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1 INLEDNING 
 
1.1 Bakgrund 
 
”Tid är en faktor som påverkar nästan all verksamhet i krig”1, menar Widén och 
Ångström i boken Militärteorins grunder2 som, även om den inte är en bok som syftar 
till att fungera som instruktion för den svenska försvarsmakten3, ändå utpekas ha rollen 
som ett sorts teoretiskt bakgrundsverk till denna försvarsmakts doktriner.4 
   Tidens roll i militärteorin och dess betydelse som begrepp, fenomen och kanske till 
och med verktyg framstår för mig som stor. Ändå känns det som att jag, trots att jag 
studerat både Militärteorins grunder och de svenska doktrinerna under min studietid vid 
Yrkesofficersprogrammet, inte har något ordentligt grepp om vad tid innebär ur ett 
militärteoretiskt perspektiv. Hur definieras tidsbegreppet? Finns det någon tydlig 
modellbildning som kan användas i andra teorier eller doktriner? Vad är tidens roll i den 
svenska doktrinen? Och vad är orsaken till att jag behöver ställa mig dessa frågor? 
   Såvida jag inte varit ytterst lättsam i mina studier av ovan nämnda verk förefaller det 
som att begreppet tid, även om det har förekommit som fenomen och ord i samband 
med diskussioner om andra fenomen, inte har behandlats på ett sätt som gör att dessa 
frågor besvaras läsaren av svensk doktrin. Åtminstone har jag haft en tillräckligt dålig 
bild av detta för att utveckla ett intresse av att studera ämnet vidare. Detta har fått mig 
att dra en författare till minnes: Robert R. Leonhard.  
   En liten del av dennes verk Fighting by Minutes: Time and the art of war5 utgjorde 
kurslitteratur då jag läste krigsvetenskaplig grundkurs vid Militärhögskolan i Halmstad. 
Just det kapitel som användes handlade om stridens grundelement6, och kom till nytta 
då jag skrev mitt examinationsarbete i nämnda kurs. Jag minns att jag noterade denna 
författare särskilt på grund av de teoretiska begrepp och förklaringsmodeller, hämtade 
ur fysikens terminologi, som användes i verket. Dessa skilde sig märkbart från annan i 
kursen ingående litteratur och det var uppenbart att det fanns en teoribildning och en 
begreppsvärld i detta verk som jag inte stött på tidigare. Denna teoribildning behandlade 
just fenomenet tid. 
   Efter att ha läst Fighting by Minutes: Time and the art of war i sin helhet har jag fått 
detta ytterligare bekräftat. Detta har lett till att jag beslutat mig för att, i det 
självständiga arbete som är ett led i min yrkesofficersexamen och som utgörs av detta 
verk, göra en studie av Leonhards verk och försöka utreda delar av de frågor jag ställt 
ovan. Jag vill med detta arbete försöka utreda om Leonhards teoribildning på något sätt 
hänger ihop med den svenska doktrinen. Jag tror att det kan finnas likheter, skillnader 
eller motsägelser som kan vara intressanta att studera. 
   Jag är vad gäller detta arbete främst intresserad av just teoribildning. Anledningen till 
detta är att jag tror att teoribildning är en viktig del i att skapa modeller vilka i sin tur, 
om de är riktiga, kan fungera som verktyg när vi försöker knyta teorin till och använda 
den i praktiken, vilket bör vara ett av huvudändamålen med doktriner. Min avsikt är 
alltså att försöka hitta respektive teoribildningar och undersöka deras inbördes 
relationer. 
 
 
                                                 
1 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins grunder (Stockholm: Försvarshögskolan, 2007), s. iii 
2 Widén & Ångström, 2007 
3 Ibid. s. iii 
4 Ibid. s. iv  
5 Leonard, Robert R, Fighting by minutes (Westport: Praeger publishers, 1994) 
6 Ibid. s. 13  
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1.2 Syfte 
 
Detta arbete syftar till att till del klarlägga sambandet (eller avsaknaden därav) mellan 
Robert R. Leonhards teoribildning om fenomenet tid som framförs i hans bok Fighting 
by minutes och den teori-/modellbildning som återfinns i den svenska försvarsmaktens 
doktrin. Detta syftar i sin tur till att komplettera det vi vet om våra doktriner och deras 
bakomliggande teorier och därigenom skapa underlag och skäl till förändringar av 
doktrinen eller förstärka dess giltighet på aktuella punkter, beroende på utfallet av 
undersökningen. Med andra ord vill jag visa vilka delar av Leonhards idéer som finns 
respektive inte finns i vår doktrin. Uppsatsen syftar inte till att värdera om dessa 
förhållanden är positiva eller negativa ur någon synvinkel, något som skulle kräva 
betydligt större arbetsinsats. Däremot skall slutresultatet kunna användas som stöd vid 
en sådan värdering och också genom sin tillkomst uppmuntra till detta. Ett annat syfte 
med arbetet är att introducera Leonhards teorier för de läsare som inte är bekant med 
författaren eller verket.  
 
1.3 Målgrupp 
 
Den här uppsatsen riktar sig till läsare som har militärteoretisk grundutbildning och 
grundläggande kännedom om den svenska försvarsmakten, främst armén, avseende 
doktrin. 
 
1.4 Frågeställning med avgränsningar 
 
Jag har valt att formulera den frågeställning som besvaras i avhandlingen på följande 
sätt:  
 
”Vilka likheter och skillnader finns mellan Robert R. Leonhards teorier om tidsaspekter 
och teorierna i den doktrin som ligger till grund för verksamhet inom den svenska 
armén?” 
 
   I frågeställningen avgränsar jag mig avseende studieobjekt till teorier, vilket definieras 
i avsnitt 1.7.2, och i område till armén och doktriner. Begränsningen till armén, och 
därmed markarenan, har jag gjort av två anledningar. Dels är det mitt eget 
verksamhetsområde, dels utgör det huvudfokus i Fighting by minutes. Därmed tror jag 
att det är den mest givande avgränsningen med hänsyn till utrymme och omfattning. 
   Vad gäller själva jämförelsen så avgränsas den till ett krigsvetenskapligt perspektiv. 
Detta kan tyckas naturligt i en krigsvetenskaplig uppsats, men det finns en rad olika 
andra sätt att jämföra teorier vilka jag utelämnar (till exempel deras presentation, 
struktur eller bakgrund) så vida inte någon sådan infallsvinkel krävs för att göra det 
krigsvetenskapliga perspektivet rättvisa. 
 
1.5 Tidigare forskning 
 

Mina eftersökningar angående tidigare behandling av min frågeställning eller något 
närliggande område har inte gett några resultat. Leonhard förekommer på ett antal 
ställen i och med verket The art of Maneuver, men jag har inte hittat någon 
vidarebehandling av Fighting by Minutes: Time and the art of war i samband med 
svensk militärteori. Dock utgör denna avhandling en fortsättning på och påbyggnad av 
tidigare forskning då den ökar vår kännedom om både Leonhards teorier och våra egna 
doktriner samt relationen mellan dessa. 
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1.6 Metod  
 
Jag har identifierat att en grundförutsättning för analys i det här fallet är en 
grundbearbetning av mitt material. Jag bryter ner det för undersökningen väsentliga 
innehållet i de böcker som skall studeras till någonting som är användbart i min fortsatta 
analys. 
   Jag inleder mitt arbete med att beskriva de teorier och modeller som jag senare 
behandlar. Metoden för detta är således deskription och jag använder litteraturstudier 
som insamlingsmetod. Detta sker i flera skeden, ett för Fighting by minutes och ett för 
respektive doktrin. För Fighting by minutes ges en mer ingående presentation då detta är 
ett mer svårtillgängligt och för personal i Försvarsmakten troligtvis mindre känt verk. 
   Innan modeller och teorier ur de båda doktrinerna beskrivs värderar jag huruvida de 
har något som helst samband med någon av Leonhards teorier. Om någon teori i 
doktrinen behandlar helt andra områden än de Leonhard berör redovisar jag denna som 
utelämnad istället för att göra en beskrivning och utredning av den. Detta blir naturligt 
då det är irrelevant att jämföra två teorier som inte behandlar samma område eller inte 
har några gemensamma variabler. Jag har valt detta förfarande i stället för till exempel 
alternativet att först beskriva alla modeller och sedan vid en värdering konstatera att 
jämförelse inte är möjlig. På så sätt undviker jag att utveckla något som inte har 
betydelse för resultatet i text. 
   Jag menar att ovan nämnda metod skapar ett bra underlag för fortsatt arbete. Dock är 
metoden avhängig av min förmåga och mitt omdöme både vid analys av material och 
vid framställning. 
   För att gå vidare med resultatet av detta ställer jag de teorier som presenterats ur 
doktrinen mot den eller de delar av Leonhards teorier som är relevanta i respektive fall 
och gör en beskrivning av vilka likheter och skillnader som finns däremellan. 
   En tänkbar påverkan för detta förfarande är att jag från början uttalat att jag upplever 
teoribildning om tid i svensk doktrin som bristfällig. Detta kan påverka mina slutsatser 
eller min metod under arbetets gång. För att kringgå detta problem har jag fokuserat på 
objektivitet och strävat efter att belysa mina framställningar så att säga från båda sidor, 
om nu något sådant finns i sammanhanget. 
 
1.7 Material och källkritik 
 
Mitt material består uteslutande av skriftliga källor. Detta är för mig naturligt då jag 
studerar militärteori på ett teoretiskt plan. Detta medför att mitt arbete i slutändan blir 
minst lika teoretiskt som de verk det baseras på, om inte mer. De principer och teorier 
som behandlas och tar form är beroende av giltigheten hos de källor jag använder. I 
många fall kan principer och teorier inom militärteorin vara kontroversiella eller endast 
förespråkas av delar av det krigsvetenskapliga etablissemanget då de grundar sig på 
härledning av ett stort antal bakomliggande principer som i sin tur kanske också är 
kontroversiella. Detta faktum kan jag inte värja mig ifrån då jag inte har möjlighet att i 
praktiken på något sätt testa de teorier som behandlas. 
   Materialet utgörs till del av Leonards Fighting by minutes, vilket är ett 
militärteoretiskt verk. Det utgörs av en vidareutveckling av tidigare militärteoretikers 
verk7 i kombination med författarens egna slutsatser och argumentationer. Eftersom att 
jag är ute efter bokens egen författares teorier i en text som syftar till att förmedla dessa 
råder det inga tvivel om att källan är tillförlitlig. 
                                                 
7Leonhard, 1994, s. 181 
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  Angående de svenska doktrinerna så har jag valt böckerna Militärstrategisk doktrin8 
och Doktrin för markoperationer9 som analysobjekt. De utgör enligt mig de viktigaste 
doktrinära skrifterna för armén, den tidigare i egenskap av övergripande doktrin för 
Försvarsmakten och den senare i egenskap av doktrin för den markarenan, den enda 
arena där armén enligt mig, med mycket få undantag, är avsedd att verka. Deras 
tillförlitlighet ur källsynpunkt är också stor då de är utgivna av den institution vars 
ståndpunkt de återger. 
   Om begrepp eller företeelser i doktrinerna behöver utvecklas vidare för att kunna 
förstås görs detta med hjälp av information från Militärteorins grunder. Jag anser att 
denna bok genom sin roll, vilken diskuteras i uppsatsens bakgrundskapitel, är väl 
lämpad att nyttjas för detta syfte. Dessutom lämnar doktrinerna utrymme för att använda 
yttre källor som stöd vid läsningen: ”DMarkO kommer till sin rätt endast om läsaren 
först studerat grundläggande militärteori.”10  
 
1.8 Disposition 
 
Efter inledningskapitlet beskrivs mina olika analysobjekt i var sitt kapitel där jag ger en 
kort introduktion till källan, genomför min beskrivning av respektive objekt och 
avslutar med kommentarer om delundersökningens genomförande. I denna del avgör 
jag också vilka modeller ur de båda doktrinerna som skall behandlas i nästkommande 
del. 
   Därefter följer min utredning, beskrivningen av likheter och skillnader, vilken avslutas 
med slutsatser. Slutligen följer min avslutning där jag kommenterar resultatet, nämner 
något om vidare forskning, lämnar mina slutord och gör en sammanfattning av arbetet. 
 
1.9 Centrala begrepp, definitioner och uttryck 
 
1.9.1 Teori 
Ett mycket centralt begrepp i detta arbete kommer att vara begreppet ”teori”. Detta 
begrepp, som kan ha mycket varierande betydelser, kommer här att användas som en 
beteckning på en modell som förklarar förhållandet mellan eller egenskaper hos olika 
faktorer för att ge dessa en gemensam mening. Detta kan innebära en långt utvecklad 
kedja av logiska sammanhang. Det kan också innebära ett begrepp som på grund av sin 
tidigare användning bär med sig motsvarande innebörd implicit. I denna uppsats kan 
orden modell, begrepp och teori vara inbördes utbytbara beroende på kontexten. 
   Det är viktigt att notera att samma begrepp och benämningar kan existera i liknande 
teorier med gemensamt ursprung då tolkning har lett till att olika varianter av teorin har 
uppstått. Exempel på detta kan vara teorin Uppdragstaktik11, vilken ofta utvecklas och 
förklaras på olika sätt beroende på var den används, men på grund av sin förankring i 
militärteorin ibland kan användas utan definition och ändå få en (troligen av läsarens 
bakgrund beroende) innebörd. 
   Enligt mig är en teori ett försök att förklara någonting genom att skapa begrepp och 
peka på sammanhang, inte om att beskriva någonting rent generellt. Exempel: 
Uppdelningen av förmågor i Verkan, Rörlighet, Skydd, Ledning, Uthållighet och 
Information/Underrättelser är en teori, ett försök att beskriva och förenkla verkligheten, 
                                                 
8 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin (Stockholm: Försvarsmakten 2004) 
9 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer (Stockholm: Försvarsmakten 2005) 
10 Ibid. s. 9 
11 Se till exempel Widén & Ångström, 2007, s. 190 
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medan till exempel Försvarsmaktens fyra uppgifter12 förebygga, dämpa, skydda och 
försvara är konkreta uppgifter/företeelser och således inte en teori/modell. 
 
1.9.2 Doktrin 
Jag har valt att använda den definition av detta begrepp som återfinns både i 
Militärstrategisk doktrin och i Doktrin för markoperationer. Enligt dessa är doktriner 
”Ett formellt uttryck för den kunskap och de föreställningar som utgör den viktigaste 
grunden för verksamheten inom det militära försvaret”.13 Jag tycker att denna definition 
är giltig och vill dessutom förstärka att det är just uttrycket kunskaper och 
föreställningar som används medan ord som till exempel instruktioner inte används. 
 
1.9.3 Definitioner vid deskription 
Förutom ovan nämnda definitioner kommer mitt arbete som en följd av arbetsprocessen 
att presentera definitioner efter hand. Detta utgör en förmedling av hur de respektive 
analysobjekten definierar ett begrepp och definitionen väljs således inte av mig som 
författare.  
 
1.9.4 Värdeord 
Som nämns under punkten 1.2 ovan så syftar inte denna uppsats till att värdera något av 
jämförelseobjekten avseende styrkor och svagheter eller liknande. Syftet är endast att 
konstatera sakförhållanden. Dock ställer läsvänligheten enligt mig krav på språklig 
variation, och för att variera den språkliga framställningen och undvika otaliga 
upprepningar används ord i texten som kan tolkas som värderande men endast avser ett 
sakförhållande. Exempelvis kan uttrycket brist användas om något förhållande i ett 
objekt. Detta skall då tolkas som frånvaro av någonting i neutral bemärkelse och inte 
som ett uttryck för åsikten att detta borde ha funnits där. 
                                                 
12 Försvarsmakten, 2002, ss. 55-58 
13 Försvarsmakten, 2005, s. 7 samt Försvarsmakten, 2002, s. 9 
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2 LEONHARDS TIDSBEGREPP 
  
2.1 Något om författaren 
 
Leonhard är en amerikansk officer och militärteoretiker. Han är troligen mest känd i 
Sverige för sitt verk The art of Maneuver14, där han beskriver manöverkrigföringen och 
sin syn på dess utveckling. Detta verk har satt sina spår i olika delar av svensk 
militärteoretisk litteratur, till exempel Militärteorins grunder, vilken också anger 
Fighting by minutes som referenslitteratur utan att direkt referera till denna.15 Leonhard 
kommer fortsättningsvis att benämnas L. 
 
2.2 Fighting by minutes: Time and the art of war 
 
Verket, vilket utkom så (ur ett militärteoretiskt perspektiv) sent som 1994, utgör i 
huvudsak tre olika saker: För det första är den en argumentation för tidens betydelse i 
krigföringen. Vidare presenterar den L:s teori om hur vi kan identifiera och behandla 
tidsfenomenets olika aspekter. Slutligen innehåller den ett antal argumentationer om och 
redogörelser för hur detta nya synsätt förhåller sig till äldre teorier och vilka äldre 
”felaktigheter” som kan rättas till med den nya teorin. 
   Att L tillhör det amerikanska försvaret är tydligt då han tydligt visar detta perspektiv i 
sina texter. De förändringar han föreslår utgår ofta ifrån hur amerikanskt försvar idag 
ser ut, och han argumenterar mer för sina teoriers nytta för det amerikanska försvaret än 
för dess generella nytta.16 Trots detta menar jag att hans teorier i sin grund är ytterst 
friställda från det amerikanska sammanhanget och universellt applicerbara i 
militärteoretiska sammanhang. Detta beror på att det finns en, enligt mig, tydligt 
identifierbar separation mellan vad som är L:s teoretiska grund och vad som är hans 
applikatoriska argumentationer och exempel. 
 
2.3 Grundläggande definitioner och inledning till teorierna 
 
L inleder med att presentera sin teoretiska grundsyn på tidsbegreppet, vilken han 
benämner som ”the physicists’ approach”17, där han förkastar både synen på tiden som 
en illusion och deterministiska synsätt. Detta innebär att han utgår från att tiden är både 
observerbar, mätbar och påverkbar.18  
   Efter detta diskuteras tidens roll i dimensionssammanhang. Författaren påpekar att 
tiden ofta har kallats den fjärde dimensionen (följande efter bredd, djup och höjd, vilka 
skall ha ökat i betydelse i just denna ordning under historien)19, men argumenterar för 
att den i krigföringen egentligen utgör den primära och mest grundläggande av de fyra. 
Uppfattningen att detta är fallet och vilken innebörd detta har för resten av 
teoribildningen framgår tydligt:  
 

It is the first and primary dimension that commanders and leaders have had 
to struggle with from the dawn of history. Length, width, and height do not 
exist if they have no reality in time.20 

                                                 
14 Leonard, Robert R, The art of maneuver (Novato: Presidio press 1991) 
15 Widén & Ångström, 2007, s. 316 
16 Se som exempel Leonhard, 1994, ss. 9-10  
17 Leonhard, 1994, s. 3 
18 Ibid. s. 3-4 
19 Ibid. ss. 3-6 
20 Ibid. s. 4 
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   Efter detta introduceras begreppet tidsflanker (time flanks21), där författaren påvisar att 
en styrka har en början och ett slut i tidsdimensionen på samma sätt som den har 
begränsningar i sina rumsliga dito.  
   Slutligen presenterar författaren de fyra huvudsakliga tidsaspekterna hos en konflikt, 
vilka jag tagit mig friheten att översätta: Varaktighet (duration), frekvens (frequency), 
sekvens (sequence) och tillfälle (opportunity). 22 Dessa, vilka är huvudföremålet för 
denna studie, vidareutvecklas ingående av författaren i senare kapitel och presenteras i 
punkterna 2.4 – 2.7 nedan. 
   Förutom de fyra tidsaspekterna innehåller boken några andra tidsrelaterade eller 
grundläggande idéer, bland annat en beskrivning av stridens grundelement och deras 
inbördes relationer23, en modell om faser i krigföring24 och en beskrivning av 
överraskningens tidsmässiga aspekter25. Även om dessa är relaterade till de fyra 
tidsaspekterna har jag valt att se dessa som separata modeller på samma tema och dessa 
behandlas således inte. 
 
2.4 Varaktighet 

 
2.4.1 Definition 
Med varaktighet avses en konflikts längd, det vill säga den tid som passerar från dess 
början till dess slut. 26  Dessa händelser kan vara vaga och svåra att definiera eller mäta. 
Denna aspekt påverkas av ett antal variabler och har förmågan att påverka utgången av 
en konflikt. Enligt L strävar den starkare sidan i en konflikt generellt efter att minska 
konfliktens varaktighet, medan den svagare sidan kan skapa vinster genom att förlänga 
densamma och således utöka chanserna att hitta gynnsamma tillfällen till seger.27 
 
2.4.2 Påverkansfaktorer 
L:s teori innebär att en konflikts längd framför allt beror på fem olika faktorer, nämligen 
målsättningen (objective), motståndarna (opposition), antalet parter (participants), 
friktioner (friction) och inkompetens (incompetence).28 
   Avståndet till en krigande stats målsättning, som kan vara både fysiskt och/eller 
abstrakt (till exempel politiskt eller ideologiskt), påverkar enligt teorin hur länge en 
konflikt kommer att pågå, beroende på att det krävs mer för att uppnå målsättningen. 
Dessutom ställer en större förändring (vilket är att likställa med en mer avlägsen 
målsättning) högre krav på motståndaren vilket vanligen ökar dennes vilja till att 
försvara sig. 29 
   Utan att begränsa sig till specifika variabler som teknisk överlägsenhet, taktik eller 
mängden trupp menar L att den styrkemässiga relationen mellan de motstående sidorna 
i en konflikt har direkt inverkan på konfliktens längd, där två jämbördiga motståndare 
teoretiskt sett kan ingå i en oändligt lång konflikt medan en konflikt mellan två mycket 
olika starka dito troligen blir kortare.30 
                                                 
21 Leonhard, 1994, s. 6 
22 Ibid. ss. 10-12 
23 Ibid. ss. 13-31 
24 Ibid ss. 33-51 
25 Ibid ss. 135-167 
26 Ibid. s. 10 
27 Ibid. s. 54 
28 Ibid. ss. 56-63 
29 Ibid. s. 56 
30 Ibid. ss. 61-62 
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   Vidare menar författaren att det finns ett samband mellan antalet parter i konflikten 
och konfliktens längd. Detta sägs bero på flera saker. För det första kommer fler 
resurser att sättas in vilket leder till större uthållighet på båda (alla) sidor. Dessutom 
kommer den politiska betydelsen av att avsluta konflikten med hänsyn till 
omkringliggande staters politik och mål att minska då dessa också är inblandade i 
konflikten. Slutligen innebär ett större antal deltagare en större variation i antalet 
inblandade målsättningar och viljor, vilket försvårar en avslutning av konflikten.31  
   Friktioner och inkompetens presenteras som två olika faktorer som naturligt ingår i all 
krigföring och bidrar till deras förlängning. Här används Clausewitz definition av 
friktioner som faktorer, förutom motståndarens åtgärder, vilka medför svårigheter för en 
stridande styrka. Inkompetens är misstag som begås av den stridande styrkan vilka 
medför förseningar eller förlängning av konflikten genom misslyckanden.32  
 
2.4.3 Konsekvenser 
Utifrån de olika påverkansfaktorer som anges ovan kan en konflikt antingen bli lång 
eller kort. L anger ett antal viktiga konsekvenser av båda dessa utfall.  
   Vad gäller längre krig så påtalas omkostnaden för den egna staten: Att konflikten drar 
ut på tiden medför en stor ekonomisk kostnad och därmed troligen en stor social 
och/eller politisk belastning på hemmafronten. Detta kan leda till allvarliga politiska 
konsekvenser både för vinnaren och förloraren (Churchillregeringen efter andra 
världskriget och USA efter Vietnamkriget anges som exempel).33 
   Vidare är längre krig svårare att beräkna och planera, menar L. Ju längre konflikten 
pågår desto mer kommer omgivningens påverkan att förändra den från det som var den 
ursprungliga planen. Konflikten tenderar i större utsträckning att avgöras av faktorer 
som inte står under de krigförandes kontroll.34 
   Dessutom medger en längre konflikt att taktik och teknik förändras under krigets 
gång. Behov och erfarenheter medför att sättet att strida eller de olika sidornas 
förutsättningar kan vara helt förändrade då en viss tid av konflikten passerat.35 
   För kortare krig gäller således det omvända. Här trycker L framför allt på fördelen i 
att den ursprungliga planen kan hålla genom hela konflikten om denna kan avslutas 
snabbt. Vidare påtalar han möjligheten att få erfarenheter dras och att den vinnande 
sidan kan tendera att behålla sina tidigare metoder. 36  
 
2.4.4 Sammanfattning av varaktighet 
I L:s teori påverkas således en konflikts längd av de olika faktorerna målsättningen, 
motståndarna, antalet parter, friktioner och inkompetens. Detta leder till korta eller 
långa konflikter vilket får olika följder. Generellt kommer den starkare sidan att sträva 
efter ett snabbt avgörande medan den svagare kommer att vilja förlänga konflikten. 
 
2.5 Frekvens 

 
2.5.1 Definition 
Frekvensen i en konflikt definieras av L som antalet betydande militära händelser per 
tidsenhet.37 Detta innebär att i en konflikt med hög frekvens händer många saker på kort 
                                                 
31 Leonhard, 1994, s. 63 
32 Ibid. ss. 61, 62-63 
33 Ibid. s. 64 
34 Ibid. ss. 64-65 
35 Ibid. ss. 64-65 
36 Ibid. s. 66 
37 Ibid. s. 69 
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tid, medan en lågfrekvent konflikt har större mellanrum i tid mellan varje betydande 
händelse. L:s frekvensbegrepp relaterar till olika nivåer i krigföringen, till exempel 
teknisk, taktisk och operativ nivå.38 Detta innebär att frekvensen kan vara hög på en 
nivå men låg på en annan inom samma konflikt. Det innebär också att frekvensen på en 
nivå kan variera under konfliktens gång. L påpekar att även om begreppet tempo (vilket 
han förklarar via en diskussion hämtad ur amerikanska arméns Field Manual 100-5) 
behandlar frekvens på taktisk och operativ nivå så bör inte medvetenheten om 
fenomenet frekvens begränsas till dessa nivåer.39 
 
2.5.2 Normalvärde och förändringar 
Frekvensbegreppet som det presenteras i Fighting by minutes bygger på ett (i särskild 
ordning utvecklat) antagande om att alla händelser har en förväntad frekvens. Utifrån 
tidigare erfarenheter och normer förväntar sig människor att saker ska hända i en viss 
takt. Det som gör frekvensbegreppet till en viktig del av förståelsen av konflikter är att 
förändringar i denna får som konsekvens att situationen blir mer svårhanterlig ju större 
avvikelser i frekvens (lägre eller högre) som uppträder.40 En avvikelse kan efter en 
anpassningsperiod bli del av normalbilden, men för att förändringens konsekvenser 
skall kunna hanteras krävs ofta en frekvensförändring på något annat område 
(krigföringsnivå), en anpassning. L betonar att sådan anpassning historiskt sett har varit 
svår för militär personal att genomföra.41 Förändringar i frekvens verkar kunna orsakas 
både av omgivningsfaktorer, till exempel som en följd av teknisk utveckling, eller av 
aktörerna i en konflikt genom till exempel förändring av metoder och doktriner. Således 
menar L att förståelse för fenomenet är av stor vikt vid militär verksamhet.  
 
2.5.3 Hög frekvens 
I sin beskrivning av hög frekvens i krig behandlar L ett antal historiska exempel på hur 
ökad frekvens, framför allt på den tekniska nivån, har bemötts med andra förändringar i 
frekvens eller någon annan form av motmedel. Här påvisar han att förändringar i 
framför allt taktisk och operativ frekvens har lett till framgång under de senaste 
århundradena, framför allt i fall där teknisk frekvens gjort tidigare metoder föråldrade.42 
   Ett av de tydligaste exempel som framförs på frekvensförändringar handlar om den 
tekniska nivån. L beskriver hur kulsprutan medförde en drastisk tempoökning på den 
tekniska nivån (eldhastighet). Detta gjorde att tidigare krigföringsmetoder blev 
omoderna. Svaret på detta blev bland annat en förändring i tempo på taktisk och 
operativ nivå: tyskarnas kesselschlacht och blitzkrieg.43 
   Min tolkning av denna utläggning är att L menar att dagens ”konventionella” 
krigföring är ett resultat av successiva ökningar i frekvens, vilka lett fram till det snabba 
stridsförlopp som idag är förhärskande åtminstone i de flesta arméers doktriner. 
 
2.5.4 Låg frekvens 
Låg frekvens är enligt L ett fenomen som (åtminstone för de amerikanska 
stridskrafterna) gjort sig påmint de senaste årtiondena med början i Vietnamkriget.44 
Det är dock viktigt att komma ihåg att L:s grundläggande definition av tid i krigföring 
medför att detta är ett fenomen som alltid funnits i olika former.  
                                                 
38 Leonhard, 1994, ss. 71-73 
39 Ibid. ss. 72-73 
40 Ibid. s. 71 
41 Ibid. s. 73-74 
42 Ibid. s. 75-85 
43 Ibid. s. 75-83 
44 Ibid. s. 85-86 
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   L tar upp begreppet LIC (Low Intensity Conflicts), ett begrepp som ingår i en modell 
för gradering av konflikters intensitet. Han menar att detta begrepp gör typen av konflikt 
orättvisa eftersom den ger intryck av att en sådan konflikt skulle vara mindre viktig eller 
enklare att hantera.45 Istället skall lågintensiva konflikter ses som lågfrekventa 
konflikter, vilket innebär att den låga frekvensen mycket väl kan vara ett medvetet 
tillvägagångssätt valt av motståndarsidan.46  
   På samma sätt som en ökning i stridsfrekvensen blir svår att hantera menar författaren 
att en minskning av frekvensen också blir problematisk, något som ytterligare förstärks 
om den egna doktrinen redan är anpassad för högfrekvent strid.47 
 
2.5.5 Frekvensens relation till varaktighet 
Enligt L är begreppet frekvens som tidsaspekt kausalt relaterat till begreppet 
varaktighet. Detta innebär att frekvensen i en konflikt påverkar konfliktens varaktighet. 
En hög frekvens tenderar att förkorta en konflikt medan en låg frekvens generellt gör 
konflikten längre. Detta beror på att, allt annat lika, det antal händelser som leder fram 
till konfliktens avslutande sker under en kortare respektive längre tidsperiod.48 
 
2.5.6 Sammanfattning av frekvens 
Frekvens får betydelse då den avviker från det normala. Detta kan ske naturligt eller 
som en aktiv åtgärd från någon stridande part. Variationer kan förekomma på alla olika 
krigföringsnivåer, där den tekniska nivån inkluderas. En väsentlig minskning i frekvens 
kan ha lika stor betydelse som en ökning. Frekvensen i en konflikt påverkar konfliktens 
varaktighet. 
 
2.6 Sekvens 
 
2.6.1 Definition 
För att definiera begreppet sekvens inleder L med att göra grundantagandet att händelser 
i krig inträffar i en serie av olika moment, inte i en enda stor avgörande händelse.49 De 
moment som inträffar beror på vilken verksamhet som bedrivs av de båda sidorna i en 
konflikt. L definierar dessa som två i grunden olika verksamhetstyper, där den ena typen 
varierar beroende på om aktuell part för tillfället försvarar sig eller anfaller.50 Sekvens 
definieras som den ordning i vilken dessa olika verksamheter eller moment inträffar. 
Idén om sekvens bygger på att den befälhavare som kan förstå och bemästra de olika 
aktiviteternas ordning kommer att vara framgångsrik i krig.51 
 
2.6.2  Verksamhetstyper 
Den första av de verksamheter som en styrka bedriver i krig definieras som 
förberedelser (preparation), vilken är gemensam för både anfallaren och försvararen 
och innebär att man vidtar åtgärder som syftar till att kunna bedriva någon av de andra 
verksamheterna.52 Som anfallare genomförs sedan en rörelse (movement). Denna är 
antingen utan motstånd och kallas då exploatering (exploitation), eller under motstånd 
                                                 
45 Leonhard, 1994, s. 86 
46 Ibid. s. 87 
47 Ibid. s. 88 
48 Ibid. s. 89-90 
49 Ibid. s. 91-92  
50 Ibid. kap. 6 
51 Ibid. s. 92 
52 Ibid. ss. 93-96 
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varvid den i brist på bättre översättning benämns anfallsstrid (engagement). Försvararen 
bedriver istället motstånd (opposition) då han inte ägnar sig åt förberedelser.53 
 
2.6.3 Att bemästra sekvens 
Vad kan uppnås genom att känna till ovan nämnda verksamhetstyper? L menar att den 
ordning i vilken dessa verksamheter bedrivs styr vilken sida som blir framgångsrik. 
Utfallet av en verksamhet beror också på vad motståndaren gör i samma skede. 
Författaren påvisar att när en verksamhet skall bedrivas, måste hänsyn tas till vad denna 
kommer att leda till, vilken verksamhet motståndaren kommer att bedriva, och vilken 
verksamhet som skall bedrivas härnäst.54 Om rätt planering görs för nästa skede kan en 
vinst göras i det att rätt åtgärder kan sättas in utan behov av förberedelser.  
   En viktig beståndsdel i denna teori är att nyttjandet av flera på varandra följande 
gynnsamma verksamheter skapar fördelar som de inte skulle kunna skapa om de 
uppträdde vid separata tillfällen. Detta tillskrivs främst anfallaren, medan försvararen 
istället enligt teorin skall sträva efter att bryta denna kedja av händelser för att, som L 
uttrycker det, återta initiativet, det vill säga anta en anfallarroll.55 
 
2.6.4 Sammanfattning av sekvens 
Sekvens handlar om förståelse för den ordning i vilken olika delar av en konflikt sker. 
Försvarare och anfallare kan bedriva förberedelser, den förre motstånd och den senare 
rörelse i form av exploatering eller anfallsstrid. Den ordning i vilka dessa uppträder 
relativt varandra och motståndaren påverkar konfliktens utgång. Att kunna förutse dessa 
skeden och planera med detta i åtanke anges som nyckeln till framgång i militära 
operationer. 
 
2.7 Tillfälle 
 
2.7.1 Definition 
Den sista av de fyra tidsaspekterna handlar om tillfälle. Att kunna utnyttja en 
uppkommen situation är något som diskuterats och behandlats mycket i samband med 
till exempel uppdragstaktik.56 L konkretiserar fenomenet uppkommen situation genom 
att definiera det som ett beslutstillfälle. Anknytningen till tid kommer här av att 
beslutstillfället är just ett tillfälle, alltså beroende av den tidpunkt vid vilken den 
uppträder och begränsat i och med att det endast existerar under en viss tid och sedan 
upphör att vara aktuellt.57 Tillfället kan variera i när det uppträder, hur ofta det 
uppträder, hur länge det uppträder och hur lång tid som medges från att ett beslut fattas 
till att handling måste ske.58 
 
2.7.2 En notering om Leonhards beskrivning av teorin 
Det är viktigt att notera att den inledande definitionen av tillfälle, enligt min tolkning, är 
den enda del av kapitlet om tillfälle59 som är rent teoretisk, alltså som behandlar 
tidsaspekten tillfälle som en isolerad teori. Det som därefter följer är i huvudsak två 
olika argumentationer om hur den amerikanska armén bör förbättra sin förmåga att 
tillvarata tillfällen, där han dels behandlar uppdragstaktikens och dels vapensystemens 
                                                 
53 Leonhard, 1994, s. 95-96 
54 Ibid. s. 97-103 
55 Ibid. ss. 103-104 
56 Se till exempel Widén & Ångström, 2007, ss. 100-104 
57 Leonhard, 1994, s. 107 
58 Ibid. fig. 7-1 
59 Ibid. kap 7 
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roll i den amerikanska armén.60 Dessa två argumentationer innehåller dock teoretiska 
element som kan isoleras från detta sammanhang. På så sätt utökas helhetsbilden av 
teorin nedan. Värt att notera är också att medan L i beskrivandet av de tre övriga 
tidsaspekterna argumenterar ganska ingående om vikten att förstå dessa i kraft av de 
konsekvenser detta får, lämnar han fenomenet att lyckas utnyttja ett tillfälle mer som en 
självklar positiv effekt. Jag tror att detta beror på att det som sagt är något som redan 
existerar i debatten. 
 
2.7.3 Att tillvarata tillfälle 
Ur kapitlet om tillfälle kan tre viktiga framgångsfaktorer för att tillvarata tillfälle 
utrönas. Alla kretsar kring beslutsfattningsnivåer och handlar om kriterier som måste 
uppfyllas för att en beslutsfattningsnivå skall kunna agera. Den första faktorn är 
beslutsrätt. L diskuterar uppdragstaktik och hur denna leder till att chefer på olika nivåer 
har rätt att fatta beslut då detta krävs. Men kärnan i den teori som presenteras är att 
beslutsrätten, vår första faktor, måste överensstämma med två andra faktorer, nämligen 
resurser och tillgång till information. Beslutsrätten i sig gör ingen nytta om den 
beslutsfattningsnivå som besitter denna inte har de resurser som krävs för att 
genomdriva beslutet. Vad gäller tillgång till information så bör beslutsrätten vid varje 
tillfälle finnas hos den chef som har bäst sådan, vilket kan variera.61 
 
2.7.4 Sammanfattning av tillfälle 
Enligt L är ett tillfälle en tidsbegränsad beslutspunkt som måste tas tillvara genom 
agerande. För att en chef skall kunna agera behöver han tillgång till information, 
resurser att genomdriva sin vilja och delegerad rätt att fatta nödvändiga beslut. 
                                                 
60 Leonhard, 1994, s. 109-132 
61 Ibid. s. 107-124 
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3 MILITÄRSTRATEGISK DOKTRIN 
 
3.1 Doktrinen 
 
I inledningskapitlet till verket Militärstrategisk doktrin anges doktrinens syfte: 

Militärstrategisk doktrin syftar till att förklara och förmedla ett gemensamt 
förhållningssätt inklusive en gemensam nomenklatur för användandet av 
militära medel och metoder.62 
 

   Verket utkom och fastställdes av ÖB Johan Hederstedt 2002 och var först i en 
serie av publikationer som behandlar svensk doktrin. Redan vid utgivningen var 
fortsättningen på denna serie, vilken bestod i verken Doktrin för gemensamma 
operationer, Doktrin för markoperationer, Doktrin för luftoperationer och 
Doktrin för maritima operationer, planerad.63  
   Överbefälhavaren poängterar i förordet att avsikten med doktrinserien är att 
”förändra vår strategiska kultur” och påpekar att ”vår verksamhet från och med nu 
tydligare tar sin utgångspunkt i militärvetenskapen.”64  
   Militärstrategisk doktrin benämns fortsättningsvis MsD. 
  
3.2 Teorier och modeller 
 
3.2.1 Konfliktens natur 
I denna modell anges ett antal faktorer som sägs utgöra konfliktens natur: den 
mänskliga faktorn, komplexitet, osäkerhet och friktioner samt tid.65  
 
3.2.2 Konfliktorsaker 
Under rubriken orsaker till konflikter nämns två olika faktorer: Hot, katastrofer och 
olyckor samt Aktörer och syften. Dessutom diskuteras begreppet asymmetri i anslutning 
till detta.66  
 
3.2.3 Krigsföringens nivåer 
Enligt MsD finns krigsföringsnivåerna politisk-strategisk, militärstrategisk, operativ 
och taktisk nivå. Här omtalas förhållandet och distansen mellan dessa vilket sägs kunna 
variera.67 
 
3.2.4 Operationslinjer 
Detta är en modell som omfattar ett antal företeelser som diskuteras under rubriken 
centrala begrepp. Här beskrivs hur en militär makt, via operationslinjer som leder över 
avgörande punkter kan nyttja den egna tyngdpunkten för att angripa motståndarens 
tyngdpunkt. Detta anges som metod för att uppnå slutmål, vilket innebär ett 
avgörande.68 
 
3.2.5 Manövertänkande 
                                                 
62 Försvarsmakten, 2002, s. 10 
63 Ibid. ss. 2-3 
64 Ibid. s. 3 
65 Ibid. ss. 15-21 
66 Ibid. ss. 24-27 
67 Ibid. ss. 69-73 
68 Ibid. ss. 77-80 
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Detta är en av de mer omfattande teorier som presenteras i doktrinen. Grunden i 
modellen är uppnåendet av avgörandet (se 3.2.4) genom skapandet av systemchock. 
Detta görs genom tillämpning av indirekt metod och utnyttjandet av kritiska sårbarheter 
(se 3.2.11) samt nyttjandet av uppdragstaktik (se 3.2.8) för att ta initiativet (se 3.2.7).69 
 
3.2.6 Indirekt metod och kritiska sårbarheter 
Den indirekta metoden, som härrör från Lidell Hart70, syftar till att undvika direkt 
konfrontation. Att sträva efter direkt konfrontation kallas direkta metoden. Indirekt 
metod strävar efter att angripa motståndaren via den minst förväntade vägen och vägen 
med minst motstånd. Dessa vägar går över punkter där ett avgörande (se 3.2.4) kan nås 
därför att motståndaren är svag eller inte förväntar sig angrepp, vilket benämns kritiska 
sårbarheter.71 
 
3.2.7 Initiativ 
Teorin om initiativ innebär att uppnå så kallat ledningsöverläge över motståndaren 
genom att ständigt vara på förhand med angrepp mot kritiska sårbarheter (se 3.2.6).72 
Ledningsöverläge förklaras med hjälp av Boyds beslutscykel73. Begreppet tempo anges 
som en fundamental förutsättning för initiativ. 74 
 
3.2.8 Uppdragstaktik 
Uppdragstaktik beskrivs som en ledningsmetod där chefen ”ställer uppgifter samt 
tilldelar resurser och handlingsregler men lämnar så mycket som möjligt av 
genomförandet åt sina underlydande”75, något som sägs underlätta agerande i kaotiska 
situationer där självständighet krävs och beslutsunderlag kan vara bristfälliga. En stor 
fördel med uppdragstaktik sägs vara att sättet som uppdrag utförs på varierar från gång 
till gång. Uppdragstaktik används för att kompensera svårigheter vid styrning eller 
förändring av verksamhet under pågående insats.76 
 
3.2.9 Modeller som ej behandlas 
Konfliktnivåer, Konfliktdynamik, Handlingsfrihet, strategi, syftet med användandet av 
militärmakt, militärmaktens arenor, sambandet mellan strategi, doktrin och policy samt 
krigföringsförmåga är modeller som ingår i MsD men behandlar andra områden än 
Leonhard. Dessa behandlas därför inte i denna avhandling.77 
                                                 
69 Försvarsmakten, 2002, ss. 81-82 
70 Ibid. s. 82 
71 Ibid. ss. 82-85 
72 Ibid. ss. 86-89 
73 Ibid. s. 87 
74 Ibid. s. 89 
75 Ibid. s. 90 
76 Ibid. ss. 90-95 
77 Se Försvarsmakten, 2002 för en beskrivning av dessa modeller. 
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4 DOKTRIN FÖR MARKOPERATIONER 
 
4.1 Doktrinen 
 
Doktrin för markoperationer utkom och fastställdes av ÖB Håkan Sýren 2005. En av 
föredragande var nuvarande ÖB Sverker Göranson, dåvarande brigadgeneral.78 
   Doktrinen syftar till att förmedla Försvarsmaktens koncept för genomförande av 
väpnad strid inom markarenan. Den skall utgöra vägledning och förmedla kunskap.79 
Tillsammans med Doktrin för luftoperationer, Doktrin för gemensamma operationer 
och Doktrin för maritima operationer utgör den en fortsättning på doktrinarbetet utifrån 
MsD.80 
   Doktrin för markoperationer benämns fortsättningsvis DmarkO. 
 
4.2 Teorier och modeller 
 
4.2.1 Miljö och karaktär 
I denna modell delas krigets intensitet upp i lågintensiva konflikter, medelintensiva 
konflikter, högintensiva konflikter och fullskaligt krig. Här anges ett antal olika 
uppgifter som kan förekomma vid de olika intensiteterna: Humanitär hjälp, 
katastrofhjälp, observatörer, fredsbevarande, fredsframtvingande och fullskaligt krig.81 
   I samband med denna modell nämns också begreppet asymmetri, vilket behandlas mer 
ingående av MsD. DmarkO påtalar dock att asymmetrin skall nyttjas till egen fördel. 
 
4.2.2 Manövrera 
Detta är ett begrepp som tillkommer i utvecklad form i DmarkO under modellen 
manövertänkande. Manövern anges som ett viktigt medel för att kunna utnyttja 
situationen, vilket definieras som att ”uppnå en bättre position relativt föregående 
situation i förhållande till motståndaren”82. Bland annat anges uppdragstaktik, 
initiativkraft, förmåga att kunna upptäcka situationer och tillgång till medel som 
förutsättningar.83 
 
4.2.3 Effekttänkande 
Under detta begrepp, som också är ett nytillkommet begrepp inom manövertänkande, 
omtalas vikten av att se den egna sidan och motståndaren som två (flera) interagerande 
element där motståndaren bör analyseras på samma sätt som den egna sidan och vice 
versa.84 
 
4.2.4 Tempo och manöverkrigföring 
I denna modell beskrivs begreppet manöverkrigföring (observera att vi hittills har 
behandlat begreppet manövertänkande), vilket sägs vila på tre faktorer: uppdragstaktik, 
initiativ och växelverkan mellan direkt och indirekt metod. Tempo relativt motståndaren 
anges som en mycket viktig faktor för manöverkrigföring.85 
 
                                                 
78 Försvarsmakten, 2005, s. 2 
79 Ibid. s. 7 
80 Ibid. s. 3 
81 Ibid. ss. 21-24 
82 Ibid. s. 51 
83 Ibid. s. 51 
84 Ibid. s. 55 
85 Ibid. ss. 61-62 
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4.2.5 Stridssätt 
Här indelas de verksamheter en stridande enhet genomför i tre stridssätt: anfall, försvar 
och fördröjningsstrid.86 
 
4.2.6 Modeller som ej behandlas 
Krigföringsförmåga, Doktrinen, Markarenan, Markarenans friktioner (som är en 
specificering av begreppet friktioner från MsD), Grundläggande förmågor, Taktiska 
grundprinciper, Ledningsnivåer (behandlas av MsD), Typer av operationer, 
Tillämpning av förmågor, Tyngdpunkt och avgörande punkter (behandlas av MsD), 
Kritiska sårbarheter (behandlas av MsD) samt Indirekt och direkt metod (behandlas av 
MsD) ingår i DmarkO men behandlas ej i utredningen. Manövertänkande och 
uppdragstaktik behandlas men beskrivs under 3.2.5 och 3.2.8. Nytillkomna begrepp till 
dessa teorier som behandlas beskrivs i 4.2.3 och 4.2.4.87 
                                                 
86 Försvarsmakten, 2005, ss. 75-79 
87 Se Försvarsmakten, 2005 för en beskrivning av dessa teorier. 
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5 LIKHETER OCH SKILLNADER 
 
5.1 Varaktighet 
 
5.1.2 Aspekten 
Aspekten varaktighet, eller någon motsvarighet i form av en modell för eller teori om 
längd hos en konflikt, presenteras inte i MsD eller DmarkO.  
 
5.1.2 Påverkansfaktorer 
Alla påverkansfaktorer i modellen varaktighet kan återfinnas i modeller i MsD. De är 
dock inte förbundna i samma teori utan återfinns på olika platser. DmarkO diskuterar 
inte konflikter på samma nivå som MsD och berör inte detta område. 
   Friktioner (osäkerhet och friktioner) och inkompetens (den mänskliga faktorn) 
omnämns i MsD som delar av konfliktens natur.  L:s inkompetensbegrepp pekar på 
misstag som begås av människan, det vill säga ser människan som en begränsning, 
medan MsD också uppmärksammar människan som en positiv tillgång.  
   Att målsättningen påverkar när ett avgörande kan nås, och därmed påverkar 
konfliktens längd, redovisas av MsD i modellen operationslinjer. Däremot behandlas 
inte målsättningens avlägsenhet och konsekvenser av detta, något som L identifierar. 
   Motståndarna och antalet parter diskuteras under aktörer och syften som en orsak till 
konflikten. Både MsD och L uppmärksammar att komplexiteten ökar beroende på 
antalet parter. Medan L just fokuserar på antalet parter tar MsD upp irreguljära styrkor 
och andra aktörer. L menar att nämnda komplexitet påverkar konfliktens längd medan 
denna koppling inte görs i MsD. Gällande styrkeförhållandet mellan motståndarna, 
vilket L menar påverkar varaktighet, uppmärksammas i MsD som assymetri, vilket 
innebär obalans mellan parter. Jag tolkar detta som samma saker. Däremot kopplar inte 
MsD detta till konfliktens längd.  
 
5.1.3 Konsekvenser 
Att korta och långa krig har olika innebörd och får olika effekt för de stridande parterna 
är något som L redovisar men MsD eller DmarkO inte omtalar. Under tid, en del av 
konfliktens natur, menar MsD att tid kan nyttjas för att vinna fördelar.88 Denna syn delas 
av L. Däremot redovisar inte MsD några fördelar och nackdelar med eller möjligheter 
och metoder för att påverka konfliktens längd, utöver det uppenbara: att vinna (nå ett 
avgörande). L framför påverkan av konfliktens längd som en metod som alla bör kunna 
nyttja beroende på läget. MsD säger istället att bruket av detta är något som varierar 
mellan kulturer.89 
 
5.1.4 Slutsatser avseende varaktighet 
L:s teorier och doktrinerna uppvisar likheter i de variabler (påverkansfaktorer och 
konsekvenser) som behandlas. Däremot skiljer de sig i utvecklingen (definitionen) av 
dessa, vilket rör sig i olika men inte motsägande riktningar. Likheter finns också 
avseende variablernas sammanhang, men detta skiljer sig i det att L har en mer 
omfattande modell för detta där alla variabler ingår. Den enligt mig mest betydande 
skillnaden är att L ser varaktigheten som påverkbar och visar vilka möjligheter till 
påverkan som finns, medan detta inte behandlas av MsD och DmarkO. 
 
                                                 
88 Försvarsmakten, 2002, s. 21 
89 Ibid. s. 21 
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5.2 Frekvens 
 
5.2.1 Aspekten 
I MsD eller DmarkO finns ingen modell som behandlar skillnaden i konflikters frekvens 
(eller något motsvarande uttryck) generellt eller på olika krigföringsnivåer. Även om 
begreppet tempo i sig självt innebär en strävan efter hög frekvens relativt motståndaren 
så finns ingen utvecklad modell där detta begrepp ingår.  
   I övrigt är det värt att notera att begreppet krigföringsnivåer skiljer sig mellan MsD 
och DmarkO å ena sidan och L å andra sidan avseende indelning, då den senare även 
talar om en teknisk nivå. 
   Avseende intensitet, vilket inte behandlas i MsD, skiljer sig DmarkO:s uppfattning 
från L:s. Det ställningstagande som L gör mot att definiera lågintensiva konflikter som 
mindre betydande skulle enligt mig kunna vara riktad mot DmarkO, vilken delar in 
intensitet efter helt andra kriterier än L:s frekvens. 
 
5.2.2 Normalvärde och förändringar 
MsD och DmarkO diskuterar endast vilken effekt en viss frekvens (tempo), i det aktuella 
fallet ett högre, relativt motståndaren kan ha. Förändringar över tiden i frekvens 
diskuteras endast av L. 
 
5.2.2 Hög frekvens 
Inom ramen för begreppet initiativ talar både MsD och DmarkO om vikten av en hög 
frekvens (tempo). En högre frekvens än den hos motståndaren inom områdena 
beslutsfattande, operationer och rörlighet beskrivs i MsD som vägen till framgång.90 
Vikten av högt tempo betonas över lag i DmarkO, särskilt under tempo och 
manöverkrigföring. 
   MsD antyder att tempo är ett fenomen som finns på olika krigföringsnivåer och 
förespråkar en strävan efter ett högt sådant i alla nivåer.91 DmarkO antyder i tempo och 
manöverkrigföring att tempo främst skall uppnås på operativ nivå (i operationer) men 
betonar i effekttänkande att alla ledningsnivåer skall bidra till detta.92 L anger ingen 
önskvärd frekvens (hög eller låg) utan påvisar endast fenomenet. 
 
5.2.3 Låg frekvens 
MsD och DmarkO talar inte om nyttjandet av låg frekvens (med dessas terminologi lågt 
tempo) som en taktik, vilket L gör. Under asymmetri diskuterar MsD att en underlägsen 
motståndare kan söka alternativa angreppssätt. DmarkO nämner som sagt att samma 
fenomen skall nyttjas till den egna sidans fördel. Dock nämns inte någon förändring i 
frekvens eller motsvarande i något av verken och det är enligt mig tveksamt att DmarkO 
avser en sänkning i frekvens med tanke på doktrinens fokus på högt tempo i övrigt. 
 
5.2.4 Relation till varaktighet 
MsD menar i och med modellerna operationslinjer och manövertänkande att ett högt 
tempo bidrar till ett avgörande. DmarkO delar detta i och med modellen 
manövertänkande. Detta kan likställas med L:s mening att en hög frekvens kan förkorta 
en konflikts varaktighet, även om sammanhanget mellan fenomenen (frekvens och 
varaktighet) skiljer sig. Enligt L gäller även det omvända förhållandet. Detta diskuteras 
dock inte av MsD eller DmarkO. 
 
                                                 
90 Försvarsmakten, 2002, s. 89 
91 Ibid. s. 89 
92 Försvarsmakten, 2005, ss. 55 och 61-62 
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5.2.5 Slutsatser avseende frekvens 
Så länge vi studerar hög frekvens (tempo) finns likheter mellan L:s teorier och 
doktrinerna. Båda behandlar effekten av detta. Skillnaden ligger i att L:s teori omfattar 
flera olika nivåer av frekvens och kopplar dessa till de olika krigföringsnivåerna. I 
doktrinerna behandlas frekvens som statisk vid olika nivåer medan L diskuterar effekten 
av förändringar. 
   Avseende intensitet knyter L:s teori samman detta med begreppet tempo via begreppet 
frekvens. Något samband mellan dessa fenomen redovisas inte av doktrinerna och detta 
beror eventuellt på ytterligare en skillnad: Definitionen av och sättet att hantera 
begreppet intensitet är helt olika, på gränsen till motsägelsefulla. 
   En likhet avseende sambandet mellan varaktighet och frekvens är att båda sidor menar 
att en hög frekvens (tempo) kan minska varaktigheten, men teorierna skiljer sig åt i hur 
detta förklaras. 
 
5.3 Sekvens 
 
5.3.1 Aspekten 
En indelning av en (väpnad) konflikt i flera olika verksamheter och skeden, vilket är 
innebörden av begreppet sekvens, är inget som görs av MsD. Man talar om att 
operationer kan indelas i olika skeden,93 men detta handlar snarare om en rent praktiskt 
strukturerande åtgärd än om någon teori om dessa skedens natur. 
 
5.3.2 Verksamhetstyper 
Inget av de begrepp relaterat till verksamhetstyper som definieras av L, eller någon 
motsvarighet, kan återfinnas i MsD. Däremot kan stridssätten som presenteras i 
DmarkO (Anfall, försvar och fördröjningsstrid) sägas vara en annan form av 
verksamhetstyper som dock endast behandlar stridsverksamhet. 
 
5.3.3 Bemästrandet av sekvens 
Även om teorin om sekvens i princip helt saknas i MsD så finns det likheter mellan L:s 
resonemang om vad som leder till framgång och teorin om operationslinjer i MsD. 
Likheten består i planering som framgångsfaktor. MsD visar i och med modellen om 
operationslinjer att vägen till målet (inte nödvändigtvis fysisk) med viktiga punkter på 
vägen skall tas ut i förväg. Detta påminner om L:s åsikt att planering om vad som skall 
ske efter varje skede (verksamhet) är av stor vikt. En viktig skillnad här är att L 
behandlar motståndarens agerande efter varje verksamhet medan MsD endast behandlar 
planering av det egna agerandet. Påverkandet av motståndaren är något som tas upp mer 
av DmarkO, men detta placeras inte in i ett sammanhang som kan relateras till 
sekvens.94 
   Initiativet kan tolkas som ett sätt att ständigt tvinga motståndaren till den verksamhet 
som vi önskar. Detta redovisas inte av MsD och DmarkO. Däremot använder även L 
begreppet initiativ då han menar att detta är något man återtar när man övergår från en 
försvarar- till en anfallarroll.  
 
5.3.4 Slutsatser avseende sekvens 
Teorin om aspekten sekvens är den av L:s teorier som uppvisar minst likheter med 
doktrinerna. Endast ett fåtal variabler (verksamheter och stridssätt) kan sägas likna 
varandra men sätts i helt olika sammanhang. På grund av detta blir också de relevanta 
skillnaderna (och motsättningarna) få. Den mest framträdande är att L behandlar de 
                                                 
93 Försvarsmakten, 2002, s. 80 
94 Se till exempel Försvarsmakten, 2005, ss. 50-51 
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variabler som används för den egna sidan även avseende motståndaren medan detta inte 
görs av doktrinerna. 
   Några intressanta likheter som trots allt uppträder är vikten av planering och 
behandlandet av begreppet initiativ. 
 
5.4 Tillfälle 
 
5.4.1 Aspekten 
Företeelsen tillfälle är den aspekt som har störst likheter med någon modell i MsD, 
nämligen kritiska sårbarheter. MsD och DmarkO framför att huvuddelen av dessa 
uppstår under stridsförloppet.95 Närmare bestämt är det dessa kritiska sårbarheter 
(egentligen deras uppträdande i tid) som stämmer in på beskrivningen av tillfälle. De 
definieras inte teoretiskt i MsD, men stämmer in på L:s definition, även om denna är 
bredare och inte avgränsad till kritiska sårbarheter. 
 
5.4.2 Att tillvarata tillfälle 
Både L, MsD och DmarkO behandlar tillfälle som någonting som bör utnyttjas. MsD 
beskriver det som innebörden av indirekt metod.96 Även DmarkO menar att utnyttjandet 
av kritiska sårbarheter är en del av indirekt metod.97 
   MsD och DmarkO föreskriver uppdragstaktik, via initiativet, som sättet att tillvarata 
tillfällen (exploatera kritiska sårbarheter).98 Detta hävdas rent principiellt av L, som 
däremot anger ett antal kriterier för att uppdragstaktik skall kunna fungera (samordning 
av beslutsrätt med resurser och information avseende beslutsnivå). Dessa kriterier 
behandlas inte av MsD eller DmarkO. Dessa framställer uppdragstaktik som 
framgångsfaktor i alla situationer, med undantag av de gånger då behovet av 
samordning måste lösas genom detaljerad styrning.99 
 
5.4.3 Slutsatser avseende tillfälle 
L:s teori och doktrinerna uppvisar stora likheter i synen på tillfälle, även om 
förklaringen av detta skiljer sig avseende begrepp och kopplingen till tid. En betydande 
likhet är också synen på uppdragstaktik som ett medel för att nå detta. Dock uppvisas 
skillnader i synen på detta begrepp, då L infört kriterier för en fungerande 
uppdragstaktik utöver de som redovisas i doktrinerna. 
 
5.5 Likheter och skillnader: slutsatser 
 
De slutsatser som dragits för respektive tidsaspekt ovan leder fram till ett antal 
allmängiltiga likheter och skillnader mellan jämförelseobjekten. Över lag är de variabler 
som används i ingående teorier väldigt lika varandra, medan deras tillämpning och 
sammanhang skiljer sig åt. Skillnader som visar på olika uppfattningar om ett fenomen 
beror till stor del på att fenomenet ses ur olika perspektiv eller att den ena sidan har en 
bredare eller smalare syn på fenomenet vilket gör att direkta motsägelser är ovanliga. 
Eftersom doktrinerna inte utgår ifrån tiden för sin modellbildning (jag har inte 
identifierat någon annan, liknande form av utgångspunkt, heller) så skiljer sig sättet att 
beskriva relationer. Definition av olika fenomen skiljer sig också åt beroende på denna 
skillnad i perspektiv, men detta medför inte heller betydande motsättningar. 

                                                 
95 Försvarsmakten, 2002, s. 85 och Försvarsmakten, 2005, s. 60 
96 Försvarsmakten, 2002, s. 85 
97 Försvarsmakten, 2005, s. 60 
98 Försvarsmakten, 2002, ss. 85-92 och Försvarsmakten, 2005, ss. 53-54 
99 Försvarsmakten, 2002, s. 90 och Försvarsmakten, 2005, ss. 53-54 
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6 AVSLUTNING 
 
6.1 Resultatdiskussion 
 
Resultatet av denna avhandling utgörs av ett antal identifierade likheter och skillnader 
mellan en teori och två doktriner. I min bakgrund beskriver jag att dessa skillnader och 
likheter kan vara intressanta att studera. Resultatet ovan utgör till del en sådan studie 
men framför allt en identifiering som kan vara grund för vidare studier.  
   Jag menar att mitt resultat är värdefullt då mina studier av likheter visar att våra 
doktriner och Leonhards teorier om tidsaspekter har mycket gemensamt, samtidigt som 
studerandet av skillnader påvisar att de som finns i stort inte leder till motsägelser. Detta 
innebär enligt mig att Leonhards teorier kan användas tillsammans med vår doktrin i 
olika sammanhang (dock ej helt oreflekterat, vilket jag också har visat). Ett annat 
tänkbart utfall av undersökningen hade kunnat vara att det fanns för få likheter och för 
många skillnader (utgörandes motsättningar) för att detta skulle vara möjligt. 
 
6.2 Metoddiskussion 
 

Jag anser att den metod jag använt har fungerat bra för ändamålet. Dock är min metod 
för analys relativt öppen. Att beskriva likheter och skillnader lämnar mycket öppet för 
tolkning redan i analysen och inte bara i slutsatserna. Det har varit upp till mig som 
författare att prioritera vilka likheter och skillnader som har varit relevanta med hänsyn 
till ämne, perspektiv, frågeställning och avgränsningar. Således kan man tänka sig att en 
annan författare hade producerat en något annorlunda analys. Detta sträcker sig till viss 
del ända tillbaks till beskrivningen av framför allt Leonhards teorier, då min beskrivning 
av dessa också till del utgörs av tolkning och prioritering. Dock hävdar jag att mitt 
resultat trots detta står sig då dessa avvikelser med tanke på grundmaterialet med största 
sannolikhet inte skulle ha varit av betydande art. 

 
6.3 Tankar om vidare forskning 
 
Jag har genom denna avhandling dels introducerat Leonhards tidsaspekter men framför 
allt ställt dem mot våra doktriner. Hur skulle en vidareutveckling av detta kunna se ut? 
   Om dessa teorier skall kunna användas tillsammans med doktrinerna så behövs till att 
börja med en bedömning av behovet av detta göras. Hur skulle teorierna kunna nyttjas, 
det vill säga inom vilka områden eller i vilka sammanhang är de önskvärda? Skall de i 
så fall integreras med doktrinen eller endast användas i det teoretiska bakgrundsstödet 
(jmf Militärteorins grunder)? Och hur skulle denna lösning kunna se ut? 
   Den studie jag genomfört skulle också kunna genomföras inom ramen för den 
maritima arenan, luftarenan eller gemensamma operationer med samma möjligheter till 
vidareutveckling. 
   Förutom tidsaspekterna innehåller Fighting by minutes också andra teorier, vilka jag 
nämner under 2.3 ovan. Dessa innehåller enligt mig också många nyttigheter som skulle 
kunna nyttjas inom våra doktriner. För att tillvarata idéerna i dessa och skapa 
förutsättningar för deras användande bör de också analyseras i relation till doktrinerna. 
Detta kan med fördel, men inte nödvändigtvis, göras enligt den metod jag använt i 
denna avhandling. 
 
 



LEDNINGSSKOLAN                      2009-07-07 22 
 
Yrkesofficersprogrammet 2006-2009 

7 SAMMANFATTNING 
 
7.1 Bakgrund, syfte och frågeställning 
 
Denna avhandling är ett examinationsarbete vid yrkesofficersprogrammet och har sin 
bakgrund i författarens intresse för Robert R. Leonhards teoribildning om tid som 
presenteras i boken Fighting by Minutes: Time and the art of war. Författarens avsikt är 
att undersöka hur denna teoribildning relaterar till svensk doktrin. Avhandlingen syftar 
till att skapa djupare förståelse för doktrinen genom att ställa den mot en annan 
teoribildning och skapa underlag för förändring eller bekräfta det som doktrinen säger. 
Dessutom syftar den till att introducera Leonhards teorier för den obekante. Detta görs 
genom att besvara frågeställningen ”Vilka likheter och skillnader finns mellan Robert R 
Leonhards teorier om tidsaspekter och teorierna i den doktrin som ligger till grund för 
verksamhet inom den svenska armén?” I och med detta avgränsas arbetet till 
markarenan och till teorier. Författaren har dessutom valt att endast jämföra teorierna ur 
ett krigsvetenskapligt perspektiv. Uppsatsen riktar sig till läsare med militärteoretisk 
grundutbildning. 
 
7.2 Metod och material 
 
Författaren genomför inledningsvis en deskription av Robert R Leonhards teorier om 
tidsaspekter. Därefter beskriver han de teorier och modeller ur de två doktriner som 
används som studieobjekt. Dessa är Militärstrategisk doktrin och Doktrin för 
markoperationer.  I samband med beskrivningen av detta värderar författaren vilka 
modeller och teorier som är aktuella för analys och redovisar de modeller som utlämnas 
utan att beskriva dessa. Efter detta följer analysen där likheter och skillnader beskrivs 
strukturerat utifrån Leonhards fyra aspekter. Slutligen dras slutsatser om dessa likheter 
och skillnader. 
 
7.3 Leonhards tidsbegrepp 
 

Leonhards tidsbegrepp behandlar tiden som en dimension i krigföring, enligt Leonhard 
den mest primära, vilken karaktäriseras av ett antal aspekter. Boken Fighting by Minutes 
presenterar dessa, men omfattar även en del andra teorier om tid i krigföring. Det är de 
fyra aspekterna som är studieobjektet i denna avhandling.  
   De aspekter som tas upp översätts i denna avhandling: varaktighet (duration), 
frekvens (frequency), sekvens (sequence) och tillfälle(opportunity). 
   Varaktighet behandlar en konflikts utsträckning i tid. Leonhard menar att denna 
påverkas av ett antal variabler och kan vara kort eller lång, vilket medför olika 
konsekvenser. Båda sidor i en konflikt kan försöka påverka detta då det ena eller det 
andra medför olika fördelar beroende på respektive sidas förutsättningar. 
   Frekvens innebär den rytm eller det intervall med vilket betydande händelser inträffar 
i krig. Frekvens existerar på de olika krigföringsnivåerna och får främst betydelse då en 
variation från det rådande normalläget uppstår. Denna variation kan vara naturlig eller 
medveten. Frekvensen påverkar en konflikts längd. 
   Sekvens handlar om den ordning i vilken olika sidors åtgärder vidtas (inträffar) i en 
konflikt. Leonhard redovisar olika verksamhetstyper som kan bedrivas och menar att 
dessa ger större effekt om de genomförs vid rätt tillfälle och förstärker varandra om de 
genomföras i rätt sekvens. Förståelse för detta fenomen anges som framgångsfaktor i 
militära operationer. 
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   Tillfälle är enligt Leonhard en beslutspunkt i tiden, en möjlighet som måste utnyttjas 
innan den upphör. Metoden för detta är uppdragstaktik, men Leonhard menar att 
delegerad beslutsrätt också måste följas av rätt resurser och rätt tillgång till information 
för att vara effektiv. 
 
7.4 Doktrinerna 
 

Författaren presenterar de modeller och teorier som skall tas upp för behandling i 
analysen. Ur Militärstrategisk doktrin behandlas konfliktens natur, konfliktorsaker, 
krigföringens nivåer, operationslinjer, manövertänkande, indirekta metoden, kritiska 
sårbarheter, initiativ och uppdragstaktik. Ur Doktrin för markoperationer tas miljö och 
karaktär, manövrera, effekttänkande, tempo, manöverkrigföring och stridssätt upp. 
Övriga modeller ur respektive doktrin utelämnas. 

 
7.5 Likheter och skillnader 
 

Avseende varaktighet konstaterar författaren att många av de variabler som ingår i 
aspekten återfinns i doktrinerna med en något annorlunda utveckling. Sambandet mellan 
variablerna liknar också varandra mellan de olika objekten men är mer omfattande hos 
Leonhard. En viktig skillnad är att Leonhard betraktar varaktigheten som påverkbar, 
vilket inte görs i doktrinerna. 
   Gällande aspekten frekvens finner författaren likheter så länge hög frekvens 
diskuteras, här tas begreppet tempo upp. Avseende låg frekvens återfinns inget 
resonemang i doktrinerna. Doktrinerna diskuterar inte frekvens i olika krigföringsnivåer 
och behandlar inte denna som påverkbar, vilket Leonhard gör. Frekvensens koppling till 
varaktighet kan återfinnas hos båda källor men förklaras på olika sätt i de båda fallen. 
   I analysen av sekvensbegreppet påträffar författaren få likheter mellan de olika 
objekten. Därigenom uppträder också få relevanta skillnader. Författaren 
uppmärksammar likheter i betoning av vikten av planering och användandet av 
begreppet initiativ. 
   Författaren menar att de båda källorna uppvisar stora likheter i synen på tillfälle, 
vilket han jämför med begreppet uppkomna kritiska sårbarheter. Uppdragstaktik 
förekommer i både doktrinerna och hos Leonhard, men den senare inför nya kriterier för 
en fungerande uppdragstaktik. 
   Slutligen konstaterar författaren att allmängiltiga likheter och skillnader kan uttydas. 
Variabler som förekommer sammanfaller ofta, men kan utvecklas olika och placeras i 
olika sammanhang. Skillnader beror ofta på att olika perspektiv används och direkta 
motsättningar eller motsägelser är ovanliga. Denna skillnad pekas också ut som orsak 
till att beskrivningen av variablers relationer skiljer sig. 
 
7.6 Avslutning 
Författaren avslutar med att konstatera att likheter och skillnader har identifierats. Då 
detta inte lett till identifiering av motsägelser menar han vidare att Leonhards teorier bör 
kunna nyttjas tillsammans med de svenska doktrinerna. 
Slutligen diskuterar författaren sin metod och sitt genomförande och presenterar sina 
tankar om vidare forskning i ämnet. 
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