mellan chefer41 snarare än en ledningsfilosofi eller 
ledningsmetod. Uppdragstaktik ställer mycket höga krav på många olika faktorer. 
Chefer måste ha mycket gott förtroende för varandra. Förbanden måste vara mycket 
välutbildade, känna sin materiel och sina förmågor. Detta är viktigt då detta 
förhållningssätt, uppdragstaktik, syftar till att förband och dess chefer på så låg nivå 
som möjligt skall ha så stor frihet som möjligt i lösande av uppgift.  
 
Som chef i ett uppdragstaktisktförhållningssätt till sin högre chef får man en uppgift. 
Man tilldelas resurser att förfoga över och ges särskilda handlingsregler om så finns. 
Vad gäller själva uppgiftens lösande lämnas så mycket som möjligt åt så lägst chef som 
möjligt. Detta görs bland annat för att lättare hantera det som är krigets natur och för att 
så långt som möjligt undvika det som är krigets friktioner.   
 
En nackdel med uppdragstaktiken är att chefer tillförlitar sig på sina underordnade i 
sådan utsträckning att samordning förband emellan blir lidande. Detta blir resultatet då 
underordnade chefer situationsanpassar på lägre nivå således blir tempot i hela 
krigföringen mycket högre, såväl i rörelse som i beslutsfattande. Detta tempo skapar ett 

                                                 
38 Doktrin För Markoperationer (Stockholm, Försvarsmakten 2005) sid. 63 
39 Marco Smedberg: Militär Ledning (Lund, Historiska Media 2001) sid. 99-103 
40 Jerker Widén & Jan Ångström: Militärteorins Grunder (Stockholm, Försvarsmakten 2004) sid. 190 
41 Nils Marius Rekkedal: Modern krigskonst. Militärmakt i förändring, tredje reviderade upplagan,  
(Stockholm, Försvarshögskolan 2007) sid. 111 
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sorts kaos även inom egna förband och det blir svårt för högre chefer att styra förbanden 
på ett fullt samordnat vis.42 
 
För att undvika, eller minska påverkningarna från dessa friktioner behöver man 
välutbildade soldater som är välmotiverade för sin uppgift. Man behöver ett 
uppdragstaktisktförhållningssätt chefer emellan för att på snabbast och smidigast vis 
lösa de problem som uppstår i och med sammandrabbning med olika slags friktioner. 
Man kan aldrig undvika friktioner eller tro sig vara immun mot krigets karaktär, men 
genom ett dynamiskt och flexibelt ledarskap kan man minska dess påverkan avsevärt.  
 

2.3.3 Ordertaktik 
 
Ett annat sätt att leda i manöverkriget är genom ordertaktik. Medan uppdragstaktiken 
kommit till som en naturlig följd av nytänkande situationsanpassning, var ordertaktiken 
en redan gammal och beprövad ledningsmetod under första världskriget. Under första 
världskrigets många frontala massanfall med stora krav på samordning var ordertaktik 
det ända lämpliga och mest naturliga sättet att leda. Det handlade om att samordna 
understöds eld från artilleri samtidigt som flera tusentals soldater i olika anfallsvågor 
skulle attackera fienden.43    
 
Ordertaktik är egentligen motsatsen till uppdragstaktiken. I detta sätt att leda klarar man 
som chef ut exakt hur, var och när uppgifter skall lösas av sina underställda chefer. 
Ordertaktiken ställer högre krav på informationsläget då man inte kan hantera 
uppkomna friktioner lika följsamt som i uppdragstaktiken. Ordertaktik används främst 
då samordningen mellan eld och rörelse är avgörande, även vid manövrer med mycket 
högt tempo i rörelse kan ordertaktiken vara att föredra.  
 

2.4 Teorierna tillämpade i praktiken 
 
Här ger jag en kort beskrivning av de tidigare nämnda teoriernas praktiska omsättning i 
faktiska slag. Såväl teorierna kring tempo, som de olika ledningsmetoderna, tas upp och 
analyseras i de faktiska slagen. 
 

2.4.1 Boyd och uppdragstaktik tillämpad på Golan 
 
1973 blev israel anfallet av sina intilliggande arabiska granländer. Anfallet påbörjades 
mitt under en israelisk högtid och överrumplade de inget ont anande israelerna. I söder 
gick Egypten in för att återta den ockuperade Sinai-halvön. I norr gick Syrien in för att 
ta de strategisk viktiga Golan-höjderna. Israelernas beredskap var mycket låg i och med 
den högtid de firade och mobiliseringen för att möta de anfallande grannländerna tog 
mycket lång tid. 44 
                                                 
42 Marco Smedberg: Militär Ledning (Lund, Historiska Media 2001) sid. 99-104 
43 Marco Smedberg: Militär Ledning (Lund, Historiska Media 2001) sid. 95-99 
44 Marco Smedberg: Om Stridens Grunder (Stockholm, Page One Publishing 1994) sid. 150-153 
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Terrängen var till viss del en orosfaktor för israelerna. Södra delarna av terrängen mot 
Golan-höjderna var relativt öppna vilket gynnade de numerärt överlägsna syriska 
anfallarna. Ytterliggare ett orosmoment var förlusten av nyckelterräng i form av Golan-
höjdernas högst belägna topp med ypperliga observationsmöjligheter. Denna 
nyckelterräng försökte israelerna återvinna men misslyckades. En annan faktor för 
bekymmer hos israelerna var syriernas överlägsna mörkerutrustning. Med denna kunde 
syriernas anfall fortgå i skydd av mörker.45   
 
På Golan-höjderna stred bland annat den 7. israeliska pansarbrigaden. Brigaden som 
stred oavbrutet i drygt tre dygn lyckades stoppa bland annat Syriens 7. infanteridivision 
och 1. pansardivision. Detta trots att huvuddelen av ordinarie befäl hade stupat. 
Israelerna tvingades improvisera befälskedjan till sin fördel och detta medgavs av att 
man tillämpade uppdragstaktiken i hög utsträckning. Genom att tillämpa 
uppdragstaktiken i hög utsträckning kunde tillförordnade chefer ta snabba beslut i 
snabba lägen för att överkomma uppkomna och tillfälliga friktioner.  
 

2.4.2 Analys av Golan-höjderna 
 
Striderna på Golan-höjderna visar tydliga tecken på hur chefer genom 
uppdragstaktikens tillämpning kommit innanför sina motståndares beslutscyklar och på 
så viss kunnat vinna striden. Tecken på att det just är beslutsfattande, och tempot däri, 
som varit avgörande syns också tydligt.46 Det kan argumenteras att det inte varit 
uppdragstaktik som nyttjats i striderna som ledningsmetod, men då många ordinarie 
officerare stupade under striderna tvingades israelerna till improvisation och 
situationsanpassning i så hög utsträckning att följden blev uppdragstaktik, om så 
påtvingat.  
 
Vidare framgår vikten av välutbildade soldater i uppdragstaktiken. De israeliska 
soldaterna klarade överlag striden bättre än vad de syriska soldaterna gjorde där 
styrkeförhållandena uppgick nästan i ett sju till ett förhållande till syriernas fördel. Även 
motivationen var en avgörande del av slagen på Golan-höjderna. Motivation och 
dedikation till uppgiften är en av framgångsfaktorerna i uppdragstaktiken, här stod 
nationens existens på spel för de israeliska soldaterna och således stred de med mycket 
mod och hängivenhet. 
 

2.4.3 Leonards teorier och ordertaktik i Jiradi 
 
1967 var Israel i krig med Egypten. Den 5 juni fick en israelisk pansarbataljon i uppgift 
att bryta igenom det mycket starkt försvarade Jiradi-passet. Egyptierna försvarade 
passet med såväl ingrävda stridsvagnar som pansarvärnskanoner, samt mineringar kring 
vägen genom passet47.  

                                                 
45 Marco Smedberg: Krigföring – från Austerlitz till Bagdad (Lund, Historiska Media 2005) sid. 406-412 
46 Marco Smedberg: Krigföring – från Austerlitz till Bagdad (Lund, Historiska Media 2005) sid. 406-412 
47 Marco Smedberg: Om Stridens Grunder (Stockholm, Page One Publishing 1994) sid. 206-209 
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Övlt. Pinko som ledde israelerna insåg att han endast genom att göra det otänkbara 
kunde överraska fienden. En kringgång var inte möjligt på grund av terrängens 
beskaffenhet. Det enda möjliga valet var att köra rakt på. Genom att anfalla med mycket 
hög fart kunde Pinko överrumpla fienden och efterhand slå honom i ryggen.  
 

2.4.4 Analys av Jiradi-passet 
 
Under denna operation ser man tydliga spår av Leonards teorier om att det är rörelsen 
och hastigheten i den samme som gör att man dikterar slagfältet, kontra Boyds teorier 
om beslutscykeln.  
 
Genombrytningen i Jiradi-passet visar också tydliga tecken på ett framgångsrikt 
nyttjande av ordertaktiken. Framgångsfaktorerna i denna genombrytning var framförallt 
högt tempo i hastigheten, men även enkelhet och att sätta upp ett mål och hålla fast vid 
det är tydligt förkommande. Genom att styra sina underordnade och samordna deras 
rörelse med högt tempo vann Övlt. Pinko framgång. Här ser man tydliga exempel på 
samordningens behov i och med ett mycket högt tempo i rörelse med understödjande 
eld. 
 

3 Svensk doktrin och tempo 
 
I detta kapitel kommer jag att beskriva hur den svenska doktrinen för markoperationer 
ser på de olika tidigare presenterade teorierna. Sedan kommer jag undersöka utifrån 
doktrinen hur dessa skall tillämpas praktiskt på slagfältet.  
 
Doktrinen är indelad i ett par kapitel, de inledande är militärteoretiskt inriktade och 
klarar ut en rad olika militära begrepp. Slutligen går doktrinen in på tillämpningen av 
dessa teorier i dess fjärde och avslutande kapitel, genomförande av markoperationer. 
 

3.1 Svensk doktrin om manöverkrig 
 
I Doktrin för markoperationer 2005 beskriver svenska försvarsmakten sitt koncept för 
att framgångsrikt operera inom markarenan. För att uppnå framgång skall man angripa 
motståndarens vilja till fortsatt strid. Detta behöver nödvändigtvis inte göras med 
militära medel, utan skall främst göras med politiska och diplomatiska lösningar.  
 
 ”Motståndarens organisation, sammanhållning och moral kan därför 

betraktas som viktigare mål än stridskrafterna i sig.”48 
- Doktrin För Markoperationer 

 
Att bryta motståndarens vilja innebär alltså inte nödvändigtvis att attackera hans fysiska 
stridskrafter, utan folkstödet och moralen hos motståndaren. Dock så kan det behövas 
                                                 
48 Doktrin För Markoperationer (Stockholm, Försvarsmakten 2005) sid. 49 
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direkta attacker på fiendens stridskrafter, dessa blir då ett komplement till politiska 
medel och ses som en direkt metod i en indirekt metods syfte49. Doktrinen fastställer 
även att svensk manöverkrigföring vilar på tre grundpelare; uppdragstaktik, initiativ och 
interaktion mellan direkt och indirekt metod50.  
 
Man kan se många likheter mellan svensk, tysk och engelsk doktrinutveckling. Doktrin 
utvecklingen i Tyskland under mellankrigstiden visar på många likheter med dagens 
svenska doktrin för markoperationer. Tyskarna framhöll och lade mycket stor vikt vid 
beslutsfattningsförmågan och i den poängterar vikten av initiativ och 
situationsanpassning51. Då tyskland var omringat av, militärt sett, starkare länder kunde 
man inte heller föra en försvarsinriktad strid, utan ansågs bara kunna nå framgång 
genom en anfallsinriktad linje. Ytterliggare vikt lades vid orderträning där officerare 
tränades att ge order med bristfällig information, ont om tid till förberedelse och med 
fokus på vad som skulle uppnås. Likheter kan då ses till dagens svenska doktrin där 
vikten för officeren ligger i just värderingar av medel och metod för uppgifts lösande, 
med andra ord beslutsfattandet.  
 
Engelsk doktrinutveckling, med Lidell Hart i spetsen, lade mycket stor vikt vid 
genombrott och strid på djupet för att lamslå motståndaren. Den indirekta metoden och 
nyttjandet av kombinerade vapen var nyckeln till framgång. Man framhöll även att slå 
mot prioriterade mål, till exempel ledningsstaber, istället för stridande enheter52. 
   
Doktrinen fastställer även vikten av att officerare och förband får tränas i denna miljö vi 
förväntas lösa uppgifter i.53 En miljö av tillämpad uppdragstaktik och 
situationsanpassning. En miljö där kaos råder, kaos i form av bristfällig information, tid 
och varierande samordningsbehov. Vikten skall ligga i officerarnas motiv till val av 
medel och metod, inte resultatet i fråga om stridens utgång. 

3.1.1 Svensk doktrin om ledningsmetoder 
 

”Ledning syftar till att samordna mänskligt agerande och resurser av 
olika slag i komplexa och dynamiska situationer så att eget och 
överordnat mål uppnås.”54 

-Doktrin för markoperationer 
 
Den svenska doktrinen för markoperationer talar genomgående om uppdragstaktiken, 
både i fråga om att konceptuellt diskutera ämnet till att klargöra hur 
ledningsförhållanden och metoder bör eller skall vara under genomförande av 
markoperationer.  
 
Alltså skall svenska försvarsmakten tillämpa uppdragstaktik genomgående för 
markoperationer. I doktrinen nämns inte ordertaktiken vid, utan istället talar doktrinen 

                                                 
49 Doktrin För Markoperationer (Stockholm, Försvarsmakten 2005) sid. 49-50 
50 Doktrin För Markoperationer (Stockholm, Försvarsmakten 2005) sid. 63-64 
51 Marco Smedberg: Krigföring – från Austerlitz till Bagdad (Lund, Historiska Media 2005) sid. 134-138 
52 Marco Smedberg: Krigföring – från Austerlitz till Bagdad (Lund, Historiska Media 2005) sid. 131-132 
53 Doktrin För Markoperationer (Stockholm, Försvarsmakten 2005) sid. 65 
54 Doktrin För Markoperationer (Stockholm, Försvarsmakten 2005) sid. 63 
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om att för högt tempo genom den decentraliserade ledningen inom uppdragstaktiken 
kan vara till nackdel då samordning av förband behövs.55  
 
 Det framgår även att vikten av förtroendet från högre chef åstadkoms då chefen på plats 
ser underställda agera i övning och tillämpning. Detta utbyte får inte underskattas och är 
grunden för det nödvändiga förtroende chefer emellan i den uppdragsbaserade 
ledningsfilosofin.   
 

Effekt i operationer skapas genom att56  
 I varje situation definiera vad som ska uppnås 
 Klarlägga vad som leder till framgång och vara flexibel i val 

av medel och metod 
-Doktrin för markoperationer 

 
Doktrinen tar även upp ett helt stycke om flexibilitet, dock kan identifieras att denna 
flexibilitet handlar framförallt om ledarskap. Det tas upp vikten av att välja och sätta 
samman förband bäst lämpade för enskilda uppgifter. Det handlar i sin tur om 
välutbildade officerare och situationsanpassat ledarskap.  
 

3.1.2 Svensk doktrin och indirekt metod 
 
Ledell Harts idéer om den indirekta metoden kan också kännas igen och identifieras i 
svenska doktrinen för markoperationer. Doktriner skiljer sig dock i avseende om just 
vad den indirekta metoden innebär. Doktrinen ser det som ett förhållningssätt mot ett 
problem, snarare än en metodik i genomförande57 som tidigare i uppsatsens beskrivits.  
Vidare beskrivs metoden även användbar mot abstrakta mål, såsom att attackera 
allianser eller bryta moral och stridsvilja hos fienden. Vikten vid att inte angripa 
motståndarens stridskrafter och tyngdpunkt direkt framhålls även.  
 
Doktriner menar även på att det är viktigt att kombinera den direkta metoden och den 
indirekta metoden, att föra en flexibel strid i syfte att försvåra för fienden. Det som dock 
poängteras starkast i doktrinen, under avsnittet som behandlar indirekt metod, är att 
undvika låsa sig i striden där resultatets utgång övergår från manöverinriktat till 
materiellmässig kvantitet.58   
 

3.2 Svensk doktrin och begreppet tempo 
 
För att uppnå tempo beskriver Doktrin för markoperationer nyttjandet av 
uppdragstaktik som avgörande. Det poängteras att tempot uppnås genom att effektivt 
hantera resurser tilldelade för uppgifts lösande. Ytterliggare framgångsfaktorer är att 
tydligt klargöra vad målet som skall uppnås är och att flexibilitet chefer emellan 
fungerar med väl avvägda val i metod och medel.  

                                                 
55 Doktrin För Markoperationer (Stockholm, Försvarsmakten 2005) sid. 62 
56 Doktrin För Markoperationer (Stockholm, Försvarsmakten 2005) sid. 62 
57 Doktrin För Markoperationer (Stockholm, Försvarsmakten 2005) sid. 60 
58 Doktrin För Markoperationer (Stockholm, Försvarsmakten 2005) sid. 60 
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Doktrinen varnar dock för att tempot skall beaktas som relativt en motståndare då det 
annars kan leda till bristande samordning och således säkerhet för egna förband.  
 
Tempot blir även genomgående i doktrinen då det hela tiden talas om teorier och 
metoder som påverkar tempot. I doktrinen förespråkas överlag nyttjandet av sådana 
teorier och metoder för att just uppnå högt tempo i sitt utövande av manöverkrig.  
 

3.3 Svensk doktrin tillämpar teorierna 
 
I det avsnitt där doktrinen talar om hur teorierna skall tillämpas görs detta utifrån de sex 
grundläggande förmågorna; ledning, underrättelser/information, verkan, rörlighet, 
skydd och uthållighet. Jag kommer att beskriva tillämpningen utifrån militärteorier för 
hur man uppnår tempo; OODA-loop och fysisk  hastighet.   
 

3.3.1 Svensk tillämpning och OODA-loopen 
 
Man ser tydligt spår av Boyds OODA-loop i vikten som läggs vid 
underrättelseinhämtning och information.  
 
 ”Underrättelser som ger chefer erforderligt beslutsunderlag är en av 

förutsättningarna för ett högt stridstempo.”59 
 -Doktrin för markoperationer 

 
Doktrinen går vidare med att förmågan att snabbt värdera informationen tillhanda 
påverkar tempot i den rörelse vi sen beslutar oss för. Även valet av medel och metod 
påverkar detta tempo.60 
 
Här ser vi många likheter med Boyds stridspiloter. Den som tar sig igenom OODA-
loopen snabbast vinner då han snabbare kan agera, således ta och äga initiativet vilket 
resulterar i att diktera slagfältet.  
  

3.3.2 Svensk tillämpning och fysisk hastighet 
 
Doktrinen tillskriver den fysiska hastigheten, och således Leonards teorier, många 
fördelar. Dessa fördelar är bland annat att genom hastighet vinner vi initiativet, vi kan 
föra striden in på djupet av fienden och vi når effekt i rätt tid och mot rätt mål. Alla 
dessa punkter rimmar väl med det Leonard pekade på i hans bedömande av vad tempo i 
manöverkriget var. Tempot i den fysiska rörelsen ger också möjligheten att omsluta 
fienden och således vinna slaget utan strid.  
 

                                                 
59 Doktrin För Markoperationer (Stockholm, Försvarsmakten 2005) sid. 65 
60 Doktrin För Markoperationer (Stockholm, Försvarsmakten 2005) sid. 64-67 
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 ”Rörlighet syftar till att manövrera avdelade system, förband och 
övriga resurser i tid och rum så att eget och överordnat mål kan 
uppnås.”61  

 -Doktirn för markoperationer 
 
 

4 Diskussion 
 
I detta avsnitt kommer jag att diskutera de teorier jag tagit upp tidigare i uppsatsen, i 
detta kapitel ligger dock mina egna tankar och värderingar till grund för innehållet. 
Mina egna tankar och åsikter är baserat på det material jag studerat och presenterat 
tidigare i uppsatsen.  
 

4.1 Tempot – rörelse eller beslutscykel 
 
Tempot har i uppsatsen beskrivits som två delade teorier där militärteoretiker tycker 
antingen eller. Jag vill påstå att tempo är en kombination av de två presenterade 
teorierna. Genom ett högt tempo i beslutsfattandet får man möjligheten till ett högt 
tempo i rörelsen. Ett högt tempo i rörelsen medger ett högt tempo i beslutsfattandet. Jag 
menar inte att de två är beroende av varandra, man kan självklart ha ett högt tempo i 
rörelse utan att för den delen kunna fatta beslut fortare och på motsvarande vis behöver 
inte ett högt tempo i beslutsfattandet nödvändigtvis betyda att man har ett högt tempo i 
rörelse, men de skapar gynnsamma förutsättningar för varandra. 
 
 Jag vill påstå att detta exemplifieras ganska tydligt i genombrytningen i Jiradi-passet. 
Genom att ha ett mycket högt tempo i rörelsen överraskade den israeliska befälhavaren 
de egyptiska försvararna så till den grad att han kom innanför deras beslutscykel. På 
motsvarande vis exemplifieras Boyds teori, om beslutscykelns vikt för tempo i 
manöverkriget, i Slagen på Golan-höjderna. De israeliska styrkorna medgavs hög 
rörlighet då deras chefer, mycket tack vare uppdragstaktiken, hanterade informationen 
på ett rätt och snabbt vis. De analyserade vad, hur, var och när saker och ting behövde 
göras. Detta gjorde att de tog sig igenom OODA-loopen snabbare och det medgav även 
ett högre tempo i den fysiska rörelsen. Vad gäller båda dessa slag skall dock 
argumenteras att moralen inom förbanden också varit av mycket avgörande karaktär. I 
och med israelernas situation, att vara omringade av fientligt inställda stater, visste både 
soldater och officerare att nationens existens berodde på deras framgång eller 
misslyckande. 
 
 ”Moralen förhåller sig till styrkan som tre till ett.”62 

 -Napoleon 
 
Uppdragstaktiken gör även den stora intryck för tempot i manöverkriget. Genom att 
decentralisera ledningen ner till lämplig nivå; beroende på uppgift, samordningsbehov 
och informationsläge, kan chefer utnyttja uppkomna lägen och situationer som annars i 

                                                 
61 Doktrin För Markoperationer (Stockholm, Försvarsmakten 2005) sid. 69 
62 Marco Smedberg: Om Stridens Grunder (Stockholm, Page One Publishing 1994) sid. 146 
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ordertaktiken kan gå förlorade. Detta i sin tur leder till att förband kan hålla mycket 
högre tempo och i detta läget menar jag hastighet såväl i beslutsfattande som i rörelse.  
 
Ordertaktiken får dock inte förbises. Ordertaktiken medger även den ett högt tempo men 
då måste, som tidigare undersökts, informationsläget vara så gott att krigets dimma är 
mycket liten. Ordertaktiken exemplifieras även den i Jiradi-passet på ett mycket tydligt 
och bra sätt. Underställda chefer fick inte mycket utrymme att agera självständigt, men i 
just det läget hade det nog varit fel att göra. 
 
Nyckeln till framgång är initiativet, genom att ta och bibehålla initiativet det skapar man 
förutsättningar för sig själv att diktera slagfältet och dess utgång. Detta för att den av 
aktörerna som äger initiativet hela tiden agerar medan motparten hela tiden reagerar. 
Detta presenteras tydligt i Boyds OODA-loop teori. Initiativet kan man vidare 
argumentera är just OODA-loopen och agerandet, men initiativet kan även vara 
rörelsen. Den som till exempel snabbast tar nyckelterräng äger initiativet sett ur ett 
perspektiv med fysisk rörelse som grund.  
 
Vidare vill jag påstå att man främst genom ett offensivt och aggressivt agerande, med 
uppdragstaktiken som grund, vinner och kan bibehålla initiativet. Om man inte är den 
som pådriver striden genom ett aktivt agerande offensivt och med en aggressiv 
sinnesstämning väntar man hela tiden på att reagera vid fiendens agerande. Man tvingas 
ur sin beslutscykel och i förlängningen leder detta till en systemkollaps. Jag vill även 
påstå att ett offensivt agerande påverkar stridsmoralen på ett positivt vis, detta leder till 
att moralen höjs inom hela förbandet.  
 
 ”[…]är ett spel på 5000:1. Men jag brukar ta sådana odds. Vi skall 

landstiga vid Inchon och jag skall krossa dem.”63 
 -Douglas MacArthur 

 
För att ha denna offensiva anda inom förband och agera aggressivt på slagfältet för att 
vinna initiativ måste man vara villig att riskera andra faktorer. Då ett aggressivt 
agerande naturligt rör sig snabbare sänker förband således på säkerheten inom 
förbandet, de sänker även förmåga att samordna eld och rörelse med sidoförband i större 
utsträckning och förbanden riskerar att skapa mer och större friktioner baserade på den 
mänskliga faktorn. Således är det viktigt att klargöra för chefer på alla nivåer vad målet 
är och vilka framgångsfaktorerna är. Genom att göra det skapar vi förutsättningar för 
chefer att agera på egen hand i chefens anda om samband till andra enheter brutits.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
63 Marco Smedberg: Om Stridens Grunder (Stockholm, Page One Publishing 1994) sid. 155 
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4.2 Svenska doktrinen och manöverkriget 
 
Den svenska doktrinen skiljer sig mycket lite från dessa teorier. Teorierna i sig är 
grunden i utvecklingen av manöverkrigföring, men svenska försvarsmakten har i stor 
utsträckning tagit till sig vissa av teorierna medan andra blir mer förbisedda.  
 
Ett exempel på detta är Leonards teori om att tempo är hastighet i fysisk rörelse. Det 
skrivs visserligen om vilka fördelar ett högt tempo i rörelse har, men även där ligger 
Boyds teorier om beslutscykeln till grund. Ytterliggare exempel på teorier som knappt 
diskuteras i den svenska doktrinen är ordertaktiken. Ordertaktiken är användbar och 
gynnar tillfällen där snabba beslut och kvickt agerande krävs, där en person är chef och 
agerar. Detta tas upp till sätt och vis i doktrinen, men berörs ytterst lite och, menar jag, 
förbises då på ett omedvetet sätt. Uppdragstaktiken medger överlag ett högre tempo i 
striden, men då i situationer där vi själva är på förhand och vet vad och när mål skall 
uppfyllas. Är vi på efterhand och fienden har ett direkt övertag där det gäller att snabbt 
komma till en avgörande handling för stridens utgång till vår egen fördel ligger det 
naturligt för oss att nyttja ordertaktiken.  
 
Något jag finner besynnerligt är det faktum att svensk doktrin inte har med offensivt 
agerande som en del av de grundläggande principerna. Många andra länder, vars 
erfarenhet av modern krigföring sträcker sig långt utöver den erfarenhet vi idag har i 
Sverige, har med offensivt agerande som en av de grundläggande principerna. Jag 
förvånas av detta då det genomgående för svensk doktrin talas om att äga initiativet, 
men som jag redan diskuterat är det mycket genom offensivt agerande man vinner detta 
initiativ.   
 
Ytterliggare grund till att vi i svenska försvarsmakten måste ha ett mer offensivt 
agerande och sinnelag för striden är densamma som för tyskarna under 
mellankrigstiden. Sverige kan inte, som ett exempel, med sin neutralitetsprincip räkna 
kallt med andra nationers goda vilja att komma till undsättning vid eventuellt väpnat 
angrepp mot riket. Vi har en numerärt liten försvarsmakt och således kan vi inte föra en 
alltför defensiv försvarslinje då detta, som också tidigare undersökts, till sin extrema 
ytterlighet handlar om utnötning. Genom att offensivt och aggressivt föra striden på 
djupet hos fienden skapar man sig utrymme och handlingsfrihet att agera som man själv 
vill och dikterar, istället för att låta fienden göra så.  
 
En avslutande tanke jag vill diskutera vad gäller den svenska doktrinen är perfektionen i 
planen. I studerandet av den svenska doktrinen får jag lätt tanken på att stridsplaner 
skall planeras, avvägas och genomföras perfekt. Jag tycker det är viktigt att poängtera 
betydelsen tillräckligt bra. Med detta menar jag att stridsplaner inte skall planeras för 
långt och detaljerat, utan planeras snabbt med ett övergripande mål och vara tillräckligt 
bra, ingen stridsplan håller första kontakten med fienden. Detta får sig uttryck i 
uppdragstaktiken där det gäller att snabbt analysera situationen och agera utefter den, 
men det bör poängteras ytterliggare.  
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5 Avslutning 
 
I detta kapitel skriver jag sammanfattande slutsatser utifrån de tre frågor som ställts i 
frågeställningen. 
 
Då det i manöverkriget fokuseras på rörelsen blir tempot mycket viktigt. Jag vill, som 
tidigare nämnt, dock påstå att tempo är inte just ett militärteoretiskt begrepp. Tempo är 
att skickligt kunna nyttja rörelse och ta sig igenom beslutsprocessen. Dessa två aspekter 
skapar förutsättningar för varandras positiva utveckling i striden.   
 
Uppdragstaktikens påverkan är mycket stor för tempot i manöverkrigföringen, detta 
främst genom att ledning sker från fronten och på så pass låg nivå att uppkomna 
situationer kan nyttjas för en positiv utveckling av striden. Detta i sin tur leder kan leda 
till att man vinner initiativet. I och med uppdragstaktiken blir hanteringen av krigets 
friktioner mer följsam och konsekvenserna minskas avsevärt, således blir stridens tempo 
naturligt högre.  
 
Inom den svenska armén uppnår vi tempo främst genom tillämpning av 
uppdragstaktiken. I den svenska doktrinen ser vi mycket tydligt spår av, framförallt, 
Boyds teorier kring tempo som en del av beslutcykeln. Detta i kombination med 
uppdragstaktiken är nyckeln till hur vi i svenska armén uppnår tempo.  
 

5.1 Fortsatt efterforskning 
 
Jag vill för egen del vidare studera varför det inte i svenska grundprinciperna ingår 
offensivt agerande. Jag vill påstå att genom ett offensivt agerande förenklas 
möjligheterna att vinna initiativet. Andra länder har medtagit offensivt agerande i sina 
grundprinciper, många av dessa länder har även långt större erfarenheter än svenska 
försvarsmakten av modern krigföring.  
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