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Följer Marinen doktrinen? 

manövertänkande vid internationella insatser med fartygsförband 
 
Sammanfattning: 
Denna uppsats har som syfte att undersöka huruvida det i Militärstrategisk doktrin respektive 
Doktrin för marina operationer beskrivna manövertänkandet tillämpas vid internationella insatser 
med fartygsförband. Bakgrunden till detta är att det sedan doktrinerna skrevs har genomförts 
sådana, vilket innebär ett underlag som inte fanns under framtagandet av doktrinerna.  
 
Studien genomförs som en fallstudie av insatsen ME01 inom ramen för EUNAVFOR Operation 
Atalanta utanför Somalia mellan maj och september 2009. Data samlas in i huvudsak genom 
intervjuer med ett urval av deltagande officerare.  
 
Resultaten av studien visar att inom förbandet ME01 förekom manövertänkande, men det kan inte 
konstateras vara som ett resultat av något medvetet val eller av att det var en internationell insats. 
Avseende hela operationen konstateras snarare en avsaknad av manövertänkande som huvudme-
tod, vilket framförallt hänförs till egenskaper som återfinns i multinationella operationer.  
 
Nyckelord:  
Doktrin, manövertänkande, internationella insatser, fartygsförband, ME01, Somalia. 
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Are the Swedish Navy complying to its doctrine? 
manoeuvre theory during naval operations in an international context 

 
Abstract (150 words): 
This essay aims to investigate whether the concept of manoeuvre theory, as described in the Swed-
ish doctrine, is adopted by Swedish naval units during international naval operations. Before the 
development of Swedish doctrine in its current form, no Swedish naval units had been participat-
ing in international operations, henceforth the need for the essay. 
 
The study was carried out as a case study of the operation ME01 within EUNAVFOR Operation 
Atalanta off Somalia between May and September 2009. Data are collected mainly through inter-
views with a selection of participating officers.  
 
The results of the study show that within the unit ME01, aspects of manoeuvre theory could be 
identified, but the cause of this could not be identified as neither the international context nor as a 
result of a deliberate choice. This also applies regarding the operation as such, where the absence 
of manoeuvre theory as a concept in use, mainly caused by the multinational context, is shown. 
 
Key words: 
Doctrine, manoeuvre, manoeuvre theory, manoeuvrist approach, international operations, naval, 
ME01, Somalia. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

De flesta organisationer har något mått av gemensamma normer, regler, och sätt att arbeta.1 Dock 

är det inte alla som nedtecknar dessa och på ett centralt och strukturerat sätt försöker få medarbe-

tarna att följa vad man skrivit ner. Så är dock fallet inom militära organisationer. Stort och smått, 

från klädsel och språkbruk till värdegrund och sätt att agera är mer eller mindre reglerat. Vilken 

reglering eller styrning som är viktigast är en svår fråga att svara på, men en ståndpunkt förs fram 

i den svenska försvarsmaktens definition av begreppet doktrin, där det anges att en doktrin skall 

vara: 

 

”Ett formellt uttryck för den kunskap och de föreställningar som utgör den viktigaste grunden för 

verksamheten inom det militära försvaret.”2 

 

Detta formella uttryck har dock inte funnits särskilt länge, det var först i början av 2000-talet som 

Försvarsmakten inledde en strävan efter att uttrycka sina mest allmängiltiga idéer och principer i 

doktrinform. I beslutet att utveckla en militärstrategisk och operativ doktrin från juni 2000 anges 

att dessa doktriner bland annat skall: ”ge vägledning för Försvarsmaktens agerande i olika situa-

tioner, nationellt och internationellt”.3 Efter framtagandet av den militärstrategiska doktrinen som 

var färdigt 2002 följde doktrinen för gemensamma operationer och de tre arenaspecifika doktri-

nerna för mark, luft, respektive marina operationer. Dessa fastställdes under 2005. Då Försvars-

makten nu i nästan fem år haft detta doktrinträd som bas för sitt agerande kan man fråga sig 

huruvida Marinen verkligen handlar enligt vad som står i dessa publikationer.  

 

I såväl Militärstrategisk doktrin (hädanefter MSD) som Doktrin för marina operationer (hädanef-

ter DMarinO) anges att manövertänkandet skall vara grund för Försvarsmaktens agerande, både 

                                                   
1 För en djupare beskrivning av begreppet organisation och dess karakteristika se t ex.  Bakka, Jørgen F, 
Organisationsteori : struktur, kultur, processer, sid 14-19.  
2 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, sid 9. 
3 Försvarsmakten, Utveckling av militärstrategisk och operativ doktrin, sid 2. 
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vid nationella och internationella insatser, över hela konfliktskalan från fred till krig.4 Detta 

sammanfattas av dåvarande Överbefälhavaren med följande: 

 

”För att nå största möjliga effekt, givet våra resurser och värderingar, skall manövertänkande 

utgöra grunden för Försvarsmaktens agerande i alla militära operationer”.5 

 

Merparten av de operationer som Försvarsmakten genomfört sedan doktrinerna utarbetades är av 

internationell karaktär, och det är inget som tyder på att detta är ett övergående fenomen. Lars 

Wedin skrev 2002 i boken Reflektioner över ämnet strategi att: ”Ett av de karaktäristiska dragen i 

dagens krishantering är att det nästan uteslutande handlar om multinationella insatser”.6 Detta 

påstående kan fortfarande anses vara aktuellt då Försvarsmakten i november 2009 deltar med 

totalt 735 personer i elva internationella insatser av varierande intensitet och omfattning.7 Då det 

dessutom inte förekommit någon nationell prövning av större mått under denna tidsperiod är de 

fall där saker verkligen ställs på prov och teori möter verklighet för dagens Försvarsmakt vid 

genomförandet av internationella insatser. Det är alltså då manövertänkandet skall tillämpas. 

1.2 Syfte & problemformulering 

Som nämndes i inledningen fastställdes den konceptuella grunden för Försvarsmakten i doktrin-

form under början av 2000-talet, innan vilket inte en enda internationell insats hade genomförts 

med något förband ur Marinen. Även efter doktrinernas fastställande har endast ett fåtal interna-

tionella insatser genomförts med marina förband.8 Snävar man ytterligare in perspektivet till att 

endast innefatta fartygsförband blir urvalet två operationer. Den första operationen innehållande 

de svenska förbanden ML01 och ML02 utanför Libanon inom ramen för UNIFIL under 2006-

2007.9 Den andra innehållande förbandet ME01 utanför Somalia inom ramen för EUNAVFOR 

                                                   
4 Försvarsmakten, MSD, sid 76. DMarinO, sid 12 & 51. 
5 Försvarsmakten, MSD, förord av överbefälhavaren, general Johan Hederstedt, kursiverat av författaren. 
6 Wedin, Reflektioner över ämnet strategi, sid 85. 
7 Försvarsmakten, http://www.mil.se/sv/Internationella-insatser/. 
8 Försvarsmakten, http://www.mil.se/sv/Internationella-insatser/Utlandsstyrkan/. 
9 Marin insats i Libanon, ML01 bestod av korvetten HMS Gävle, ML02 av korvetten HMS Sundsvall, båda ingick 
i FN-styrkan UNIFIL MarOps Task Force 448. Försvarsmakten, http://www.mil.se/sv/Internationella-
insatser/Utlandsstyrkan/Truppinsatser/UNIFIL---Libanon/. 
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Operation Atalanta under 2009,10 med ett planerat nytt svenskt deltagande (förbandet ME02) 

under 2010.11 Således finns det numera ett växande empiriskt underlag att studera avseende hur 

fartygsförband ur svenska marinen agerat under internationella insatser. Eftersom manövertän-

kandet enligt doktrinerna skall vara grunden för allt agerande vid alla insatser är min avsikt att 

undersöka om så är fallet genom att studera Marinens genomförda insatser ur ett manövertänkan-

deperspektiv. Ur den bredare frågan ”följer Marinen doktrinen” kan alltså följande specifika 

frågeställning destilleras: 

 

Tillämpas det i Försvarsmaktens doktriner beskrivna manövertänkandet av fartygsförband under 

internationella insatser? 

 

Då jag inte funnit några tidigare rapporter eller vetenskapliga undersökningar med inriktning 

enligt ovan kommer denna studie tillföra ny kunskap till ovan angivna del av det allmänna veten-

skapliga dilemmat i vilken utsträckning teorier hänger ihop med verkligheten.12  

1.3 Litteratur 

Ur den relativt omfattande litteraturen som berör manövertänkande har jag valt att i huvudsak 

använda sådant som är utgivet av Försvarsmakten eller Försvarshögskolan. Motivet till detta är 

att undersökningen relaterar till just den svenska försvarsmaktens definition och förekomsten av 

manöverteori vid insatser med förband ur densamma. Därav kan denna litteratur därmed anses 

vara huvudsaklig kunskapsbas för skolningen inom Försvarsmakten. Ur bakgrunden till framta-

gandet av Försvarsmaktens doktrinträd13 framkommer att MSD är den doktrin ur vilken efterföl-

jande doktriner skall hämta sitt fokus och som skall inrikta utformningen av dessa. I denna studie 

innebär det att inte enbart DMarinO anses vara styrande för det marina manövertänkandet, utan 

                                                   
10 Marinens insats i EUNAVFOR 01, Försvarsmakten, http://www.mil.se/sv/Internationella-
insatser/Utlandsstyrkan/Truppinsatser/Eunavfor--Adenviken/Om-insatsen/. 
11 Försvarsmakten, http://www.mil.se/sv/Rekrytering/Forsvarsmakten-rekryterar-till-ME-02/. 
12 Jfr Bjereld et al. Varför vetenskap?, sid 12-14 
13 För djupare resonemang kring begreppet doktrinträd, se Frisell, Mikael i Håkansson, Kersti och Tirud, Ove 
(red), Essäer inom krigsvetenskap – Militärteori, doktriner och manövertänkande, sid 195. För bakgrunden till 
doktrinutvecklingen i Försvarsmakten, se Försvarsmakten, Utveckling av militärstrategisk och operativ dokt-
rin. 
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det bakomliggande resonemanget kommer även att hämtas ur MSD, där det beskrivs tydligare 

och ägnas större utrymme.14 

1.4 Disposition 

Arbetet är indelat i fem kapitel, det nästföljande innehåller en beskrivning av manövertänkandet 

samt ett resonemang kring hur detta skall kunna göras mätbart för att besvara frågeställningen. I 

det tredje kapitlet redogörs för vilken metod som valts samt dess förtjänster och brister. Kapitel 

fyra inleds med en beskrivning av det källmaterial som använts, varefter teorin prövas på detta 

och resultatet av prövningen sammanfattas inkluderande slutsatser. I det avslutande kapitlet 

kommer det att återknytas till frågeställningen och ges förslag på fortsatt forskning.  

 

                                                   
14 I MSD ägnas hela kapitel 7, sid 75-102 åt manövertänkande medan i DMarinO är det endast ett två sidor 
långt underavsnitt till stycket Den marina krigföringens principer i kapitel 2, Grunder för operationer i mari-
tim miljö, sid 51-53. 
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2 Teori 

2.1 Allmänt 

Efter ett inledande stycke som definierar centrala begrepp och resonerar kring tidigare forskning i 

ämnet kommer tyngdpunkten i detta kapitel vara att diskutera kring vad begreppet manövertän-

kande innebär inom ramen för tidigare angiven frågeställning. I detta resonemang betonas indel-

ningen av det överliggande begreppet i mindre, mätbara delar som kommer att användas i det 

fortsatta arbetet. I delar kommer detta även att belysa tänkbara aspekter av manövertänkandets 

tillämpande vid internationella insatser. Det avslutande resonemanget förs i huvudsak tematiskt 

vilket även kommer att återspeglas i empirikapitlet. 

2.2 Centrala begrepp och definitioner 

2.2.1 Manöverkrigföring och utnötningskrigföring 

Den vanligaste indelningen i militärteoretisk litteratur när man beskriver manövertänkande, 

manöverteori eller manöverkrigföring är att ställa den i motsats till begreppet utnötningskrigfö-

ring.15 Jag kommer inte att närmare behandla utnötningskrigföring som ett begrepp i denna upp-

sats. Motivet till detta är framförallt att syftet med uppsatsen endast är att undersöka förekomsten 

av manövertänkande, inte förekomsten av något annat. Dessutom är inte motsatsförhållandet 

oomtvistat eller självklart, vilket Widén och Ångström belyser i Militärteorins grunder.16 Vidare 

använder Widén och Ångström i huvudsak termen manöverkrigföring,17 i sina resonemang, vilket 

av Christopher Werner i Den blå boken definieras som ett sätt att genomföra kriget på.18 De 

teoretiska och begreppsliga resonemang som Widén och Ångström avhandlar skulle enligt Wer-

ner istället beskrivas som manöverteori och manövertänkande.19 Detta förhållande är inte unikt 

utan vid min genomgång av litteratur i ämnet har jag insett att det finns ett antal olika sätt att 

använda dessa begrepp. Då syftet med arbetet är att pröva de svenska doktrinernas tillämpning är 

                                                   
15 Werner, Den blå boken, sid 101 & 106; Widén & Ångström, Militärteorins grunder, sid 182; Rekkedal, Modern 
krigskonst, sid 413-417. 
16 Widén & Ångström, Militärteorins grunder, sid 182. 
17 Widén & Ångström, Militärteorins grunder, sid 182-194. 
18 Werner, Christopher, Den blå boken, sid 101. 
19 Werner, Christopher, Den blå boken, sid 101. 
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det de definitioner som tillämpas i dessa som kommer att användas. Läsaren skall dock vara 

medveten om att det finns diskrepans mellan begreppens innebörd i den samlade litteraturen. I 

denna uppsats väljer jag att använda det bredare begreppet manövertänkande för att innefatta hela 

det koncept som beskrivs i doktrinerna. I de fall uttrycket manöverkrigföring används skall det 

förstås som tillämpande av manövertänkande i praktiken. 

2.2.2 Krigföringsnivåer 

Då diskussionen kring manövertänkande i vissa sammanhang berör 

begreppet krigföringsnivåer behöver detta beskrivas närmare. 

Genomförande av militär verksamhet delas in i en hierarki med 

fyra nivåer, främst beroende på vad effekten eller målet med den 

aktuella verksamheten kan hänföras till. De fyra nivåerna är poli-

tisk-strategisk, militärstrategisk, operativ och taktisk. Deras inbör-

des förhållande beskrivs i figur 1.20 Betonas bör att det inte finns 

några klart definierade gränser mellan nivåerna och de kan även 

överlappa varandra.21 Den politisk-strategiska, eller statsmaktsni-

vån har att bestämma de strategiska målen som skall uppnås och 

fastställa medel och metoder att använda samt ange eventuella 

begränsningar. Om militära maktmedel skall användas för att uppnå 

de strategiska målen, samordnas detta på den militärstrategiska nivån. Där avgörs även vilka 

militära resurser och metoder som skall användas. Det är på den taktiska nivån dessa resurser 

sedan används vid genomförandet av insatser inom ett operationsområde. Mellan den taktiska och 

den militärstrategiska nivån finns den operativa, som genom samordning av insatserna på taktisk 

nivå inom ett större område strävar efter att uppfylla de givna målsättningarna. Denna länk mel-

lan militärstrategisk och taktisk nivå benämns operationskonst,22 och en framgångsrik sådan 

kräver god kunskap om de olika nivåernas särart. Utvecklingen av den operativa nivån är förbun-

den med utvecklingen av manövertänkandet.23 Denna utveckling tog fart efter andra världskriget 

                                                   
20 Försvarsmakten, DMarinO, sid 37. 
21 Försvarsmakten, MSD, sid 69 
22 Försvarsmakten, MSD, sid 69-70; DMarinO, sid 37. 
23 Till, Seapower, sid 66-67; Widén & Ångström, Militärteorins grunder, sid 85-93. 

Figur 1, Krigföringsnivåerna. 
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och har fortsatt in på 2000-talet, vilket leder till att manöverkrigföring idag ses som en operativ 

huvudmetod.24  

  

En annan beröring mot krigföringsnivåerna är att det finns militärteoretiker som anser att det 

föreligger problem med att tala om manöver- respektive utnötningskrigföring inom luft- eller 

sjöarenorna. Detta motiveras med att avståndet mellan strategisk och taktisk nivå är mindre inom 

dessa arenor vilket medför mindre utrymme för den operativa nivån och därmed möjlighet att 

föra manöverkrigföring över huvud taget.25 Detta resonemang är inget som går att återfinna i 

MSD eller DMarinO där betoningen ligger på att manövertänkandet är tillämpligt på alla nivåer 

och inom alla arenor.  

2.3 Tidigare forskning inom ämnet 

Jag har studerat forskningen inom ämnet med två olika huvudinriktningar, den första med fokus 

på den svenska doktrinens utveckling och tillämpning, den andra med militärteoretisk inriktning 

runt manövertänkande som begrepp. Ur den förstnämnda kan dels utläsas en farhåga att imple-

menteringen av doktrinen i Försvarsmakten är bristfällig.26 Om så är fallet kan det påverka resul-

tatet av denna undersökning. Dels att undersökningen av huruvida de taktiska doktrinerna ytterli-

gare förädlar tankarna ur MSD eller inte återstår att göra.27 Att denna förädling och nedbrytning 

av överliggande doktrin bör förekomma betonas av tidigare arbeten.28 Dessa bekräftar även anta-

gandet i inledningen att manövertänkandet har en central betydelse i nuvarande MSD och därav 

kan anses intressant att studera.29 En studie av tillämpligheten hos MSD vid irreguljär krigföring 

har även påträffats, vilken drar slutsatsen att denna har begränsad tillämplighet på irreguljära 

konflikter30 vilket även detta kan påverka detta arbete beroende på vilken eller vilka insatser som 

kommer att undersökas. Avseende manövertänkande har det återfunnits en relativ samsyn med 

                                                   
24 Wedin, Reflektioner över ämnet strategi, sid 80. 
25 Widén & Ångström, Militärteorins grunder, sid 187. 
26 Hartikainen, Från projekt till process?, sid 32; Frisell i Håkansson, Kersti och Tirud, Ove (red), Essäer inom 
krigsvetenskap – Militärteori, doktriner och manövertänkande, sid 181-222.  
27 Hartikainen, Från projekt till process?, sid 47. 
28 Frisell i Håkansson & Tirud (red), Essäer inom krigsvetenskap – Militärteori, doktriner och manövertänkande, 
sid 220-222. 
29 Frisell i Håkansson & Tirud (red), Essäer inom krigsvetenskap – Militärteori, doktriner och manövertänkande, 
sid 218. 
30 Wallentin, Militärstrategisk doktrin – Är den användbar för dagens försvar?, sid 23-24. 
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doktrinernas beskrivning av manövertänkande i den utvalda litteraturen. Det framkommer fram-

förallt en uppfattning att detta tänkande är gemensamt för ett antal västerländska försvarsmak-

ter.31 Detta gör att möjligheten för svenska förband att tillämpa manövertänkandet under interna-

tionella insatser kan förmodas existera. Dock återfinns även farhågor avseende möjligheten till 

manövertänkande vid en operation i multinationell kontext. Den första pga. att den politiska 

nivån i större utsträckning vill ha kontroll och styra ända ner på taktisk nivå.32 Den andra pga. att 

förekomsten av olika kulturer, doktriner och materiel inom samma operation innebär svårigheter 

att synkronisera verksamheten på operativ nivå i den utsträckning manövertänkandet innebär.33 

Ur resonemanget ovan drar jag slutsatsen att det ur litteraturen återfinns faktorer som talar såväl 

för som emot att manövertänkandet tillämpas under internationella insatser, vilket bekräftar att 

frågeställningen i denna studie är relevant. 

2.4 Manövertänkande - inledning 

Innan den tematiska uppdelningen som skall leda till vilka indikatorer som kan användas i själva 

undersökningen avser jag beskriva huvuddragen i vad manövertänkande innefattar och inte inne-

fattar inom denna uppsats, i syfte att definiera begreppen.  

 

Redan tidiga tänkare inom militärvetenskapen refererar till något som liknar manövertänkande, 

Den franske amiralen Raul Castex skrev i sitt verk Théories Strategiques på 1930-talet:  

 

”Manoeuvre is quintessentially a creative activity. ´To create a favourable situation´ is the pro-

posed definition. Manoeuvre attempts to alter or control the course of events, to dominate fate 

rather than yield to it, to conceive and bring forth action.”34  

 

Denna definition indikerar att manöver i detta sammanhang inte bara är en fysisk rörelse utan lika 

mycket ett mentalt förhållningssätt, ett sätt att tänka. Detta bekräftas av både DMarinO och MSD, 

                                                   
31 Rekkedal, Modern Krigskonst, sid 341, 420; Werner, Den blå boken, sid 104. 
32 Till, Seapower, sid 74; Wedin, Reflektioner över ämnet strategi, sid 85; Försvarsmakten, DMarinO, sid 96. 
33 Vego, Operational Warfare at Sea, sid 5; Henricsson i Cedergren & Mattsson (red), Uppdragstaktik- en led-
ningsfilosofi i förändring, sid 285. 
34 Castex, Strategic Theories , sid 105. 
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vilka använder begreppet systemtänkande35 för sin övergripande beskrivning av hur manövertän-

kandet ska tillämpas.  Essensen är att se motståndaren som ett system, där funktionen hos detta 

helt beror på dess sammanhållning. Om man kan bryta samordningen i systemet uppnår man 

systemchock, vilket innebär att vitala funktioner upphör att fungera. Systemchocken är själva 

syftet med manövertänkandet enligt MSD. Systemchocken skall uppnås genom att fokusera mer 

på motståndarens vilja att föra kampen vidare än på att förstöra dennes resurser. Detta formuleras 

också som att tillmäta organisationen, sammanhållningen och moralen hos motståndaren större 

betydelse än hans stridskrafter, personal och andra fysiska resurser.36 I detta skall dessutom me-

del och metoder hela tiden inriktas på motståndarens svagheter och inte på hans styrkor. Detta 

kommer att beskrivas mer ingående i nästföljande avsnitt. 

 

Vidare framhålls i DMarinO och annan litteratur att resultatet av ovan förda resonemang blir att 

manövertänkande är ett kostnadseffektivt sätt att använda sina stridskrafter. Detta innebär dels en 

teoretisk möjlighet för en till numerären svagare part att nå framgång, men även att den starkare 

parten kan nå framgång med minimala förluster.37 En slutsats av detta skulle kunna vara att an-

vändandet av manövertänkande vid internationella insatser är troligt, då alla former av förluster 

betraktas som problematiska. Dock bemöts denna synpunkt av Edward Luttwak i hans bok Stra-

tegy, med att manöverkrigföring visst präglas av låga kostnader, men å andra sidan innebär ett 

högre risktagande, där ett enda misstag kan äventyra hela operationen.38  

 

Om detta tänkande ändå tillämpas under en operation bör det vara ett antal olika processer som 

blir berörda, jag kommer därför att dela in min fortsatta diskussion kring manövertänkande tema-

tiskt i tre delar baserat på de processer jag anser vara mest påverkade av manövertänkande om det 

tillämpas. Den första är planering. Om systemtänkande skall användas och man skall rikta in sina 

ansträngningar mot att påverka motståndarens vilja, bör detta påverka planeringen före och under 

en operation. Den andra delen är genomförandet, då det i det dynamiska förlopp som en insats 

kan betraktas som, sannolikt sker ett antal avväganden och vägval där förekomsten av en tanke-

                                                   
35 Försvarsmakten, DMarinO, sid 51; MSD, sid 81-82. 
36 Försvarsmakten, MSD, sid 75 och 81-82. 
37 Försvarsmakten ,DMarinO, sid 53; Rekkedal, Modern krigskonst, sid 415. 
38 Luttwak, Strategy, sid 115-116. 
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modell påverkar valet av agerande. Slutligen handlar det i dessa sammanhang till stor del om hur 

en tanke eller ett tankesätt sprids och appliceras på de olika nivåer som existerar i en hierarkisk 

organisation, varför den tredje delen i den kommande diskussionen är ledning.  

 

2.4.1 Planering med manövertänkande 

En förutsättning för att kunna inrikta sina ansträngningar mot motståndarens svagheter istället för 

hans styrkor är att ha identifierat dessa. I såväl MSD som DMarinO finns en modell beskriven 

som syftar till just denna identifiering. Begreppen som används är tyngdpunkter, avgörande 

punkter, kritiska sårbarheter, operationslinjer, och slutläge, vilka jag nu kommer att beskriva.39  

 

I DMarinO definieras tyngdpunkt helt enkelt som ”en central faktor för motståndarens styrka”40 

medan MSD använder den något fylligare definitionen: ”den eller de faktorer på vilka parterna i 

en konflikt baserar sin förmåga till kamp. Detta kan avse specifika förmågor, eller deras fysiska, 

konceptuella och moraliska förutsättningar.”.41 beskrivningen av begreppen fortsätter med avgö-

rande punkter, definierat som de punkter varifrån såväl egen som motståndarens tyngdpunkt kan 

påverkas, nås eller hotas. Framgång vid avgörande punkter skall leda till att motståndarens 

tyngdpunkt förskjuts och han kommer ur balans. De avgörande punkter där man har störst chans 

att uppnå ett avgörande, alltså där motståndaren är svag eller inte förväntar sig ett angrepp, be-

nämns kritiska sårbarheter. Hur medlen skall utnyttjas i tid och rum i syfte att påverka motstån-

darens tyngdpunkt benämns operationslinjer. Dessa skall inte uppfattas som fysiska förflyttnings-

linjer, utan som en följd av handlingar med syftet att först bearbeta eventuella avgörande punkter 

längs denna handlingsväg och i förlängningen uppnå syftet att påverka motståndarens tyngd-

punkt. Det sista begreppet, slutläge, är den situation som eftersträvas då motståndarens tyngd-

punkt är förskjuten, målen är uppnådda och operationen kan avslutas.42 Sambandet mellan be-

greppen illustreras i figuren nedan. 

 

                                                   
39 Denna beskrivning utgår från MSD och DMarinO, för fylligare resonemang kring begreppen jfr Widén och 
Ångström, Militärteorins grunder, sid 93-99; Rekkedal, Modern krigskonst, sid 353-371. 
40 Försvarsmakten, DMarinO, sid 52. 
41 Försvarsmakten, MSD, sid 78. 
42 Försvarsmakten, MSD sid 78-80; DMarinO, sid 51-52. 
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Figur 2, Manövertänkandets grundprinciper och begrepp.43 

 

Vikten av att nogsamt genomföra den här väldigt kondenserat beskrivna analys- och planerings-

processen inom ramen för manövertänkandet betonas i såväl DMarinO som MSD.44 Att så precist 

som möjligt ha beskrivit vilken eller vilka faktorer som konstituerar motståndarens styrka och 

vilja till kamp, samt vilka vägar man skall eftersträva för att påverka denna utpekas som en av 

förutsättningarna för att lyckas med manöverkrigföring. Inom ramen för frågeställningen gör 

detta att om manövertänkande tillämpas bör dessa begrepp användas. Som framgått av beskriv-

ningen är begreppen beroende av varandra, men för manövertänkandets resultat kan identifie-

ringen av motståndarens kritiska sårbarheter anses vara av vital betydelse för framgång. Detta 

betonas även av den tidigare nämnda Luttwak. Han menar att utgången av manöverkrigföring 

beror på den precision varmed man identifierar fiendens svagheter, det mått av överraskning man 

uppnår och precisionen i agerandet.45 Urskiljandet av styrkor och svagheter är dessutom en förut-

sättning för att kunna utnyttja den indirekta metoden under genomförandet, vilket kommer att 

åskådliggöras i nästa avsnitt.  

 

Vidare betonas i MSD att allt planerings- och stabsarbete skall ske parallellt på alla krigförings-

nivåer och leda till en förståelse för uppdraget, dess syfte och en idé om hur uppgiften skall lö-

                                                   
43 Försvarsmakten, DMarinO, sid 51. 
44 Försvarsmakten, MSD sid 85; DMarinO, sid 52. 
45 Luttwak, Strategy, sid 115. 
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sas.46 Den samordnade planeringen som möjliggörs av en gemensam begreppsapparat anges i 

MSD som en förutsättning för att manövertänkandet skall kunna appliceras fullt ut under genom-

förandet.47 Detta kan i högsta grad gälla även vid internationella insatser med anledning av att de 

ovan redovisade metoderna och begreppen inte är isolerat svenska utan till stor del harmoniserade 

med andra doktriner och handböcker, framförallt med NATO.48 Det gemensamma planerings-

verktyget och därtill hörande nomenklatur anges även av Geoffrey Till i boken Seapower som en 

av de mest betydande konsekvenserna av manövertänkandet.49 Att planeringen genomförs paral-

lellt och samordnat mellan de olika krigföringsnivåerna, med den beskrivna begreppsapparaten 

och att resultatet av planeringen blir en god förståelse för uppdraget kan följaktligen förväntas 

återfinnas i en operation där manövertänkandet tillämpas, särskilt i en multinationell sådan. 

2.4.2 Genomförande med manövertänkande 

En logisk följd av det i föregående kapitel beskrivna analys- och planeringsarbetet blir att sedan 

utnyttja detta vid genomförandet. Då syftet är att åstadkomma systemchock genom att framförallt 

påverka viljan hos motståndaren är frågan hur detta skall genomföras? I MSD anges att grunden 

för manövertänkande är ”att: 

 tillämpa den indirekta metoden och utnyttja kritiska sårbarheter 

 ständigt sträva efter initiativet, vilket underlättas av uppdragstaktik.”50 

Då uppdragstaktik är en ledningsmetod kommer den hanteras i nästa avsnitt varvid det är vid de 

övriga nyckelorden tonvikten ligger i mitt fortsatta resonemang i detta avsnitt. 

 

En komprimerad beskrivning av den indirekta metoden är att välja det handlingsalternativ som i 

fysisk mening utgör minst motstånd, och i psykologisk mening är det minst förväntade. Metoden 

är inte någon manual eller föreskrift, utan i likhet med manövertänkandet beskrivs den snarare 

som en filosofi. Enligt resonemanget i föregående avsnitt samt illustrerat i figur 1, innebär den att 

inte slaviskt välja en operationslinje direkt mot motståndarens tyngdpunkt, utan istället försöka 

upptäcka och utnyttja så många svagheter hos motståndaren som möjligt, ledande till en förskjut-

                                                   
46 Försvarsmakten, MSD, sid 92. 
47 Försvarsmakten, MSD, sid 93. 
48 Försvarsmakten, MSD, fotnötter på sid 77-80. 
49 Till, Seapower, sid 69-70. 
50 Försvarsmakten, MSD, sid 81. 
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ning av styrkeförhållanden såväl fysiskt som mentalt.51 Som nämndes i planeringsavsnittet, 2.4.1, 

är identifieringen av kritiska sårbarheter en förutsättning för den indirekta metoden. Detta är inget 

arbete som är möjligt att genomföra till fullo i förväg. I det dynamiska förloppet under en opera-

tion kommer det under genomförandet att uppstå nya kritiska sårbarheter att dra nytta av. Att 

tillämpa den indirekta metoden innebär att konsekvent utnyttja dessa möjligheter till framgång 

när de uppstår.52 Detta leder till slutsatsen att om manövertänkande tillämpas kommer fokuse-

ringen under genomförandet vara att upptäcka och exploatera motståndarens svagheter och und-

vika hans styrkor i så stor utsträckning som möjligt. 

 

Nästa del av manövertänkandets grunder är att sträva efter initiativet. Initiativ är inte begränsat 

till att bara nyttjas inom manövertänkandet, det är ett begrepp som härleds till krigföringens 

grundprinciper av de flesta militärteoretiker.53 I den fortsatta diskussionen berörs dock endast 

kopplingen till manövertänkande enligt doktrinerna. De förutsättningar som krävs för att möjlig-

göra initiativ avseende val av ledningsmetod kommer att belysas i nästa avsnitt. En logisk följd 

av syftet med manövertänkande, att försätta motståndaren i systemchock, är att inte vara beroen-

de av vad motståndaren gör utan att själv vara den som har initiativet vilket innebär att kontinuer-

ligt vidta egna åtgärder som gör motståndarens åtgärder irrelevanta.54 Sambandet mellan manö-

vertänkande och initiativ beskrivs med konceptet beslutscykel eller OODA-loop.55 Detta koncept 

är en modell som beskriver beslutsfattandets faser, att först upptäcka något, bedöma dessa i för-

hållande till sina mål, besluta om ett eget agerande för att slutligen verkställa detta och återgå till 

upptäcktsfasen igen. Alla delarna i denna kedja är av vikt för att uppnå det eftersträvade resulta-

tet, det räcker inte med en snabb och väl fungerande beslutsprocess om inte system och meka-

nismer för upptäckt av förändringar i omvärlden finns på plats. Lika lite är en väl utvecklad 

underrättelsefunktion tillräcklig om inte verkställandet av den beslutade aktionen sker snabbt och 

precist. Lyckas man vara snabbare genom den beskrivna beslutscykeln uppnås något som be-

                                                   
51 Försvarsmakten, MSD, sid 82-85. För en fördjupad beskrivning jfr Widén & Ångström, Militärteorins grun-
der, sid 92-93; Rekkedal, Modern Krigskonst, sid 311-321. 
52 Försvarsmakten, MSD, sid 85. 
53 För en historisk beskrivning av begreppet se Widén & Ångström, Militärteorins grunder, sid 132. 
54 Försvarsmakten, MSD, sid 86. 
55 En förkortning av de engelska verben; Observe, Orient, Decide, Act. En modell för beslutsfattande utvecklad 
av den amerikanske flygöversten John Boyd. För en mer ingående historisk beskrivning jfr Försvarsmakten, 
MSD, sid 87; Lind, Handbok: Manöverkrigföring, sid 13-16. 
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nämns ledningsöverläge,56 vilket i likhet med övriga ledningsaspekter kommer att diskuteras 

närmare i nästa avsnitt. Då detta överläge i sin idealform inte är bestående utan snarare flyktigt 

och svårt att bestämma när det är uppnått kan strävan efter att uppnå denna vara ett mått på i 

vilken omfattning denna del av manövertänkandet förekommer i en operation.  

 

En återkommande del i både initiativet och beslutscykeln under genomförandet är underrättelse-

arbetet. Medvetenheten om dess betydelse och påverkan på hela operationen bör vara betydande 

om man har ett manövertänkandeperspektiv vilket avspeglas i DMarinO där för det första en djup 

kunskap om motståndarens system och funktioner och för det andra en aggressiv underrättelsein-

hämtning tas upp inom ramen för manövertänkandets grundregler.57 Detta innebär inte bara att 

underrättelsearbetet i sig måsta fungera väl, utan för att möjliggöra manövertänkandet i stort är 

det nödvändigt att det är väl integrerat i det övriga stabsarbetet på och mellan alla nivåer.  

 

När nu tre av de fyra i MSD angivna grunderna till manövertänkande är diskuterade och den 

fjärde hänförs till nästa avsnitt återknyter jag till planeringen. Som nämnts tidigare betonar ma-

növertänkandet genom såväl initiativ, indirekt metod och beslutscykeln vikten av att inte vara 

statisk i sitt förhållande till planering. De avgörande punkter, kritiska sårbarheter och operations-

linjer som var giltiga innan operationen startade behöver följas upp över tiden och förmodligen 

revideras ibland. Om detta inte genomförs saknas till stor del fundamentet för grunderna, att gå 

mot svagheterna, påverka motståndarens vilja och uppnå systemchock. Att följa upp och anpassa 

planeringen under genomförandet kan därför anses vara en förutsättning för manövertänkande. 

Ur de förda resonemangen kan följaktligen, förutom det övergripande syftet under genomföran-

det, att påverka motståndarens vilja, ett antal faktorer identifieras som bör förekomma då manö-

vertänkandet tillämpas. Dessa är att försöka exploatera motståndarens svagheter, att ta och be-

hålla initiativet, att inse vikten av ett integrerat underrättelsearbete och slutligen att följa upp och 

anpassa planeringen. 

  

                                                   
56 Försvarsmakten, MSD, sid 86. 
57 Försvarsmakten, DMarinO, sid 52. 
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2.4.3 Ledning med manövertänkande 

En genomgående faktor ur det föregående resonemanget är att manövertänkandet bygger på 

förmågan att göra det oväntade, att ha möjligheten till ständiga initiativ, utnyttja uppkomna möj-

ligheter snabbt och flexibelt för att uppnå den eftersträvade systemchocken. En förutsättning för 

att manövertänkande skall kunna tillämpas är att man nyttjar en ledningsmetod som möjliggör 

och befrämjar detta. Försvarsmaktens ledningsmetod i detta syfte är enligt MSD uppdragstak-

tik.58 Då detta såväl är den sista av de fyra grunderna i manövertänkandet enligt MSD som en av 

grundreglerna enligt DMarinO59 innebär förekomsten av uppdragstaktik i en operation en indika-

tion på att manövertänkandet tillämpas. Men vad innefattar denna uppdragstaktik? Den kan sam-

manfattas i att chefer skall ange vad som skall uppnås samt tilldela resurser, men lämna så myck-

et som möjligt av hur detta skall uppnås fritt till den som fått uppgiften.60 Vidare betonas i upp-

dragstaktiken att behov av samordning skall säkerställas genom att chefens vilja, syfte och mål 

med uppgiften är tydligt förmedlat. Detta skall leda till samverkan snarare än till detaljerad styr-

ning. Denna förståelse av uppgiften överrensstämmer med det tidigare diskuterade syftet med all 

planering då manövertänkande tillämpas, samt gynnar möjligheterna till det eftersträvade initiati-

vet.  

 

Vidare förutsätter uppdragstaktiken en övergripande ledningsfilosofi och ett klimat som präglas 

av initiativkraft, självständigt beslutsfattande, individuellt ansvarstagande och ömsesidigt förtro-

ende. Ett sätt att få dessa pusselbitar lite närmare varandra är för en chef att vara närvarande i 

största möjliga utsträckning, t ex vid ordergivande, men även under genomförande.61 Värdet av 

att chefer rent fysiskt är närvarande hos sina underställda framhävs även av Cedergren i antologin 

Uppdragstaktik – en ledningsfilosofi i förändring.62 För att skapa det eftersträvade kreativa och 

initiativrika klimatet räcker det dessutom inte att belöna framgångsrika initiativ, utan en accep-

tans för att göra misstag är minst lika viktig.63 Förutom dessa mer kulturella och personliga 

                                                   
58 Försvarsmakten, MSD, sid 90. 
59 Försvarsmakten, DMarinO, sid 52. 
60 Försvarsmakten, MSD, sid 90; DMarinO, sid 95-96. 
61 Försvarsmakten, MSD, sid 94. 
62 Cedergren i Cedergren, Anders och Mattsson, Peter A (red), Uppdragstaktik-  en ledningsfilosofi i förändring, 
sid 10-13. 
63 Försvarsmakten, MSD, sid 86. 
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aspekter för chefer att beakta behöver även de organisatoriska faktorerna skapa möjlighet för 

uppdragstaktiken, dvs. organisationen måste vara utformad så att den skapar så mycket flexibili-

tet, handlingsfrihet och delegerat beslutsfattande på alla nivåer av ledningen som möjligt.64 Dess-

utom, med återkoppling till beslutscykeln från förra avsnittet, där ledningsöverläge beskrevs som 

den idealform vi strävar efter, behövs tekniska ledningssystem som stödjer detta. De behöver vara 

robusta och tillförlitliga så att chefer litar på att de alltid fungerar när de behövs och därmed kan 

ge frihet till sina underställda. De behöver vara flexibla för att möjliggöra oförberedd samverkan 

och initiativ. De behöver slutligen skapa förutsättningar för den goda omvärldsuppfattning som 

kan leda till ledningsöverläge och att uppkomna möjligheter utnyttjas.65  

 

Som belystes under avsnitt 2.3, rörande tidigare forskning, medför dessutom en multinationell 

kontext med olika kulturer, utbildningsstatus, tekniska system och doktriner ytterligare utma-

ningar att besegra, vilket borde leda till att om ambitionen att tillämpa manövertänkandet finns så 

kommer förutsättningar för detta att prioriteras. De identifierade förutsättningarna är för det första 

en ledning under genomförande som är präglad av samverkan, stor handlingsfrihet och god lä-

gesuppfattning hos och mellan chefer på alla nivåer. För det andra en organisation som innebär 

decentraliserad ledning och beslutsrätt och för det tredje ledningssystem som är robusta, flexibla 

och möjliggör den gemensamma lägesuppfattningen.  

 

                                                   
64 Försvarsmakten, MSD, sid 90. 
65 Försvarsmakten, MSD, sid 94. 
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3 Metod 

3.1 Allmänt 

Jag avser i detta kapitel inledningsvis beskriva val av metod samt dess styrkor, svagheter och 

påverkan på det fortsatta arbetet. Som ett resultat av detta kommer ett resonemang kring val av 

fall att undersöka, tillgängligt material och tillhörande källkritik. Avslutningsvis beskriver jag hur 

jag avser göra de i föregående kapitel identifierade indikatorerna på manövertänkande mätbara 

samt belyser validitet och reliabilitet. 

 

3.2 Metodval 

Som övergripande forskningsdesign har jag valt att genomföra en fallstudie för att få svar på 

frågeställningen huruvida det i Försvarsmaktens doktriner beskrivna manövertänkandet tillämpas 

av fartygsförband under internationella insatser. Designen medför både för och nackdelar, men 

den avgörande faktorn är för mig att det i denna metod ryms ett detaljerat och ingående studium 

av ett enda fall.66 Då det som skall undersökas till stor del handlar om ett tankesätt och till viss 

del abstrakta processer finns i en fallstudie möjlighet att komma närmare och förhoppningsvis 

även precisare i sökandet efter dessa. En annan styrka med fallstudien är att för att uppnå det 

beskrivande syftet med uppsatsen erbjuder denna mindre risk för att hamna i jämförande mellan 

olika saker som inte är relevanta för syftet. I detta resonemang anlägger jag den strikta tolkningen 

av en fallstudie som beskrivs av Esaiasson et al. i Metodpraktikan.67 En sådan studie skall endast 

behandla en enda analysenhet68 för att få kallas en renodlad eller traditionell fallstudie. Nackde-

len med den valda designen är framförallt bristen på generaliserbarhet i resultatet. Det är själv-

klart svårt att vid studiet av ett enskilt fall kunna påvisa att resultatet är giltigt även för andra fall, 

av vissa så explicit uttryckt som att det inte går.69 Men med avsikten att kompensera för denna 

svaghet vid det fortsatta valet av fall i kombination med det beskrivande syftet hos uppsatsen 

anser jag denna nackdel hanterbar.  
                                                   
66 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, sid 64. 
67 Esaiasson et al, Metodpraktikan, sid 119. 
68 I betydelsen ett fall, för närmare beskrivning av termen jfr Esaiasson et al, Metodpraktikan, sid 49-52. 
69 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, sid 67. 
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Med utgångspunkt i den identifierade svagheten hos metoden bör det fall som studeras vara ett 

typiskt fall snarare än ett kritiskt fall.70 Dels för att frågeställningen är relativt generell, det är inte 

självklart vilken kontext som skulle vara antingen least likely eller most likely71 avseende manö-

vertänkande vid internationella insatser då dessa i de flesta avseenden för fartygsförbanden ännu 

så länge varit relativt snarlika. Det är insatser som organiserats relativt lika, det är uppgifter som 

till stora delar liknar varandra och de fartyg som deltagit är av samma typ och storlek. Dessa 

faktorer stödjer ytterligare valet av ett typiskt fall, där förespråkarna för generaliserbarheten hos 

typiska fall motiverar detta med att en tillräckligt generell frågeställning och en tillräckligt homo-

gen population gör att det går att uttala sig allmängiltigt utifrån mycket få fall.72 Om jag väljer en 

insats som inte skiljer sig systematiskt från andra insatser finns det följaktligen en rimlig grund 

för att tro att resultaten är generaliserbara.73 Då det är en begränsad population att välja ur än så 

länge, men troligt att den ökar med tiden, bör även valet i största möjliga utsträckning harmonise-

ra med eventuella framtida insatser. 

 

Avseende representativiteten hos det valda fallet innebär frågeställningen att det valda fallet både 

skall klassificeras som en internationell insats och innehålla fartygsförband. Den officiella svens-

ka definitionen av en internationell insats är: ”Utnyttjande av svenska resurser i verksamhet 

beslutad av/överenskommen med i första hand FN eller OSSE samt förberedelser för sådan verk-

samhet”.74 Detta innebär att för att vara representativt är det enda kriteriet att det valda fallet 

innehåller någon koppling till FN,75 OSSE76, eller någon motsvarande organisation. Avseende det 

andra kriteriet, fartygsförband, innebär som nämnts i inledningen detta en begränsning av popula-

tionen till relativt få fall. 

 

                                                   
70 Esaiasson et al, Metodpraktikan, sid 179ff; Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, sid 67-68. 
71 Esaiasson et al, Metodpraktikan, sid 179-182. 
72 Esaiasson et al, Metodpraktikan, sid 183. 
73 Esaiasson et al, Metodpraktikan, sid 183-184. 
74 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, http://www.sakerhetspolitik.se/templates/ Le-
vel3Page____115.aspx#I. 
75 Förenta Nationerna 
76 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa 
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Undersökningsmetoden jag valt är en kombination av semistrukturerade intervjuer77 med ett antal 

personer som deltagit i insatsen och en kvalitativ analys av de skriftliga källor som innehåller 

dokumentation och erfarenheter. Motiven till valet av intervjuer som metod är för det första att 

utnyttja fallstudiens möjlighet att verkligen komma åt så mycket fakta som möjligt i det valda 

fallet. För det andra gör sekretessen kring skriftliga källor rörande nyligen genomförd militär 

verksamhet att urvalet kan antas vara begränsat och inte möjliggör utnyttjandet av fallstudiens 

fördelar. Intervjuformen semistrukturerade intervjuer innebär också att jag får möjlighet att ställa 

följdfrågor och fördjupa mig i eventuella ämnen som uppkommer under samtalets gång. För att 

inte riskera att vara beroende av enstaka uppgifter ur intervjuerna utan istället ha möjlighet till 

triangulering78 av data avser jag komplettera intervjuerna med en kvalitativ analys av tillgängliga 

skriftliga källor. 

3.3 Val av fall 

Som framkommit i inledningen har det endast genomförts internationella insatser med tre fartygs-

förband ur svenska marinen sedan DMarinO utgavs. Av dessa väljs insatsen ME01 utanför Soma-

lia inom ramen för EUNAVFOR Operation Atalanta. I insatsen innefattas endast genomförandet 

på plats i området, inte planeringen inför insats eller transporten av förbandet dit och tillbaka. 

Detta innebär en avgränsning i såväl tid (från 15 maj 2009 till 15 september 2009), som rum (på 

plats i området). Motivet till val är för det första att det är en insats som kan härledas till DMari-

nO avseende typ av operation och organisation79 vilket innebär att den inte bör skilja sig systema-

tiskt från förmodade framtida insatser. Då en ny insats (ME02) inom samma operation planeras 

för genomförande under 2010 uppnås dessutom den eftersträvade harmoniseringen med en even-

tuellt utökad population. För det andra, till skillnad från insatserna utanför Libanon inom ramen 

för UNIFIL deltog Marinen under ME01 med en större förbandsenhet och blev därmed i högre 

utsträckning involverad i lednings- och planeringsprocesserna under insats, vilket som framgått i 

föregående kapitel är två områden där manövertänkandet bör vara framträdande om det före-

kommer. För det tredje är insatsen den senast genomförda i urvalet vilket medför att intervjuerna 

                                                   
77 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, sid 301-304. 
78 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, sid 260. 
79 För typ av operation se Försvarsmakten, DMarinO, sid 70 och 74. För organisation se ibid, sid 97-98. 
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blir bättre i förhållande till närhetsprincipen,80 vilket kommer att utvecklas i avsnittet rörande 

källkritik. Avslutningsvis medför valet en farhåga, som dock hade varit samma även om något av 

de andra tillgängliga hade valts. Detta är tillämpligheten hos doktrinerna på en icke-statlig kon-

flikt, enligt vad som framkommit ur tidigare forskning. 

3.4 Material/källor 

3.4.1 Skriftliga källor 

Avseende den empiriska delen är källmaterialet begränsat till de delar som inte omfattas av sekre-

tess, vilket för insatsen ME01 innefattar två olika erfarenhetsrapporter.81 Av sekretesshänsyn har 

order, rapporter eller krigsdagböcker från operationen inte kunnat användas. Försvarsmaktens 

målsättning och krav på förbandet ME01 har dock kunnat utläsas i den öppna skrivelse som 

utgavs av Försvarsmakten inför insatsen.82 

3.4.2 Intervjuer 

Det första kriteriet som valdes i urvalsprocessen var att respondenterna skall ha en utbildningsni-

vå och grad som innebär att de har förförståelse för så många som möjligt av de förekommande 

begreppen och processerna, här förutsatt till minst graden örlogskapten. Det andra var att begrän-

sa urvalet till befattningar som innehåller så hög grad som möjligt av inblandning i planerings- 

och genomförandeprocessen under en insats. Detta innebär att ur urvalet på 160 personer i styr-

kan ME0183 identifierades fyra personer att intervjua, styrkechefen för hela insatsen, kommen-

dörkapten Magnus Jönsson, stabschefen kommendörkapten Carl-Johan Andersson och de båda 

fartygscheferna på korvetterna HMS Stockholm (örlogskapten Jon Wikingsson) och HMS 

Malmö (örlogskapten Björn Bergstrand). För att även inhämta data från den operativa nivån har 

örlogskaptenerna Mikael Holm och David Lindberg, tjänstgörande på det operativa högkvarteret 

för operation Atalanta i Northwood, UK intervjuats. I förberedelsearbetet granskades tillgänglig 

                                                   
80 Thurén, Källkritik, sid 30. 
81 Försvarsmakten, Erfarenhetsrapport efter genomförs insats – ME01; Försvarsmakten, ME01 slutrapport. 
82 Försvarsmakten, Fastställande av målsättning för svenskt styrkebidrag för insats i EUNAVFOR ATALANTA 
(ME01). 
83 Försvarsmakten, http://www.mil.se/sv/Forband-och-formagor/Forband/Tredje-sjostridsflottiljen-3-
sjostridsflj/Nyheter-fran-Tredje-sjostridsflottiljen-3sjostridsflj/ME01-medaljerade/. 
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litteratur kring själva genomförandet84 samt de forskningsetiska aspekterna att beakta vid en 

intervjusituation,85 vilket resulterade i att en intervjuguide utformades och följdes. I anslutning 

till själva intervjun gav respondenterna samtycke samt informerades om att samtalsuppteckning-

arna kommer att förvaras hos författaren. 

3.5 Källkritik 

All form av forskning innebär ett urval, av teorier, ur tillgängligt material eller vilka man skall 

intervjua. Även i detta arbete påverkar tillgången till källmaterial och dess egenskaper resultatet. 

Jag avser i det följande resonemanget betrakta källmaterialet ovan ur fyra källkritiska perspektiv. 

Äkthet, närhet, oberoende och tendens.86 Avseende äkthet kan källorna anses vara berättande 

snarare än kvarlevor,87 de kvarlevor som kan finnas i form av order, rapporter, krigsdagböcker 

och liknande är som tidigare nämnts inte tillgängliga av sekretesskäl. Då källorna utgörs av offi-

ciella handlingar, utgivna av Försvarsmakten, samt att respondenterna uttalat sig inom ramen för 

sina befattningar får de ur äkthetsperspektiv anses som tillförlitliga.  

 

Ur närhetsperspektiv har källorna stor trovärdighet som tidigare nämnts. De undersökta händel-

serna ligger inte längre tillbaka i tiden än några månader och dessutom kan det förmodas att de 

händelser och processer som undersöks har uppfattats som relativt betydelsefulla och därmed inte 

bör vara det första som glöms bort. Dock kan de månader som förflutit medfört viss risk för 

beroende mellan källorna, respondenterna har förmodligen diskuterat händelserna sinsemellan 

vilket kan påverka resultatet negativt ur källkritiskt hänseende.  

 

Detta leder in på nästa perspektiv, beroende, där jag anser att materialet har sin svaghet. Intervju-

erna står för sig själv, med reservation för interberoendet som nämndes ovan och eventuell ten-

dens som kommer att diskuteras senare, men det skriftliga materialet kan till viss del bygga på 

information från de individer som även är respondenter. Detta försvagar den avsedda triangule-

                                                   
84 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, sid 301-312. 
85 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, sid 440-451. 
86 Thurén, Källkritik, sid 13. 
87 Thurén, Källkritik, sid 100. 
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ringen mellan källorna, och medför att jag endast betraktar intervjuerna som primärkällor i denna 

undersökning.88  

 

Avslutningsvis till tendensperspektivet, vilket även måste beaktas hos författaren själv. Författa-

rens bakgrund och kännedom om företeelserna som undersöks samt dennes eventuella intresse av 

att resultatet skall bli det ena eller det andra kan inte bortses ifrån. Detta problem är mer framträ-

dande vid kvalitativ forskning, och reflektion över detta måste göras i varje bedömande av käll-

materialet. Avseende själva materialet kan inte möjligheten att källorna, medvetet eller omedve-

tet, försöker undvika negativa beskrivningar av sin egen insats negligeras. Det är naturligt att 

vilja framhäva förtjänster och försöka ge ett svar som är vad man uppfattar som efterfrågat. 

Sammanfattningsvis innebär resonemanget ovan att materialet har sin styrka avseende närheten i 

tid till det som avses undersökas samt att det består av primärkällor. Svagheterna består huvud-

sakligen av risken för beroende mellan respondenterna och risken för tendens. 

 

3.6 Operationalisering 

Detta avsnitt följer indelningen från teorikapitlet med de tre delarna planering, genomförande och 

ledning, med syftet att göra de företeelser och begrepp som i teoridelen identifierats som karakte-

riserande för manövertänkandet mätbara. I operationaliseringen har de i teorikapitlet identifierade 

faktorerna som karaktäriserar manövertänkande vidareutvecklats till ett antal operationella indi-

katorer,89 fortsättningsvis benämnda variabler.90 Till respektive variabel har därefter kopplats en 

eller flera indikatorer. Dessa kommer beroende på i vilken utsträckning de kan återfinnas i empi-

rin åsättas variabelvärden och sammanvägda konstituera huruvida variablerna kan anses återfin-

nas i empirin eller inte. Variabelvärdena som används är JA, NEJ och DELVIS. I syfte att både 

på ett samlat och strukturerat sätt påvisa vilka kriterier som använts och kunna presentera resulta-

tet ur empirin på ett tydligt sätt har jag använt en analysram i form av tabeller enligt nedan, där 

respektive variabel går att utläsa i den vänstra kolumnen samt därtill hörande indikatorer i den 

högra. 

                                                   
88 Thurén, Källkritik, sid 53. 
89 Esaiasson et al, Metodpraktikan, sid 58. 
90 Esaiasson et al, Metodpraktikan, sid 52-56. 
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PLANERING 

Variabler Indikatorer 
Var planeringen samordnad under operationen?  
Genomfördes någon planering parallellt mellan nivåerna?  

Gemensam planering 

Användes något planeringsverktyg under operationen? 
Förekom begreppen tyngdpunkt, avgörande punkter, operationslinjer 
och kritiska sårbarheter i planerna eller planeringen?  

Användandet av begrepp 

Fanns kännedom om någon kritisk sårbarhet hos motståndaren?  
Förståelse för syfte och mål Fanns förståelse för uppdraget, dess syfte och hur uppgifter skulle 

lösas? 
 
GENOMFÖRANDE 

Variabler Indikatorer 
Påverka motståndarens vilja Försökte man påverka motståndarens vilja?  
Exploatera svagheter Försökte man kraftsamla till där man uppfattade att möjligheterna att 

uppnå ett avgörande var stora?  
Initiativ Fanns en strävan efter att upptäcka och fånga upp förändringar i 

omgivningen för att utnyttja dessa till att ligga före motståndaren i 
beslutscykeln?  
Var underrättelsearbetet integrerat i övriga delar av stabsarbetet?  Ett integrerat underrättelse-

arbete Uppfattades underrättelsearbetet som ett stöd för genomförandet?  
Följdes planen upp under operationen?  Uppföljning och förändring av 

planen Förändrades planen under operationen?  
 
LEDNING 

Variabler Indikatorer 
Genomfördes samverkan mellan chefer? 
Hade chefer handlingsfrihet? 

Ledning under genomförande 

Hade chefer god lägesuppfattning och uppföljning? 
Var ledningen decentraliserad? Organisation 
Var beslutsfattandet decentraliserat? 
Uppmuntrades/belönades initiativ? 
Accepterades misstag? 
Gavs order personligen chef-underställd?  

Ledningsklimat 

Fanns förtroende mellan chef-underställd?  
Var ledningssystemen robusta?  
Var ledningssystemen flexibla?  

Ledningssystem 

Möjliggjorde ledningssystemen god lägesuppfattning?  
Tabell 1, Analysram efter operationalisering. 

3.7 Validitet och reliabilitet 

I det följande resonemanget kommer jag att diskutera dels huruvida de ur teorin härledda variab-

lerna i tabellen ovan kan anses vara lämpliga för att besvara frågeställningen, dels i vilken ut-

sträckning dessa variabler är passande för att ur det tillgängliga materialet få ett konsistent resul-

tat. Ur den förstnämnda kategorin är det första konstaterandet att det som mäts är mer av en 

känsla eller uppfattning än konkreta fakta. Detta tillsammans med den tidigare konstaterade 
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risken för tendens hos källorna innebär en risk för att det kommer att vara svårt att verkligen veta 

i vilken utsträckning de beskrivna tankeprocesserna och klimatet förekom under insatsen, vilket 

innebär en tveksam omedelbar validitet.91 Detta är ett resultat av tillgängligt material och till viss 

del vald metod, och kan inte vidare påverkas. Vidare till i vilken utsträckning variablerna täcker 

in aspekterna i den teoretiska definitionen av manövertänkande, den innehållsliga validiteten.92 

Denna har försökt att uppfyllas genom användandet av den strukturerade analysramen för att inte 

missa någon aspekt ur teorin. Men även genom att inom varje begrepp ur teorin i så stor utsträck-

ning som möjligt välja fler än en variabel att mäta och inom varje variabel eftersträva ett antal 

olika indikatorer. Det sistnämnda innebär även en så stor kriterievaliditet93 som möjligt, exempli-

fierad med att inte bara mäta möjligheterna till initiativ, utan också i vilken utsträckning misstag 

tolereras. Om då resultaten visar att det fanns både möjlighet till initiativ och acceptans för miss-

tag har detta hög kriterievaliditet. 

 

Åter till den andra kategorin ur inledningen till detta stycke, om variablerna är konsistenta och 

följdriktiga.94 Ett resultat av intervjuformen blir att detta kan ifrågasättas. Hade intervjuerna 

genomförts med slutna svar istället för som semistrukturerade hade detta ökat reliabiliteten, men 

min motivering till vald metod är att manövertänkandets filosofiska karaktär hade inneburit en 

större risk för begränsad kriterievaliditet enligt ovan i så fall.  

                                                   
91 Bjereld et al, Varför vetenskap, sid 113. 
92 Bjereld et al, Varför vetenskap, sid 113-114. 
93 Bjereld et al, Varför vetenskap, sid 114. 
94 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, sid 43. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2009-12-09 
Örlogskapten Magnus Danielsson 
SA HT 09 
 

 - 28 - 

4 Empiri 

4.1 Allmänt 

Efter en inledande beskrivning av det valda fallet kommer jag i detta kapitel att presentera resul-

tatet av prövningen av empirin mot analysramen från föregående kapitel. Avslutningsvis kommer 

jag under stycket empirisk analys tematiskt fördjupa mig i resultatet samt diskutera tänkbara 

orsaker till detsamma. 

 

4.2 Beskrivning av insatsen ME01 

Den 8 december 2008 startade EU, inom ramen för den europeiska säkerhets- och försvarspoliti-

ken (ESDP)95 insatsen EUNAVFOR Somalia, Operation Atalanta i havsområdet utanför östra 

Afrika.96 Insatsen grundas på ett antal resolutioner i FN:s säkerhetsråd97 och har som mål att ge 

skydd åt FN:s humanitära hjälpsändningar i området samt avvärja, förebygga och bekämpa sjörö-

veri. Sveriges riksdag tog den 12 mars 2009 beslut om ett svenskt deltagande i insatsen.98 Uppgif-

ten att verkställa detta beslut gavs till Försvarsmakten vilket resulterade i inrättandet av förbandet 

ME01 med fartyg ur 3.sjöstridsflottiljen i Karlskrona. Uppgifterna till det svenska förbandet 

ME01 var att: ”skydda WFP99 och andra aktörers transporter av humanitär hjälp till Somalia; 

skydda övrig sårbar sjöfart samt avskräcka från sjöröveri och väpnat rån till sjöss.”100 Dessa 

uppgifter ledde till att verksamheten som genomfördes under insatsen var av karaktärerna eskor-

tering, havsövervakning, och spaning.101  

 

                                                   
95 European Security and Defence Policy 
96 EU, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/missionPress/files/ 
091117%20Factsheet%20EU%20NAVFOR%20Somalia%20-%20version%2012_EN.pdf. 
97 UNSCR 1814, 1816, 1838, 1846 vid tillfället för beslut. Referenser till dessa återfinns i källförteckningen. 
98 Sveriges Riksdag, http://www.riksdagen.se/webbnav/ 
?nid=3120&doktyp=betankande&bet=2008%2f09%3aUF%c3%b6U3. 
99 World Food Programme, FN:s världslivsmedelsprogram, är världens största humanitära organisation och 
FN:s program för matbistånd, för fördjupad beskrivning jfr http://www.wfp.se/?NodeID=2, fotnotad av förfat-
taren. 
100 Försvarsmakten, ”Fastställande av målsättning för svenskt styrkebidrag för insats i EUNAVFOR ATALANTA 
(ME01)”, bilaga 1, sid 4. 
101 Försvarsmakten, ME01 slutrapport, sid 4-8 
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I förbandet ME01 ingick ett lednings- och stödfartyg, HMS TROSSÖ, de två korvetterna 

STOCKHOLM och MALMÖ samt en skydds- och insatsstyrka benämnd Vessel Protection De-

tachment (VPD). Dessa enheter leddes av C ME01 med sin stab grupperad i huvudsak ombord 

HMS TROSSÖ.102  

 
Figur 2,Organisationsskiss över ME01.103 
 

Enheterna ingående i EUNAVFOR Somalia organiserades i en Task Force, benämnd TF 465104 

vilken på taktisk nivå leddes av en Force Commander (hädanefter FCdr) med stab (benämns 

Force Headquarters, hädanefter FHQ) ombord ett av fartygen. Under perioden hade först Spanien 

och sedan Nederländerna ansvar för denna taktiska ledning. Ledningen på operativ nivå genom-

fördes från ett Operational Headquarters, (hädanefter OHQ) i Northwood, UK. Chefen för ME01 

var direkt underställd FCdr och ME01 organiserades som en Task Group inom TF 465 benämnd 

TG 456.03. I genomsnitt bestod TF 465 av tolv fartyg och tre marina spaningsflygplan.105 Under 

den aktuella perioden genomfördes i samma område liknande insatser från NATO106 (TF 508) 

och CMF107 (TF 150 och 151) med motsvarande antal fartyg i respektive samt ett antal nationella 

operationer med samma syfte från Kina, Indien, Malaysia, Australien och Iran.108 

                                                   
102 Försvarsmakten, ”Fastställande av målsättning för svenskt styrkebidrag för insats i EUNAVFOR ATALANTA 
(ME01)”, bilaga 1, sid 18. 
103 Försvarsmakten, ”Fastställande av målsättning för svenskt styrkebidrag för insats i EUNAVFOR ATALANTA 
(ME01)”, bilaga 1, sid 18. 
104 För beskrivning av en insatsstyrkas organisation, se Försvarsmakten, DMarinO, sid 97-98. 
105 Försvarsmakten, ME01 slutrapport, sid 1. 
106 North Atlantic Treaty Organization 
107 Combined Maritime Forces, USA-ledd koalition grundad 2003, för mer information se 
http://www.royalnavy.mod.uk/operations-and-support/operations/joint-operations-rn-army-raf-
nato/gulf/coalition-maritime-forces-cfmcc/ 
108 EU, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/missionPress/files/ 
091117%20Factsheet%20EU%20NAVFOR%20Somalia%20-%20version%2012_EN.pdf. 
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4.3 Empirisk analys 

4.3.1 Allmänt 

Det övergripande intrycket som framträder ur det empiriska materialet är att tyngdpunkten för 

insatsen ME01 inte var huruvida manövertänkande tillämpades eller inte. I erfarenhetsrapporterna 

lyfts istället ett stort antal materiella och personella aspekter fram och även ur intervjumaterialet 

kan detta beläggas med svar som ”det var inget framträdande inslag i insatsen”109 och ”det var 

inget man funderade särskilt mycket över”.110 Dessutom poängterar ett flertal respondenter att 

metoder, klimat och processer avseende de undersökta variablerna internt inom förbandet inte 

skiljde sig från vad man tillämpar vid all annan verksamhet utanför den internationella kontex-

ten.111 Efter den under operationaliseringen beskrivna sammanvägningen av variablerna förelig-

ger ett sammanställt resultat enligt tabellen nedan. Detta kommer att beskrivas närmare i resten 

av kapitlet. Beskrivningen görs tematiskt i enlighet med kapitel två och operationaliseringen. 

Avslutningsvis kommer resultatet summeras och dragna slutsatser redovisas. 

4.3.2 Sammanvägt resultat 

PLANERING 
Variabler Sammanvägt variabelvärde 
Gemensam planering DELVIS 
Användandet av begrepp DELVIS 
Förståelse för syfte och mål JA 

 

GENOMFÖRANDE 
Variabler Sammanvägt variabelvärde 
Påverka motståndarens vilja NEJ 
Exploatera svagheter DELVIS 
Initiativ DELVIS 
Ett integrerat underrättelsearbete DELVIS 
Uppföljning och förändring av planen  NEJ 

 

LEDNING 
Variabler Sammanvägt variabelvärde 
Ledning under genomförande JA 
Organisation JA 
Ledningsklimat JA 
Ledningssystem DELVIS 

Tabell 2, Sammanvägt resultat efter prövning mot empirin. 

                                                   
109 Andersson, Carl-Johan, Stabschef ME01. 
110 Wikingsson, Jon, FC Stockholm. 
111 Jönsson, Magnus, Chef ME01; Andersson, Carl-Johan, Stabschef ME01; Bergstrand, Björn, FC Malmö. 
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4.3.3 Planering 

4.3.3.1 Gemensam planering 

Det sammanvägda resultatet för variabeln är delvis, detta för att det framkommer entydigt ur 

källorna att inom ME01 genomfördes planeringen i högsta grad samordnat och parallellt mellan 

stab och fartyg, men mellan ME01, taktisk (FHQ), respektive operativ nivå (OHQ) förekom det 

inte i någon större utsträckning vilket kan exemplifieras med följande uppfattningar från ME01: 

”Jag uppfattade att det var en svag koppling mellan planeringen på operativ och taktisk nivå”112 

och ”Vi var inte inblandade i planeringsprocessen särskilt mycket, planeringen innebar att för-

bandet delgav operativa begränsningar, men vi var inte delaktiga i planeringen av uppgiftens 

lösande”.113 Förklaringar till detta kan hittas i vad som i teorikapitlet tagits upp som en utmaning 

för manövertänkande vid multinationella insatser, att jämka ihop människor med olika skolning 

och arbetssätt. Detta illustreras med följande citat från en av respondenterna som tjänstgjorde på 

operativ nivå: ”Det är svårt med olika kulturer, nationaliteter och utbildningar. Det finns inget 

allmänt verktyg” och ”När det är tillfälligt sammansatta grupper blir det olika inom olika delar av 

staben”.114 Avsaknad av planeringsverktyg och gemensam planering mellan operativ och taktisk 

nivå får även påverkan på möjligheten att tillämpa andra aspekter av manöverkrigföringen. När-

mare bestämt potentialen för underställda att ta initiativ, att uppnå en integrerad underrättelse-

funktion och att följa upp eller förändra planeringen under genomförandet.  

4.3.3.2 Användandet av begrepp 

Även avseende denna variabel blir resultatet delvis, detta för att å ena sidan anger samtliga re-

spondenter att begreppen tyngdpunkt, avgörande punkter, operationslinjer och kritiska sårbarhe-

ter förekom i planer och planering, men å andra sidan var de inte något som tillämpades eller 

analyserades alls. Detta är till viss del förståeligt på fartygsnivå, där man uttrycker sig: ”Jag läste 

dem och visste att de fanns, men det var inget man reflekterade över eller använde på farty-

                                                   
112 Andersson, Carl-Johan, Stabschef ME01. 
113 Jönsson, Magnus, Chef ME01. 
114 Holm, Mikael, Stabsofficer OHQ. 
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gen”.115 Anmärkningsvärt är dock att en stab på operativ nivå, vilket är den nivå där manövertän-

kande i huvudsak kan förväntas uttrycker sig enligt följande: ”Begreppen finns på papper men 

används inte i den dagliga verksamheten”.116 Detta tillsammans med avsaknaden av identifiering 

av någon kritisk sårbarhet hos motståndaren innebär att denna variabel inte var entydigt före-

kommande under insatsen. Vidare innebär den bristande kännedomen om motståndarens kritiska 

sårbarhet(er) svårigheter att utnyttja dessa under genomförandet, vilket är centralt i manövertän-

kande. 

 

4.3.3.3 Förståelse för syfte och mål 

Det framkommer entydigt att variabeln är uppnådd hos samtliga respondenter, i ett fall formule-

rat som: ”En röd tråd syntes hela tiden till uppgifter och syfte”.117 Ur de skriftliga källorna kan 

dessutom utläsas att samtliga uppdrag under insatsen har kunnat lösas i enlighet med FCdr inten-

tioner,118 vilket även detta indikerar att förståelse för syfte och mål med varje given uppgift var 

något som beaktades under insatsen. Att detta uppfylldes får positiv inverkan på möjligheten till 

såväl initiativ som att fokusera på motståndarens svagheter istället för styrkor. 

 

4.3.4 Genomförande 

4.3.4.1 Påverka motståndarens vilja 

Svaret på huruvida det övergripande syftet med manövertänkandet, att påverka viljan, betonades 

under insatsen ME01 är nej. Under intervjuerna görs en övervägande referens till att man upplev-

de sig försöka påverka motståndarens fysiska attribut snarare än dennes vilja under operationen. 

Detta återspeglas i den skriftliga dokumentationen med väldigt detaljerade beskrivningar över 

antalet beslagtagna vapen, genomförda bordningar och eskorter.119 Någon beskrivning av eventu-

ell påverkan på motståndarens vilja eller motivation saknas. Ett exempel är: ”Man går mot det 

                                                   
115 Wikingsson, Jon, FC Stockholm. 
116 Holm, Mikael, Stabsofficer OHQ. 
117 Wikingsson, Jon, FC Stockholm. 
118 Försvarsmakten, ME01 slutrapport, sid 1. 
119 Försvarsmakten, ME01 slutrapport, sid 7-8. 
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som är enklast att möta, de fysiska attributen”.120 Förklaringar till detta återfinns i referenser till 

uppgifternas karaktär och den begränsade delaktigheten i operativ planering, vilket indikerar att 

förutsättningar för att uppfylla detta kriterium inte fanns under operationen.  

 

4.3.4.2 Exploatera svagheter 

Möjligheten att kraftsamla resurser till där man uppfattar att man kan nå ett avgörande blir be-

gränsade som en följd av den dåliga kännedomen om motståndarens kritiska sårbarheter vilket 

beskrevs tidigare. Detta kompenseras dock av den goda förståelsen för det övergripande syftet 

och målet med givna uppdrag, vilket leder till att denna variabel delvis blir uppfylld. I såväl 

rapporter121 som av respondenter anges en specifik operation som syftade till att just exploatera 

en svaghet istället för en styrka hos motståndaren, vilket uttalas som ”operationen mot Bossasso 

genomfördes på rätt ställe, man hade identifierat ett behov”122. Vidare lyfts anpassning av eskort-

verksamheten efter såväl motståndarens förmågor som handelsfartygens skyddsnivå upp i både 

intervjuer och skriftliga källor,123 vilket även detta kan hänföras till att utnyttja svagheter istället 

för att möta styrkor. 

 

4.3.4.3 Initiativ 

Resultatet blir delvis, med bakgrund i att materialet förvisso visar att ambitionen att ta och behål-

la initiativet fanns inom operationen. Möjligheten upplevdes dock som begränsad, detta dels som 

följd av den tidigare beskrivna avsaknaden av synkroniserad planering mellan operativ och tak-

tisk nivå. Men även beroende på den multinationella miljön, där farhågor om påverkan från öp-

penheten och trögheten i beslutsprocesserna, på framförallt politisk nivå bekräftas.124 Både posi-

tiv och negativ inverkan från aspekter av ledningskaraktär har identifierats vilket kommer att 

påvisas senare. Avslutningsvis uppfattas även här att kulturella och personrelaterade skillnader 

                                                   
120 Lindberg, David, Stabsofficer OHQ. 
121 Försvarsmakten, ME01 slutrapport, sid 4 & 6. 
122 Andersson, Carl-Johan, Stabschef ME01. 
123 Försvarsmakten, ME01 slutrapport, sid 6; Wikingsson, Jon, FC Stockholm; Jönsson, Magnus, Chef ME01. 
124 Andersson, Carl-Johan, Stabschef ME01. 
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spelar in, där FCdr från Spanien upplevdes som mer initiativdrivande än den efterkommande från 

Nederländerna.125 

 

4.3.4.4 Ett integrerat underrättelsearbete 

Variabeln indikerar i likhet med den gemensamma planeringen att arbetet var väl integrerat inom 

respektive nivå, men inte däremellan vilket även här ger resultatet delvis. Detta förhållande illu-

streras med följande citat: ”Underrättelsearbetet var en del i hela kedjan och processen, i alla fall 

inom vår taskgroup”,126 respektive: ”Interaktionen mellan FHQ och vår underrättelsecell funge-

rade inte alls, det var väldigt liten respons från FHQ”.127 En anledning till detta anges vara pro-

blemen med att dela sekretesskyddad information mellan olika nationer och organisationer, vilket 

kommer att belysas närmare i ledningsavsnittet.  

 

4.3.4.5 Uppföljning och förändring av planen 

Det är entydigt att det inte förekom någon uppföljning eller förändring av planen, trots att möj-

ligheterna avseende såväl en initial planering med de tidigare analyserade begreppen och utpeka-

de personella resurser på operativ nivå fanns att tillgå vilket ger resultatet nej för denna variabel. 

Detta kan illustreras med följande citat: ”Det var ingen uppföljning längs vägen som uppfattades 

på vår nivå, inget ´nu går vi ditåt  ́för att detta har hänt”,128 ”Det finns en kollega som jobbar med 

detta här på OHQ, dock känns det mest som ett spel för gallerierna”,129 samt avslutningsvis: 

”Operationen rullade bara på”.130  

 

                                                   
125 Bergstrand, Björn, FC Malmö. 
126 Wikingsson, Jon, FC Stockholm. 
127 Jönsson, Magnus, Chef ME01. 
128 Andersson, Carl-Johan, Stabschef ME01. 
129 Lindberg, David, Stabsofficer OHQ. 
130 Jönsson, Magnus, Chef ME01; Holm, Mikael, Stabsofficer OHQ. 
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4.3.5 Ledning 

4.3.5.1 Ledning under genomförande 

Här, i likhet med tidigare, betonas att det uppfattades en skillnad när det kom en ny FCdr,131 dock 

ger den samlade bilden av samverkan som huvudmetod för samordning, stor handlingsfrihet och 

fungerande uppföljning från högre chef ett ja som resultat. Det ges ett antal exempel på nämnda 

väl fungerande samverkan, såväl i intervjuer som i det skriftliga materialet.132 Vidare ges en 

tydlig positiv bild av egen handlingsfrihet på olika nivåer, såväl på fartygen som hos chefen för 

styrkan, som formulerar sig på följande sätt: ”Jag upplevde mig inte ha någon begränsning som 

innebar någon begränsning”.133 Avseende lägesuppfattning och uppföljning hos närmast högre 

chef beskriver han det med orden: ”FHQ låg inte och frågade eller störde men var inte heller 

utanför loopen”,134 vilket får anses bekräfta att denna aspekt av att möjliggöra initiativ i det lilla 

och manövertänkande i det stora var uppfylld.  

 

4.3.5.2 Organisation 

Även här ger materialet ett samstämmigt ja, som svar på huruvida ledning och beslutsfattande var 

decentraliserade. Detta resulterade även i förutsättningar för att ta initiativ och tillämpa uppdrags-

taktik vilket påvisas av följande: ”Vi fick ett område och en uppgift och frihet att lösa denna.”,135 

och ”uppgiftsställningarna var erfarenhetsbaserade med möjlighet till fri tanke i utövandet”.136 

Det framhålls vidare att den av förbandet själv initierade ledningsnivån CTG, mellan fartygsche-

ferna och FCdr, var en framgångsfaktor för att uppnå denna decentralisering,137 vilket även be-

kräftas av skriftliga källor.138 

                                                   
131 Försvarsmakten, ME01 slutrapport, sid 5. 
132 Försvarsmakten, ME01 slutrapport, sid 16. 
133 Jönsson, Magnus, Chef ME01. 
134 Jönsson, Magnus, Chef ME01. 
135 Jönsson, Magnus, Chef ME01. 
136 Wikingsson, Jon, FC Stockholm. 
137 Jönsson, Magnus, Chef ME01. 
138 Försvarsmakten, ME01 slutrapport, sid 5. 
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4.3.5.3 Ledningsklimat 

Den övergripande bilden avseende denna variabel är att ja, initiativ uppmuntrades och misstag 

tolererades, i sådan utsträckning att det kompenserar för viss avsaknad av personlig kontakt och 

förtroende mellan chefer på olika nivåer. Beskrivningar som stödjer detta är: ”Det fanns sällan 

eller aldrig något körschema eller manual”,139 ”idéer kom upp, idéer förkastades”140 och ”högt i 

tak, klapp på axeln”.141 Det som vidare framkommer är att den personliga kontakten som skapar 

förtroende mellan chefer dock inte uppfylldes till fullo annat än inom förbandet. I ME01 genom-

fördes regelbundna telefonkonferenser142 och möten vilket troligen förstärkte förtroendet mellan 

cheferna. Däremot sköttes kontakten med FCdr i huvudsak med textmeddelanden och endast vid 

enstaka tillfällen skedde personliga möten eller direkt dialog med denne.143 I likhet med för ett 

flertal av de tidigare undersökta variablerna framträder även här bilden av att det skiljde i inställ-

ning mellan olika FCdr, vilket eventuellt hade kunnat dämpas om ett större mått av personlig 

kontakt hade förekommit. 

4.3.5.4 Ledningssystem 

Här tonar en tudelad bild fram, vilket leder till resultatet delvis. De positiva delarna som fram-

kommer är för det första förmågan till generellt informationsutbyte och upprätthållande av en 

gemensam lägesbild inom ME01, vilket exemplifieras med följande: ”Samordningen mellan 

svenska enheter har fungerat klanderfritt och förbandet har haft en gemensam RMP144 över ti-

den”145 Den andra positiva delen var ett möjliggörande av flexibilitet, samverkan och initiativ 

genom ett inom operationen utvecklat lednings och kommunikationssystem kallat Mercury. 

”Internet och webblösningar som Mercury var mycket bra och ändamålsenliga, alla visste allt”.146 

Avseende den mindre positiva delen består den av ett antal begränsningar härrörande ur den 

begränsade tillgången till gemensamma sambandssystem, vilket beskrivs som: ”Vi hade inte 

                                                   
139 Wikingsson, Jon, FC Stockholm. 
140 Bergstrand, Björn, FC Malmö. 
141 Holm, Mikael, Stabsofficer OHQ. 
142 Försvarsmakten, ME01 slutrapport, sid 13. 
143 Wikingsson, Jon, FC Stockholm. 
144 Recognized Maritime Picture, gemensam lägesbild över ett maritimt område, fotnotad av författaren. 
145 Försvarsmakten, Erfarenhetsrapport efter genomförs insats – ME01, sid 3. 
146 Wikingsson, Jon, FC Stockholm. 
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krypterat tal/text till alla.”,147 ”interoperabilitetsmässigt saknades satellitlänken som alla andra 

hade”148 och slutligen: ”En gemensam lägesbild för AOO149 i realtid, i likhet med den vi har 

nationellt, saknas helt.”.150 Detta försvårade, som tidigare nämnts, den eftersträvade samordnade 

underrättelseprocessen, men även den gemensamma lägesbild som skall möjliggöra initiativ.  

4.4 Sammanfattning av empirisk analys 

Den samlade bilden som framträder ur den fragmenterade empiriska analysen ovan är att det 

inom det svenska förbandet ME01 tillämpades manövertänkande enligt de valda variablerna i stor 

utsträckning. Såväl planering som genomförande och ledning genomsyrades av dessa principer så 

långt förbandet själva kunde påverka. Till detta konstaterande bör dock nämnas om att detta inte 

innebär att manövertänkandet uppfattades som särskilt framträdande i relation till annat inom 

operationen. Det speglar endast resultatet av de använda variablerna och indikatorerna. Det som 

även framkommer är att uppfyllandet av dessa inte ansågs skilja sig från vad som hade varit fallet 

vid nationell verksamhet.  Detta indikerar att uppfyllandet av kriterierna inte baserades på något 

aktivt val av manövertänkandet som filosofi vid internationell insats, utan att den snarare är vad 

som normalt tillämpas inom ett fartygsförband ur Marinen. 

 

Om man däremot studerar hela operationen blir resultatet tudelat. Å ena sidan återfinns ett antal 

variabler som bekräftar manövertänkande såsom ledningsprinciper och -klimat, organisation och 

förståelse av syfte och mål. Detta gynnades ytterligare av relativt statiska och koncentrerade 

uppgifter att lösa. Å andra sida fanns ett antal variabler där manövertänkandet inte kan anses 

tillämpats, för det första den övergripande strävan efter att påverka motståndarens vilja, för det 

andra att fokusera på dennes svagheter. För det tredje att genom integrering och förståelse mellan 

krigföringsnivåerna anpassa och förändra operationen i stort efter dessa mål. Dessa brister skulle 

kunna beskrivas som en brist på manöverinslag i det operativa tänkandet, som ju har som syfte att 

samordna verksamheten på taktisk nivå. Effekten av detta förstärktes ytterligare av viss brist på 

stöd från gemensamma ledningssystem och de bekräftade farhågorna om att skillnader mellan 

                                                   
147 Wikingsson, Jon, FC Stockholm 
148 Wikingsson, Jon, FC Stockholm. 
149 Area Of Operations, operationsområde, fotnotad av författaren. 
150 Försvarsmakten, Erfarenhetsrapport efter genomförs insats – ME01, sid 3. 
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nationaliteter samt påverkan från den politiska nivån försvårar manövertänkande vid en multina-

tionell operation. Sammantaget innebär detta att manövertänkande inte kan anses vara framträ-

dande som ett aktivt val under operationen. 

4.5 Slutsatser 

Av resultatet som framkom ur empirin drar jag två huvudsakliga slutsatser. Den första slutsatsen 

är att ett utpräglat manövertänkande inte kan förutsättas vara den dominerande filosofin att till-

lämpa vid en internationell insats med svenska fartygsförband. Detta grundar jag på att de två 

farhågorna kring manövertänkande i multinationell kontext besannades. Den första farhågan var 

att naturen hos en sådan insats, där olika nationaliteter, tekniska system och individer med olika 

doktriner, möjligheter och skolning inte kan förväntas ha möjlighet till en sådan genomgripande 

samsyn och koordinering som manövertänkande innebär. Den andra farhågan var att beslutspro-

cesser och behov av kontroll på framförallt den politiska nivån försvårar den typ av dynamik och 

flexibilitet på lägre nivåer som manövertänkande i sin renaste form förutsätter. 

 

Den andra slutsatsen är ett resultat av den första i kombination med att det framgår att svenska 

fartygsförband i huvudsak praktiserar de delar av manövertänkande som är tillämpbara på lägre 

taktisk nivå, oavsett om man ingår i en internationell insats eller inte. Detta är inte vad som be-

skrivs i doktrinerna, som inte ger något alternativ till manövertänkande. Därför är slutsatsen att 

med nuvarande inriktning i doktrinerna minskar användbarheten av dessa och ju fler internatio-

nella insatser som genomförs desto mer äventyras deras legitimitet.  
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Avslutning 

4.6 Allmänt 

I detta kapitel kommer jag inledningsvis att återknyta till syfte och frågeställning med uppsatsen, 

redovisa ett antal gjorda reflektioner under arbetets gång samt avslutningsvis ge förslag till vidare 

forskning inom området. 

4.7 Sammanfattning 

För att belysa den bredare frågan, följer Marinen doktrinen, har detta arbete som syfte att utreda 

den specifika frågeställningen ”tillämpas det i Försvarsmaktens doktriner beskrivna manövertän-

kandet av fartygsförband under internationella insatser?”.  

 

Det korta svaret är som redovisats att ja, det tillämpas, vilket medför att svaret på den första 

frågan är ja, Marinen följer doktrinen. Detta i sig har begränsat värde utan det är ur det fylligare 

svaret, att manövertänkande förekommer vid internationella insatser men inte som ett domine-

rande eller medvetet inslag jag anser denna undersökning medför ett värde för forskningen.  

4.8 Reflektioner 

Som framgått medför såväl vald metod, det aktuella fallets karaktär som val av variabler och 

indikatorer ett antal möjliga brister i resultatets giltighet. Då syftet inte är att besvara till vilken 

grad eller hur ofta manövertänkandet tillämpas vid internationella insatser utan ge en indikation 

på förekomsten eller frånvaron anser jag att dessa brister är acceptabla i det aktuella fallet. Hade 

utrymme, tid och empiriskt underlag medgivit detta skulle eventuellt ett val av mer kvantitativ 

och omfattande undersökning givit ett konsistentare resultat. Föreliggande uppsats får anses vara 

en första ansats till att belysa vilka ansträngningar som kan vara nödvändiga i fortsättningen för 

att minska klyftan mellan teori, doktrin och verklighet ytterligare. 

4.9 Förslag till fortsatt forskning 
Ett naturligt område att studera vidare som följd av resultatet av denna undersökning är studier av 

alternativa teorier lämpliga att tillämpa under internationella insatser med fartygsförband, i syfte 
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att komplettera det för tillfället i doktrinerna allenarådande manövertänkandet. Detta skulle ex-

empelvis kunna göras som en jämförande fallstudie på detta fall.
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