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Teoriers avtryck i doktriner
William S. Lind och Robert Leonhards syn på manöverkrigföring och dess likheter med doktrin för  
gemensamma operationer. 
Sammanfattning:
William  S.  Lind  och  Robert  Leonhard  har  båda  givit  ut  skrifter  som  behandlar  begreppet 
manöverkrigföring. Försvarsmakten skall vid operationer använda sig av manövertänkandet som 
enligt  doktrinen  har  sin  grund  i  manöverkrigföring.  Den  svenska  doktrinen  avser  att  ta 
utgångspunkt i teorin men lämnar fåtalet referenser till detta i sin utformning. 

Uppsatsen syftar till att studera likheterna mellan William S Lind och Robert Leonhards teorier om 
manöverkrigföring, och det manövertänkande som finns i Doktrin för gemensamma operationer. 

Författaren har genom en kvalitativ textanalys tagit ut ett antal indikatorer från teorierna som sedan 
har analyserats i doktrinen för att finna liknelser dessa emellan.  

Resultatet visar att Lind och Leonhards teorier om manöverkrigföring i vissa avseenden kan liknas 
vid doktrinen, samt att fler liknelser till Linds teori har funnits i doktrinen. Dock är det överlag få 
liknelser som har påträffats.  

Nyckelord:  
Manöverteori, Manöverkrigföring, William S. Lind, Robert Leonhard, Doktrin för gemensamma 
operationer.

 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2011-06-28
Kd Tobias Karlström
OP TA 08-11

Title: 
Theories reflected in doctrines.
William S.  Lind  and Robert  Leonhard´s  vision  of  maneuver  warfare  and its  similarities  with  
Doctrine for joint operations. 
Abstract:

William S. Lind and Robert Leonhard have both published papers that explain how they look on 
maneuver warfare. Swedish Armed Forces during operations make use of maneuver thinking that 
is based on maneuver warfare according to the doctrine. The Swedish doctrine refers to the basis of 
the  theory,  but  provides  few  references  to  this  in  their  design.

The paper aims to study the similarities between William S. Lind and Robert Leonhard's theory of 
maneuver  warfare,  and  the  wordings  which  are  in  Doctrine  for  joint  operations.

The author has through a qualitative textual analysis made a number of indicators from the theories 
that  have  been  analyzed  in  the  doctrine  to  find  similarities  between  them.

The results show that Lind and Leonhard's theory of maneuver warfare are in some respects similar 
to the doctrine, and more similarities has been found in Lind's theory than in Leonhard's. But it is 
overall few similarities that have been found.

Key words:
Maneuvertheory,  Maneuver  warfare,  William  S.  Lind,  Robert  Leonhard,  Doctrine  for  joint 
operations. 
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Innehållsförteckning

1 Inledning
1.1 Bakgrund

Krig är något som människan har ägnat sig åt i urminnes tider med olika stor omfattning, och 

då människans utveckling gått framåt har även krigskonsten ändrats. Vapen har blivit mer 

effektiva och teknologin har ändrat sättet att föra krig på, men även teorier om hur krig skall 

utföras  har  ändrats.  För  att  undvika  utnötningskrig  och  onödig  blodspillan  har  många 

militärteoretiker  valt  att  yttra  sig  om  hur  krig  skall  föras  på  ett  smartare  vis  för  att  nå 

framgång. 

History suggests God is on the side of the bigger battalions – unless the smaller battalions 

have a better idea.  A slugging match against  someone much stronger than yourself is 

never very promising. Even if you win, the cost is usually high. But if you can use judo 

against your larger opponent, if you can psych him out, throw him off balance, and use 

his own momentum against him, you can win, and often you can win quickly and at small 

cost. Maneuver warfare can be thought of as military judo.1

På  detta  sätt  väljer  William  S.  Lind  att  skriva  en  av  många  förklaringar  till  vad 

manöverkrigföring  är  och  kan  åstadkomma.  På  ett  annat  sätt  väljer  Robert  Leonhard  att 

förklara sitt sätt att se på manöverkrigföring, genom att använda schack som exempel där det 

viktiga inte är att slå alla motståndarens pjäser utan bara kungen för att det ska resultera i 

vinst.2 

Dessa två förklarar användandet av sin styrka och list till att vinna slaget istället för att mötas 

där numerären har en betydande faktor. Det låter som en enkel sak att genomföra men för att 

lyckas  med  manöverkrigföring  krävs  många  olika  betydande  faktorer,  och  detta  är  vad 

William S. Linds bok  Maneuver Warfare Handbook och Robert Leonhards bok  The Art of  

Maneuver handlar om. Försvarsmakten har för avsikt att använda sig av en manöverteori när 

de genomför operationer och de svenska doktrinerna bygger på ett manövertänkande som ofta 

1 William S. Lind, Maneuver Warfare Handbook (USA, Boulder; Westview press Inc, 1985), s 2.
2 Robert Leonhard, The Art of Maneuver, Maneuver-Warfare Theory and AirLand Battle (USA; Presidio press 
Ca, 1991), s 15f
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beskrivs med stöd av just manöverkrigföring.3 Detta går att läsa i de svenska doktrinerna som 

är skapta som en vägledning till hur Försvarsmakten skall genomföra militär verksamhet. 

1.2 Problemformulering

Anledningen  till  intresset  för  den  här  typen  av  studier  är  att  det  finns  en  allmän  idé  att 

doktriner bygger på militärteori.  Doktrin för gemensamma operationer(DGemO) skriver till 

exempel  att  ”Doktrinen  tar  utgångspunkt  i  militärteorin”4.  Stämmer  detta?  Finns  likheter 

mellan  sådana  teorier  och  den  svenska  doktrinen?  Ytterligare  är  det  intressant  för 

försvarsmaktspersonal  och  övriga  intresserade  att  få  en  förståelse  för  varför  doktrinen  är 

utformad  som  den  är.  Författarens  bidrag  till  detta  blir  att  undersöka  om  två  utvalda 

militärteoretikers syn på manöverkrigföring har likheter  med Försvarsmaktens  Doktrin för 

gemensamma operationer.

William  S.  Lind  och  Robert  Leonhard  beskriver  vilka  framgångar  man  kan  nå  med 

manöverkrigföring och båda två väljer att förklara sin syn på vad som är viktigt att behärska 

när  man  skall  använda sig  av  manöverteorin.  Linds  handbok skrevs  till  den  amerikanska 

marinkåren  för  att  få  bukt  med  förvirringen  som  rådde  angående  manöverkrigföring.5 

Leonhard  förklarar  i  sin  bok hur  han vill  att  det  moderna  Amerika  skall  använda sig  av 

manöverkrigföring.6 Kan likheter finnas mellan dessa teorier och Försvarsmaktens synsätt.

1.3 Syfte

Uppsatsen  syftar  till  att  studera  likheterna  mellan  William S Lind och  Robert  Leonhards 

teorier  om  manöverkrigföring,  och  det  manövertänkande  som  finns  i  Doktrin  för 

gemensamma operationer. 

1.4 Frågeställning

• Vad är  det  som kännetecknar  William S.  Linds  och  Robert  Leonhards  teorier  om 

manöverkrigföring?

• I vilken utsträckning har  doktrin för gemensamma operationer likheter med William 

S. Linds och Robert Leonhards teorier om manöverkrigföring?

3 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin ( Stockholm: Högkvarteret, 2002), s 96.
4 Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma operationer (Stockholm: Högkvarteret, 2005), s 9.
5 William S. Lind 1985, s 2. 
6 Robert Leonhard 1991, s 78. 
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1.5 Avgränsningar

Författaren  har  avgränsat  sig  till  att  använda  Linds  och  Leonhards  teorier  om 

manöverkrigföring  då båda är  uppmärksammade teoretiker  på området  och omtalas  ofta  i 

Militärteorins  grunder som doktrinen  hänvisar  till  för  vidare  studier  inom militärteorin.7 

Anledningen  till  att  författaren  valde  just  dessa  två  är  pga.  att  de  ligger  nära  i  tiden  till 

varandra  och  att  det  inte  är  allt  för  länge  sedan  dessa  skrevs,  men  ändå  så  länge  att 

Försvarsmakten  har  kunnat  inspireras  av  dessa  när  Doktrin  för  gemensamma operationer 

skrevs. 

I  både  Linds-  och  Leonhards  bok  tar  de  upp  en  hel  del  vedertagna  teorier  som många 

människor har kommit fram till långt innan dem. Däremot är denna uppsats riktad mot och 

intresserad av vad dessa två anser är viktigt i manöverkrigföringen. 

Det  finns  en  hel  del  svenska  doktriner  som  en  sådan  här  undersökning  skulle  kunna 

genomföras på men i den här uppsatsen kommer bara DGemO från 2005 att granskas, dels för 

att  tidigare  forskning  redan  genomförts  på  Doktrin  för  markoperationer8,  dels  för  att 

omfattningen skulle bli för stor. Anledningen till valet av 2005 års upplaga är att den används 

för tillfället och är den senaste utgåvan.

1.6 Tidigare forskning

I det ovan beskrivna forskningsproblem har författaren inte hittat någon undersökning som 

behandlar detta. Däremot finns det undersökningar som har genomförts av samma karaktär, 

där en militärteoretiker har jämförts med en doktrin för att urskilja likheter. 

 

Jerker Widén har undersökt hur mycket inflytande Sir Julian Stafford Corbett har haft på den 

brittiska doktrinen British Maritime Doctrine framtagning.9 

 

7 Försvarsmakten 2005, s 8. 
8 Per Lindahl, Militärteorins inflytande på doktriner (Försvarshögskolan: C-uppsats, 2010) 
9 Jerker Widén, Julian Corbett and the Current British Maritime Doctrine (Comparative strategy, 28:2, s 170-
185, 2009)
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Som tidigare nämnts så har det skrivits en liknande uppsats av Per Lindahl där han undersöker 

vilken påverkan William S. Lind har  haft  på den svenska  Doktrin  för markoperationer.10 

Resultatet som Lindahl presenterar visar att Lind har haft en stor påverkan på doktrinen. Dock 

är det svårt att bevisa om doktrinförfattarna har haft just Linds idéer i åtanke när de skrev 

doktrinen. 

I tidigare forskning om manöverkrigföring finns det väldigt många forskare som har berört 

ämnet. Johan Edberg skrev 2009 om två operationer som baseras på manöverkrigföring i hans 

uppsats  Manöverkrigföring:  en stagnerad eller  utvecklad  teori?11 Vidare  har  Erik  Sandén 

skrivit  en  uppsats  2010 som heter  Plutonchefsutbildning  och manöverkrigföring12 där  han 

undersöker vilka förmågor som är centrala för en chef att besitta för att  bli effektiv inom 

manöverkrigföringen.  För  ytterligare  intresse  om  tidigare  forskning  inom  manöverteorin 

hänvisas  läsaren  till  Anna  Lindh  bibliotekets  hemsida13 där  Försvarshögskolans  tidigare 

uppsatser går att läsa. 

1.7 Litteratur och källkritik

Maneuver Warfare Handbook och The Art of Maneuver är de teoribildningar som beskriver 

vad manöverkrigföring är. Det är dessa som författaren främst kommer använda, då det är 

dessa teorier som skall lyftas fram och granskas i en del av denna uppsats. Tillförlitligheten 

till dessa anses god då de är primärkällor. Däremot är inte allting som står i dessa böcker från 

grunden Linds eller Leonhards tankar utan dessa går tillbaka långt i tiden. En aspekt som bör 

beaktas vid läsning av dessa är att de kan vara partiska i sina uttryck, till exempel angående 

egna vapengrenar som de skriver om och att detta inte skall tas som en allmän sanning utan är 

deras synsätt. 

Författaren kommer även att ta hjälp av den senast översatta svenska versionen av Linds bok 

som Försvarshögskolan har översatt. Detta i syfte att ge bättre förutsättningar till förståelse av 

Linds teori och för att minska chansen till feltolkningar. Däremot är denna bara ett hjälpmedel 

och kommer inte att vara grunden i denna undersökning då den inte är en primärkälla utan en 

översatt och kommenterad version.

10 Per Lindahl 2010,
11 Johan Edberg, Manöverkrigföring: en stagnerad eller utvecklad teori?, (Försvarshögskolan: C-uppsats, 2009)
12 Erik Sandén, Plutonchefsutbildning och manöverkrigföring. (Försvarshögskolan: C-uppsats, 2010)
13 www.annalindhbiblioteket.se
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Ytterligare  verk  som  kommer  att  vara  till  grund  för  undersökningen  är  Doktrin  för 

gemensamma operationer. Det är den doktrinen som skall undersökas om den har likheter 

med Linds och Leonhards teorier. Dessa ges ut av Försvarsmakten och anses vara tillförlitliga 

då det är ett verk Försvarsmakten skall förhålla sig till både nationellt och internationellt. 

1.8 Disposition

Första  kapitlet  är  inledningen  där  bakgrunden,  problemformulering,  syfte,  frågeställning, 

avgränsning samt tidigare forskning uppvisas för att  ge en presentation om vad uppsatsen 

skall behandla.

I det andra kapitlet redovisas den valda metoden för uppsatsen i syfte att skapa en förståelse 

om hur författaren har gått till väga för att besvara frågeställningarna. Därefter kommer en 

mindre  del  om  manöverkrigföring  i  syfte  att  skapa  en  bättre  förståelse  för  läsaren  i  de 

nästkommande kapitlen.

Det  tredje  kapitlet  svarar  på  den  första  frågan  och  visar  vad  som  är  Linds  syn  på 

manöverkrigföring.  Därefter  redovisar  Leonhards  syn  på  manöverkrigföring.  Detta  för  att 

skapa förutsättning till vidare studie. 

Femte kapitlet innehåller svaret på författarens andra fråga där likheterna mellan DGemO och 

teorierna presenteras och därefter skattas efter vilka likheter som har funnits. Kapitlet avslutas 

med en sammanställning av resultatet.

Avslutningsvis kommer en diskussion och slutsatser med en återkoppling till uppsatsens syfte 

och frågeställning. Även en diskussion angående resultat samt vidare forskning presenteras. 

Detta för att knyta ihop undersökningen. Efter detta visas källförteckningen. 
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2 Metod och manöverteori

2.1 Metod 

Den  inledande  delen  bygger  på  en  deskriptiv  metod  där  Linds  och  Leonhards  teorier 

presenteras. En deskriptiv metod är bra då frågor av allmän art skall besvaras14 vilket är fallet 

i  min  första  fråga.  Syftet  är  att  redogöra  för  de  nödvändiga  fakta  som  behövs  för  att 

genomföra studien. De indikatorer som framställs här har stor inverkan på studiens fortsatta 

validitet. Fördelarna med att göra på detta sätt var att en relativt stor textmassa gick att få fram 

med tanke på omfattningen och tidsåtgången för uppsatsen. Nackdelen med denna metod var 

att avgränsningar görs och vissa delar inte kommer med, detta kan få följder att resultatet inte 

blir  rättvist.  Även  om  andra  indikatorer  skulle  väljas  kan  resultatet  bli  annorlunda. 

Anledningen till det val av indikatorer som gjorts är att dessa har förhållandevis stor plats i 

Lind  och  Leonhards  böcker,  samt  att  författaren  har  försökt  att  förhålla  sig  till  så  lika 

kapitelindelning som möjligt utifrån Lind och Leonhards böcker.

Vid användande av den deskriptiva metoden används en kvalitativ textanalys då det är det 

väsentliga innehållet i texten som är viktigt.15 Detta görs genom en noggrann läsning av Lind 

och Leonhards böcker.

Efter den deskriptiva delen kommer indikatorerna att appliceras i det empiriska fallet som är 

doktrin för gemensamma operationer. Denna del är den analyserande delen i uppsatsen. Här 

kommer doktrinen att djupare granskas utifrån var och en av indikatorernas kapitel  för att 

hitta likheter16 med teorierna och doktrinen. Dessa likheter kommer att redovisas under varje 

indikator. 

När uttryckta  begrepp liknas kommer även antalet  gånger som dessa nämns i DGemO att 

redovisas, detta för att läsaren skall få en uppfattning om hur stor omfattning begreppet har i 

doktrinen.

14 Rolf Ejvegård, Vetenskaplig metod, tredje upplagan. (Lund. Studentlitteratur,2003), s 32f 
15 Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oskarsson, Lena Wängnerud, Metodpraktikan, tredje upplagan. 
(Stockholm. Norstedts Juridik AB, 2010), s 237ff. 
16 Likhet  bedöms i denna uppsats som överensstämmelser  textmässigt  mellan teorin och doktrinen samt det 
texten syftar till kommer att undersökas för likheter. Ursprunget till vart teorierna och doktrinen har tagit sina 
påståenden kommer inte granskas utan kommer ses som en likhet mellan dessa två.
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En gradering enligt nedan kommer att ske då likheter påträffas för att ge läsaren en bättre 

förståelse och spårbarhet i teorierna och doktrinen. 

Eftersom det endast är likheterna som kommer redovisas och skattas har författaren ingen 

avsikt  att  redovisa  eller  skatta  det  som inte  är  lika  då  det  inte  fyller  någon funktion  för 

undersökningen. Däremot kommer delar ur DGemO som det råder tveksamheter om liknelse 

att diskuteras.

Avslutningsvis visas en sammanställning av resultatet i två diagram, ett för Linds likheter och 

ett  för Leonhards.  Detta för att  få en överskådlig  bild av likheterna samt visa hur många 

likheter som har funnits. 

Anledningen till detta metodval är att författaren vill gå till grunden med vilka likheter som 

finns  mellan  DGemO  och  dessa  två  manövertänkare.  En  annan  metod  som hade  kunnat 

nyttjas är den som Per Lindahl använde i sin uppsats där han valde att ha två dikotomier och 

intervjuer för att klassificera militärteoretikerns spår. Dock är den metoden mer inriktad på 

hur mycket just Lind har haft inflytande på författarna av Doktrin för markoperationer medan 

den här undersökningen mera vill se likheterna mellan Lind/Leonhards teorier och DGemO. 

Därav genomförs  inte  intervjuer  med författarna  till  DGemO som metod då detta  inte  är 

intressant i den här typen av uppsats.

-    -

Formell

Delar  ur  teorierna  som kan ses  som en  liknelse  direkt  till  DGemO,  till  exempel: 

användande av samma ord och fraser där syftet är lika.

Informell

Författaren tolkar texten som lika när andra ord har använts men innebörden av dessa 

är densamma.

Även där endast ett ord är lika men inget annat ord räknas till denna genre. 
Liknelse i ord
Betydande ord från teorierna är medtagna i DGemO men har en annan innebörd eller 

förklaras ej närmare i DGemO.
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Graderingen som genomförs är inspirerad av Widéns skrift om Julian Corbetts inflytande i 

British  Maritime  Doctrine.17 Widén  använder  sig  av  begreppen  formellt  och  informellt 

inflytande men dessa tolkas aningen annorlunda. Formell  anses i denna undersökning som 

mera kopplad till liknande ord och fraser som inte behöver vara direkta citat eller hänvisade 

till militärteoretikers böcker. Anledningen till detta är för att det inte finns några citat eller 

hänvisningar till teoretiker i DGemO. Informell är i Widéns text tankar som kan hänföras till 

militärteoretikern men i denna uppsats är själva syftet det som står i centrum. Om teorin och 

doktrinen har samma synsätt runt en viss del men använder sig av andra ord för att beskriva 

det klassas det  som formell.  Ytterligare är  liknelse  av ord en del  av graderingen i  denna 

uppsats där just uttryckta lika ord används18 men har olika betydelse och innebörd. Denna del 

syftar till att visa de likheter mellan ord som har fått uppmärksamhet i både teori och doktrin 

men tolkas olika.

Det som kan uppfattas  negativt  med metodvalet  är  att  det  är  författaren själv som är den 

översättande och tolkande faktorn när det gäller att ta ut indikatorerna samt att det även är 

författaren som analyserar vad som är mest likt Lind eller Leonhards teorier i DGemO. Detta 

kan ses som att reliabiliteten kan bli ifrågasatt. För att öka reliabiliteten har författaren som 

tidigare beskrivits försökt förhålla sig så nära Lind och Leonhards överskrifter, kapitel och 

delar som har fått mycket plats i teorierna, för att få en mer trovärdighet i studien samt för att 

läsaren  lättare  skall  kunna  hitta  i  de  källor  som använts.  Vidare  ges  en  god  spårbarhet 

bestående av källhänvisningar i detta arbete och därav ges läsaren möjligheten att följa upp 

och värdera författarens analyser vilket höjer reliabiliteten i undersökningen.

2.2 Manöverteori

I denna del av uppsatsen är avsikten att förklara manöverteorins bakgrund samt ge en kortare 

förklaring  till  manöverteorin.  Syftet  är  att  ge  en  förståelse  och  grund  till  hur  detta 

krigföringssätt är tänkt att fungera, samt att det skall bli lättare att följa med i följande kapitel 

som läsare där frågeställningen besvaras. Avslutningsvis presenteras John Boyds OODA-loop 

då både Lind och Leonard använder denna i sina skrifter. 

17 Jerker Widén 2009, s 171.
18 Från teorierna översatta till svenska.
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2.2.1 Bakgrund

Manöverkrigföringsteorin började utvecklas under mellankrigstiden19 då man hade som syfte 

att  utveckla  krigföringen  från  ett  statiskt  till  ett  offensivt  krig  med  snabbare  avgöranden. 

Något som bland annat möjliggjordes av den nya tekniken med exempel stridsvagnen som 

hade förmågan att verka under förflyttning. Förespråkarna för manöverteorin vid den tiden var 

Fuller, Guderian samt Liddell Hart.20

Liddell  Hart  förespråkade  den  indirekta  metoden  vilket  senare  skulle  börja  benämnas 

manöverkrigföring. Denna metod skall ses som en filosofi om hur krigföring genomförs och 

den  går  ut  på  att  attackera  motståndaren  där  denne  är  som  svagast  samt  kan  ge  minst 

motstånd.  Det bästa sättet  till  att  uppnå detta  är  genom snabba rörelser och överraskning. 

Syftet  med krigföringen är  att  uppnå så  stor obalans  som möjligt  för  motståndaren,  både 

fysiskt och psykiskt.21  

AirLand Battle Doktrine gavs ut 1982 i USA och var en generell doktrin som inte bara var till 

för storkrig. Denna doktrin syftade till en manöverinriktad krigföring istället för den statiska. 

Genom att använda sig av flyget vid markoperationer ville USA skapa sig god mark- och 

luftrörlighet för att snabbt nå motståndarens flank samt rygg.  

Sovjetunionen började även de utforska manöverteorin. De fokuserade på kringgångar och 

anfall på djupet i sina doktriner för att slå hål på fronten och skapa ett krig utan fronter. Detta 

resulterade även att motståndarens artilleri och flyg skulle ha svårt att verka.22 

2.2.2 Manöverkrigföring

Manöverkrigföring och utnötningskrigföring är två olika sätt att föra krig på. För att förklara 

det första behövs också en förklaring av det andra. Utnötningskrigföring som uttryck skapades 

av  manövertänkare  som  en  motpol  för  att  bättre  kunna  förklara  sin  egen  teori. 

Utnötningskrigföring  kallas  ofta  industriell  krigföring  där  överlägsenhet  i  eldkraft  och 

material är det primära. Syftet är att slå ut motståndarens stridskrafter eller få dem att ge upp. 

19 Mellan första och andra världskriget. 
20 Försvarshögskolan, Manövertänkande. Essäer kring teori och praktisk tillämpning. (Stockholm: 
Försvarshögskolan, 2001), s 13ff.
21  Jerker Widén, Jan Ångström, Militärteorins grunder. ( Stockholm; Högkvarteret, 2005), s 92f.
22 Marco Smedberg, Om stridens grunder. (Stockholm: Page One Publishing AB, 1994), s 94ff.

-    -11 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2011-06-28
Kd Tobias Karlström
OP TA 08-11

Utnötningskrigföring har sällan lett  till  enkla segrar utan desto större styrka motståndaren 

besitter desto mer människoliv och materiel har gått förlorade.23 

Manöverkrigföring å andra sidan används för att försätta motståndaren ur stridbart skick och 

inte försöka förgöra dennes stridskrafter. Istället för att slå mot motståndarens starka områden 

försöker  man  utnyttja  svagheterna  som  kan  vara  både  fysiska,  psykiska,  tekniska  eller 

organisatoriska för att nå målet med operationen. På detta vis kan en mindre numerär styrka 

segra mot en starkare och större styrka, men det kan även misslyckas om inte den svagare 

styrkan uppträder lämpligt eller möter en starkare styrka än beräknat.24

En viktig faktor för att lyckas med manöverkrigföring är att hitta svagheterna och utnyttja 

dessa. För att göra det krävs ett högt tempo, initiativrikedom samt precision i utförandet. Detta 

fås genom övning och ett  högt  stridsvärde.  Dessa kan ses som enkla ting att  uppnå men 

manöverkrigföring genererar hög risktagning för egna förband, dock med en lägre kostnad i 

jämförelse med utnötningskrigföring. 25

 

2.2.3 OODA-Loopen

OODA-loopen skapades av John Boyd som var jaktpilot under Koreakriget. Boyd undrade 

varför  de amerikanska  piloterna  kunde vara  så  framgångsrika  mot  de  bättre  MiG-planen. 

Detta  kunde ske eftersom amerikanarna  tog sig  igenom OODA-loopen snabbare.  OODA-

loopen står för: Observe, Orient, Decide och Act (upptäcka, bedöma, besluta, agera).26 Denna 

loop syftar till att fatta ett klokt beslut snabbt. För att skapa en förståelse för dessa steg ges en 

förklaring nedan, med utgångspunkt i flygstridskrafterna:

• Observe =  Till  följd  av  vissa  konstruktionsdetaljer  hos  de  egna 

flygplanen, hade USA-piloterna ett övertag beträffande sikt i förhållande till motsidan.

• Orient = Som en följd  av dessa fördelar  kunde man reagera  och 

orientera sig först i striden.

• Decide = En följd av USA-piloternas träning innebar att man kunde 

utnyttja de givna fördelarna till att fatta beslut om fortsatt agerande.

23 Jerker Widén, Jan Ångström 2005, s 182f.
24 Jerker Widén, Jan Ångström 2005, s 183f
25 Jerker Widén, Jan Ångström 2005, s 184.
26 Jerker Widén, Jan Ångström 2005, s 189.
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• Act =  Efter  att  ha vägt  samman tidigare  information,  kunde man 

agera bättre och snabbare än motsidan.27 

Genom att upprepa denna loop snabbast tvingas motståndaren till  en svårare situation och 

dennes agerande blir  mer  irrelevant  efter  varje genomförd OODA-loop. Slutligen blir  den 

långsammare parten mera desperat och detta kan i slutändan leda till kollaps.28

27 Försvarshögskolan, Redaktör: Göran Rydberg, Introduktion till militära operationer för officersprogrammet  
(Interimsutgåva) (Stockholm; Försvarshögskolan, 2008) s 56f. 
28 Jerker Widén, Jan Ångström 2005, s 189.
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3. William S. Lind

3.1. Inledning

I denna del av uppsatsen redovisas Linds teorier utifrån vad som är typiskt för honom. Detta 

har gjorts i en tidigare uppsats29 som författaren har refererat till i kapitlet Tidigare forskning. 

Anledningen till valet att göra denna undersökning igen är för att författaren själv skall få en 

uppfattning om Lind, men även att delge läsaren författarens syn på Linds teorier då det är 

den som kommer att ligga till  grund för att  besvara den andra frågan. Därav har inte den 

tidigare uppsatsen använts under detta kapitel. 

Lind skriver att taktik går ut på att kombinera stridsteknik och utbildning med vägledning av 

tre mentala referenspunkter: kraftsamling, uppdragstaktik samt styrkor och svagheter.30 Dessa 

väljer författaren att använda för att förklara Lind. Kapitlet kommer även att innehålla två 

delar som valts att kallas taktik samt operationskonst, just för att få med hur Lind ser på vad 

som är viktigt för chefer att besitta både taktiskt och strategiskt. Dessa indikatorer kommer att 

vara det som symboliserar Linds syn på manöverteorin när författaren senare skall undersöka 

likheterna mellan Lind och DGemO. Linds kapitelindelning är inom parantes för att få en 

bättre spårbarhet för läsaren.

3.2. Kraftsamling31 (Schwerpunkt)

När Lind talar om kraftsamling är det tyska ordet Schwerpunkt som han väljer att använda.32 

Kraftsamling skall inte låsas till en specifik plats eller punkt på kartan utan det är där chefen 

anser att han kan nå ett avgörande. Kraftsamling kan vara ett förband vilket gör att alla andra 

förband strävar efter att understödja deras verksamhet. Lind menar att om all kraft samlas till 

en punkt där motståndaren är svag kan ett avgörande nås även om motståndaren har en större 

total numerär. Men kraftsamling behöver inte vara låst vid ett förband utan kan vara en idé 

som cheferna  skall  sträva  mot.  En  idé  som cheferna  skall  ha  i  åtanke  när  de  genomför 

operationer och visar dem mot målet och chefens syfte.33

29 Per Lindahl 2010, s 14ff.
30 William S. Lind 1985, s 12f.
31 Översättning  tagen  från:  Lind  William,  S,  Handbok  i  manöverkrigföring,  Förkortad  och  kommenterad  

upplaga. Rekkedal, Nils Marius & Baudin, Arne. (red). (Stockholm; Försvarshögskolan, 2006) s 31.
32 Schwerpunkt förknippas ofta med Clausewitz och brukar översättas till tyngdpunkt enligt: Jerker Widén, Jan 
Ångström 2005, s 94. Däremot översätts det till kraftsamling när Lind använder sig av begreppet enligt den 
översatta versionen av dennes bok. Se fotnot 31.
33 William S. Lind 1985, s 17f
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3.3. Uppdragstaktik34 (Mission-type orders)

Enligt Lind är nyckeln till uppdragstaktik en decentraliserad ledning och detta krävs för att 

med  tempo  kunna  komma  igenom  OODA-loopen.  Uppdragstaktiken  går  ut  på  att  de 

underställda får reda på vad det är de skall göra men inte hur de skall göra det. Vitalt är också 

att  delge  syftet  och  uppdraget  som högre  chef  har  satt  upp.  En  annan  viktig  del  är  att 

underställda inte väntar på tillåtelse att agera utan agerar först och rapporterar sedan. Därför är 

det betydelsefullt att underställda blir delgivna chefernas vilja och avsikter två nivåer upp35 så 

att  de kan handla i  chefens anda när de fattar  beslut.  Det behövs också att  chefer har en 

förståelse för att misstag kommer att begås när man använder sig av uppdragstaktik. Dock 

skall handlingarna syfta till att gå åt samma håll som chefens syfte och uppdrag. Lind menar 

också på att omfattningen av frihet som chefer får för att lösa uppgiften beror på situationen, 

ibland kan det  vara  behövligt  att  ge  en  mer  detaljerad  order  men  när  operationen  väl  är 

påbörjad och ändringar sker skall chefer ta egna initiativ. 36

3.4. Styrkor och svagheter37 (Surfaces and gaps)

Linds syn på styrkor och svagheter är direkt fiendeorienterat. Lind menar att motståndarens 

styrkor skall undvikas och hans svagheter skall utnyttjas och det är där egna förband skall 

sättas  in.  I  manöverkrigföring  skall  egna  förband  alltid  försöka  undvika  att  slå  mot 

motståndarens styrkor. Man vill använda sig av judo i en boxningsmatch förklarar Lind.38

För  att  hitta  dessa  svagheter  används  stridsspaning  vilket  är  ett  viktigt  verktyg  i 

manöverkrigföring. Det är den som bestämmer anfallsriktning beroende på vad de stöter på. 

Deras jobb är att hitta luckan där motståndaren är svagare för att meddela övriga förband som 

fortsätter bakom dessa och utökar luckan. När detta har genomförts fortsätter stridsspaningen 

djupare in för att leta efter nästa svaghet. Lind påpekar även att stridsspaning är varje soldats 

ansvar för att utnyttja motståndarens svagheter maximalt.39

34 Översättning tagen från: Lind William, S 2006, Handbok i manöverkrigföring, Förkortad och kommenterad  
upplaga. Rekkedal, Nils Marius & Baudin, Arne. (red). s 26.
35 Till exempel: Plutonchef skall veta kompanichef och bataljonschefs vilja och avsikt. 
36 William S. Lind 1985, s 13-17
37 Översättning tagen från: Lind William, S 2006, Handbok i manöverkrigföring, Förkortad och kommenterad  
upplaga. Rekkedal, Nils Marius & Baudin, Arne. (red). s 32.
38 William S. Lind 1985, s 18
39 William S. Lind 1985, s 18f
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3.5. Taktik 

Taktik  är  enligt  Lind  en  kombination  av  teknik  och  utbildning.  Manöverkrigföringens 

utbildning skiljer sig från den tidigare krigskonstens där man lärde sig att göra på specifika 

sätt beroende på situation,  Lind menar att  varje situation är unik och att alla mönster och 

mallar skall undvikas. Man skall heller inte upprepa sitt agerande då man blir förutsägbar. 

Manöverkrigföringen  innebär  att  man  skall  acceptera  förvirring  och  oordning  i  det  egna 

förbandet  och  på  detta  sätt  kommer  man  också  att  skapa  förvirring  och  oordning  bland 

motståndaren.40

Kombinerade vapen är en del som Lind menar är viktigt  vid manöverkrigföring,  att  ställa 

motståndaren inför dilemman både psykiskt och fysiskt. Motanfall och reserver är även det en 

vital del där Lind menar att motanfallet kan vara det som ger framgång i ett försvar. Med 

motanfall skall syftet vara lika som vid anfall, dvs. att försöka splittra motståndaren. De som 

genomför dessa motanfall är reserven. Lind anser att reserven i mångt och mycket är det som 

gör att initiativet kan behållas och att striden vinns oavsett anfall eller försvar.41

Ledningssystem  som  bygger  på  ledarskap  och  uppföljning  är  något  som  behövs  för  att 

genomföra manöverkrigföring. Diskreta kontroller via observation och avlyssning är metoden 

vid uppföljning där chefens tystnad är ett godkännande. Lind anser även att både ledarskap 

och  uppföljning  inte  fyller  något  syfte  utan  förtroende.  Chefens  förtroende  för  sina 

underställda  och  underställdas  förtroende  för  chefen  skapas  genom att  ha  ett  gemensamt 

tankesätt.42

3.6. Operationskonst43 (Operational art)

Operationskonst är enligt Lind ett medel som passar in mellan taktiken och strategin. Genom 

att analysera de taktiska händelserna kommer chefer att behöva agera på en taktisk nivå så att 

det gynnar den strategiska nivån. På så sätt kan en mindre styrka slå en större enligt Lind. 

Genom att söka strid när det är lämpligt, och att ett strategiskt syfte finns bakom striden så 

40 William S. Lind 1985, s 6f
41 William S. Lind 1985, s 19ff
42 William S. Lind 1985, s 22f
43 Översättning tagen från: Lind William, S, Handbok i manöverkrigföring, Förkortad och kommenterad  
upplaga. Rekkedal, Nils Marius & Baudin, Arne. (red). (Stockholm; Försvarshögskolan, 2006) s 38
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kan man genom ett taktiskt agerande slå motståndarens strategiska tyngdpunkt. Det är på detta 

vis operationer kan ledas på ett framgångsrikt sätt.44

3.7. Sammanfattning

Linds tre filter är det som mest sticker ut i denna teori. Kraftsamling, uppdragstaktik, styrkor 

och svagheter är de mentala referenspunkterna. Kraftsamling skall ej låsas till punkter utan 

skall vara en idé som chefer skall sträva mot där ett avgörande kan nås. Uppdragstaktikens 

viktiga delar är en decentraliserad ledning och tempo. Alla handlingar skall syfta till att gå åt 

samma håll som chefens syfte och uppdrag. Styrkor och svagheter som begrepp går ut på att 

undvika motståndarens styrkor och slå mot svagheterna. En vital del i det tänkandet är att 

stridsspaning bestämmer anfallsriktningen. 

Taktiken är enligt Lind väldigt situationsanpassad och det är viktigt att som chef inte följa 

mönster  eller  upprepningar.  Snarare  ska förvirring och oordning utnyttjas  till  egen fördel. 

Reserver,  motanfall  och att  ställa  motståndaren  inför  dilemman är  viktigt  på den taktiska 

nivån samt att denna nivå agerar på ett sådant sätt att det gynnar den strategiska. På så sätt kan 

en mindre styrka slå en större enlig Lind. 

4. Robert Leonhard

44 William S. Lind 1985, s 24. 
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4.1. Inledning

I kapitlet redovisas hur Leonhard ser på manöverteorin. Kapitlen är uppbyggda med snarlik 

kapitelindelning så som Leonhard lägger fram i sin bok The Art of Maneuver. Anledningen 

till att författaren ej använder sig av den exakta kapitelindelningen är för att få lika många 

indikatorer från både Lind och Leonhard. Detta för att skapa bästa förutsättning för den andra 

delen  i  denna uppsats.  Leonhards  namn på  kapitlen  är  inom parantes  för  att  få  en bättre 

spårbarhet för läsaren.

4.2. Generella egenskaper (General Characteristics)

Manöverkrigföring betonar användandet av rörelse, slughet och den mänskliga faktorn i krig. 

Men man avfärdar heller inte det som var viktigt vid utnötningskrigföringen så som numerär i 

strid anser Leonhard. Framförallt skall manöverkrig användas för att besegra motståndaren 

med andra medel  än att  attackera  hans  styrkor.  Leonhard  visar  på tre  åtgärder  i  fallande 

ordning som man skall försöka uppnå när man använder sig av manöverteorin. 

1. Besegra eller neutralisera motståndaren innan striden har börjat.

2. Göra  motståndarens  styrka  irrelevant  genom  att  ta  bort  motståndaren  från  den 

avgörande  punkten,  eller  helst  genom  att  ta  bort  den  avgörande  punkten  från 

motståndaren. 

3. Neutralisera  motståndaren  genom  att  framgångsrikt  attackera  eller  hota  hans 

tyngdpunkt.45

Tyngdpunkt är att likställa med motståndarens kritiska sårbarheter och inte deras källa till 

styrka.  Detta  förklarar  Leonhard  med  hjälp  av  schack  där  kungen  (kritisk  sårbarhet)  är 

tyngdpunkten och inte damen (styrkan). För att kunna få framgång i manöverkrigföringen och 

kunna slå mot de kritiska sårbarheterna krävs en balans mellan förbandets rörlighet, massa 

och hastighet, detta för att vinna tid över motståndaren. Leonhard menar att tiden är det som 

skiljer utnötningskrigföringen från manöverkrigföringen, och för manöverteorin är tiden högst 

viktig för att nå framgång.46

4.3. Kombinerade vapen (Combined Arms Theory)

45 Robert Leonhard 1991, s 79f
46 Robert Leonhard 1991, s 80ff
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Manöverkrigföring innebär kombinerade vapen på taktisk nivå och Leonhard ser tre olika sätt 

som kombinerade vapen kan användas på. Det första är helt och hållet riktat mot egna enheter 

där man måste inse att alla förband har olika styrkor och svagheter på stridsfältet. Därav anser 

Leonhard att egna förband skall kombineras så dessa kompenserar varandras svagheter.47

Det andra sättet att nyttja kombinerade vapen är genom att skapa dilemman för motståndaren. 

Detta går ut på att använda olika styrkor mot motståndaren, så när han väljer att skydda sig för 

den ena blir han sårbar för den andra. Ett exempel kan vara att använda infanteri tillsammans 

med stridsvagnar för att slå mot motståndarens stridsvagnar. Motståndaren vill då mötas vagn 

mot vagn samtidigt som infanteriet genomför en nära attack vilket är alla stridsvagnars skräck 

enligt Leonhard. Om då motståndaren försöker röra sig för att anfalla infanteriet skapar detta 

möjligheter  för  egna  stridsvagnar  att  attackera.  Genom  att  använda  denna  metod  får 

motståndaren inte bara problem utan ett dilemma.48

Det tredje sättet är terrängorienterat och syftar till att få motståndaren att strida i den terräng 

som inte  gynnar  honom,  samt  att  egna  förband  skall  uppta  strider  där  det  är  som mest 

gynnsamt  för  dem.  Leonhard  menar  med  detta  att  egna  styrkor  inte  skall  attackera 

motståndarens stridsvagnar med egna stridsvagnar, då har inte egna styrkor någon fördel av 

terrängen. Däremot om de attackerar med infanteri i tät och kuperad skog har de fördelen av 

terrängen  och  motståndaren  får  strida  där  de  är  som  mest  sårbar.  Alltså  skall  man  inte 

attackera  ett  system  med  ett  liknande  system.  Manöverkrigföringsteorin  fokuserar  på 

scenarion som är orättvisa enligt Leonhard.49

4.4. Psykologi (The Psychology of War)

Leonhard menar att attacker mot motståndarens massa endast har relevans om det relaterar till 

dess psyke. Att skapa en konflikt mellan mänskliga viljor är fundamentalt.50 

Den  mänskliga  faktorn  och  studerandet  av  sinnet  måste  alltid  ligga  bakom  besluten  när 

manöverteori används. Ända från taktik till strategi måste den psykologiska aspekten vara till 

47 Robert Leonhard 1991, s 91ff
48 Robert Leonhard 1991, s 94f
49 Robert Leonhard 1991, s 96-100
50 Robert Leonhard 1991, s 80.
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grund.  Genom  detta  kan  förluster  åstadkommas  utan  att  egna  förband  behöver  förstöra 

motståndarens stridskrafter.

Ytterligare en viktig del i manöverkrigföringen är att ta vara på tillfället efter striden har ägt 

rum och motståndaren flyr.  Då skall egna styrkor förfölja och inte börja planera för nästa 

anfall. Detta för att motståndarens moral är den avgörande delen i slutet av en strid.51

4.5. Ledning (Command and Control)

Leonhard använder sig av uppdragstaktik och detaljstyrning52 när han skall förklara ledning. 

Uppdragstaktik är när chefen visar sitt syfte med motståndaren, egna styrkor och terrängen 

samt  att  chefen  styr  vissa detaljer  som måste  följas  för  samordning.  Hur de underställda 

cheferna sedan väljer att lösa uppdraget är upp till  dem. Den enda hållhaken är att de ska 

förhålla  sig  till  chefens  syfte.  När  chefer  använder  sig  av  detta  sätt  har  de  ingen  färdig 

anfallsriktning utan letar efter motståndarens svagheter som benämns luckor för att genomföra 

sin stöt.53

Detaljstyrning  däremot  ger  inte  utrymme  för  egna  tolkningar  utan  allting  är  nästan 

förutbestämt av chefens order. Nyckeln till framgång här är med enastående fart och ett enat 

agerande slå motståndaren vid en redan förutbestämd plats.54 

Leonhard menar att man inte kan utelämna någon av dessa idéer utan att det är situationen 

som styr. Han väljer att sammanfatta dessa två på det här sättet:

Each form of command and control-directive and detailed-offers advantages over 

the other,  and both have been employed  to equal  effect  by maneuver-oriented 

commanders of the past. The former method seeks a gap; the latter creates one. 

The former exploits opportunity;  the latter exploits unity of effort.  The former 

emphasizes force (units accelerating and changing direction quickly);  the latter 

emphasizes momentum (units speeding relentlessly in one direction).55

4.6. Risk och fara (Risk and Danger)
51 Robert Leonhard 1991, s 111f
52 Auftragstaktik och Befehlstaktik. 
53 Robert Leonhard 1991, s 113f
54 Robert Leonhard 1991, s 114f
55 Robert Leonhard 1991, s 117f
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Risker  i  områden  uppstår  när  chefer  använder  sig  av  manöverkrigföring  då  de  behöver 

stridskrafter för att slå mot motståndarens tyngdpunkt i andra riktningar. Risk är något som 

egna  chefer  ska  planera  med  och  nyttja  när  det  passar  och  inte  helt  försöka  undvika. 

Problemet är att riskområden kan förvandlas till fara och leda till ödesdigra katastrofer. Fara 

är när riskområdena äventyrar att förstöra för chefens planer och pågående anfall. Leonhard 

sammanfattar detta med att manöverkrigföring är risktagande och att man måste vara säker 

som chef samt underställd att förbandet klarar av att genomföra ett manöverkrig annars blir 

det lätt att man manövrerar i syfte att manövrera.56  

4.7. Sammanfattning

Rörelse, slughet och den mänskliga faktorn är viktigt i manöverkrigföring betonar Leonhard 

men man skall inte avfärda vikten av en stor numerär. Leonhard anser att manöverkrig ska 

syfta  till  att  besegra  motståndaren  med  andra  medel  än  att  besegra  styrkorna.  De  egna 

styrkorna  ska  försöka  besegra  motståndaren  innan  striden  har  börjat.  Ytterligare 

tillvägagångssätt är att göra motståndarens styrka irrelevant eller neutralisera motståndaren 

genom att slå mot hans tyngdpunkt. För Leonhard är tyngdpunkten densamma som kritisk 

sårbarhet  och för  att  få  verkan mot  denna  behövs en balans  mellan  rörlighet,  massa  och 

hastighet för att vinna tid som är högst viktigt i manöverteorin. 

Kombinerade vapen på taktisk nivå kan göras på tre sätt nämligen genom att kombinera egna 

förband så de kompenserar varandra, dilemma principen för motståndaren och att föra striden 

där egna styrkor har nytta av terrängen och inte motståndaren. Leonhard påpekar även att den 

psykologiska aspekten skall beaktas och moralen är det viktigaste i slutet av en strid.

Vad gäller uppdragstaktik eller detaljstyrning, menar Leonhard att båda dessa har fördelar och 

nackdelar  och det är  situationen som styr.  Viktigt  är att  de chefer och soldater  som skall 

genomföra manöverkrigföring är tillräckligt tränade inom ämnet annars blir det ofta att man 

manövrerar utan syfte. 

5. Lind och Leonhards manöverteoriers likheter med DGemO

56 Robert Leonhard 1991, s 121ff
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I detta kapitel står DGemO i fokus och denna doktrin kommer att analyseras för att undersöka 

liknelser  mellan  doktrinen  och  teorierna.  Inledningsvis  ges  en  kort  bakgrund  till 

Försvarsmaktens doktriner med inriktning mot DGemO. Därefter presenteras de likheter som 

har  återfunnits  och  en  skattning  kring  dessa.  Indikatorerna  uppdragstaktik  från  Lind  och 

ledning  från  Leonhard  kommer  att  beröras  tillsammans  på  grund av  att  dessa  är  av  lika 

karaktär. Övriga indikatorer behandlas var för sig då de är så pass olika i sitt slag att de inte 

passar ihop med någon annan. Avslutningsvis sammanställs likheterna i två diagram.

5.1 Bakgrund

Ordet doktrin betyder enligt nationalencyklopedin Lära eller norm.57 Doktrinen skall vara en 

formell handling som skall innefatta grunden för Försvarsmaktens verksamhet enligt 

Militärstrategisk doktrin.58 I förorden till DGemO kan läsas att Försvarsmakten alltid haft en 

doktrin att förhålla sig till men den har sett olika ut beroende på omvärldens och Sveriges 

position för tillfället. Doktrinen som är i bruk för tillfället är indelad i flera delar och skall 

beskriva insatsförsvaret idag och i framtiden.59 

Den doktrin som skall beskriva hur de militärstrategiska, operativa och taktiska målen nås när 

man använder sig av förband från olika arenor är Doktrin för gemensamma operationer. Den 

skrevs 2005 och är fortfarande i  bruk.  Denna doktrin  syftar  till  att  ge en vägledning och 

förståelse för insats-, utbildning- och övningsverksamhet. Den skall förmedla ett gemensamt 

förhållningssätt samt begrepp för planering och genomförande av gemensamma operationer.60 

Manöverteorins  roll  beskrivs  i  DGemO  enligt  följande:  ”konceptet  för  gemensamma 

operationer är en teoretisk modell utgående ifrån manövertänkandet.”61 Detta görs genom att 

omsätta  militärteori  och  manövertänkande  när  planering  samt  operationer  genomförs 

gemensamt över arenorna enligt DGemO.62

5.2 Doktrin för gemensamma operationer

57 http://www.ne.se.proxy.annalindhbiblioteket.se/kort/doktrin 2011-05-25
58 Försvarsmakten 2002, s 9. 
59 Försvarsmakten 2005, s 3.
60 Försvarsmakten 2005, s 8f. 
61 Försvarsmakten 2005, s 67. 
62 Försvarsmakten 2005, s 67.
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5.2.1 Resultat - Operationskonst

Den första likheten som har funnits i DGemO är ett underkapitel med namnet operationskonst 

där DGemOs syn på detta begrepp förklaras. Operationskonst anses som den process och de 

medel som används för att vinna de strategiska och operativa målen, genom denna process 

utformas slag och större operationer. Operationskonst är att omvandla de mål som är satta till 

handling enligt DGemO.63 Handling i det här avseendet kan tolkas som taktisk nivå då det 

förklaras som den nivå där slag och strider utkämpas på.64 Vidare förklarar DGemO att chefer 

skapar sig en förståelse om vad som skall uppnås och på så vis kan konfrontationer som ej går 

åt det hållet undvikas.65 Operationskonst nämns fjorton gånger i DGemO. 

Detta kan tolkas likt Linds syn på operationskonst. Han talar om operationskonst såsom ett 

medel  som passar in  mellan  den strategiska-  och taktiska  nivån,  och på detta  sätt  ha det 

strategiska syftet i åtanke när taktiska slag skall äga rum.66 Detta ses som lika i syftet men ej 

lika i ordvalet och därav bedöms likheten som informell. Informell är som nämnts i metoden 

att författaren tolkar texten som lika när andra ord har använts men innebörden av dessa är 

densamma. Även där endast ett ord är lika men inget annat ord räknas till denna genre.

5.2.2 Resultat - Kraftsamling

Kraftsamling  används  som  begrepp  tretton  gånger  i  DGemO.  Bland  annat  är  det  en  av 

krigföringens  principer  som  ska  fungera  som  ett  vägledande  instrument.67 Under 

metodkapitlet  är  DGemOs  syn  på  kraftsamling  förklarad  tillsammans  med  uttrycket 

handlingsfrihet.  Till  skillnad  från  Lind,  uttrycker  DGemO  att  kraftsamling  av  egna 

stridskrafter skall ske i tid och rum för att nå avgöranden.68 Lind menar att begreppet inte skall 

låsas på detta sätt, utan ha det som en idé eller knutet till ett förband som chefer skall strävar 

mot att stödja.69 Det som DGemO förklarar är mera en syn på kraftsamling mot en punkt och 

att  handlingsfriheten begränsas när kraftsamling sker.  Detta  gör att  chefer  noggrant måste 

63 Försvarsmakten 2005, s 25f
64 Försvarsmakten 2005, s 26.
65 Försvarsmakten 2005, s 25f
66 William S. Lind 1985, s 24.
67 Försvarsmakten 2005, s. 62.
68 Försvarsmakten 2005, s 79.
69 William S. Lind 1985, s 17f

-    -23 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2011-06-28
Kd Tobias Karlström
OP TA 08-11

planera när de skall kraftsamla enligt DGemO.70 Den enda likheten som har funnits i denna 

indikator är att båda två skall användas ”För att nå ett avgörande,”71. 

Denna likhet bedöms som enbart en liknelse i ord eftersom det mestadels är begreppet i sig 

som är lika och inte innebörden av detta. 

5.2.3 Resultat - Styrkor och svagheter

Styrkor och svagheter används som begrepp i DGemO. Däremot är det inte bara inriktat till 

motståndaren utan även till att egna styrkor och svagheter måste avvägas för att få maximal 

effekt.72 Likheten  mellan  dessa är  att  Lind och DGemO menar  på att  konfrontationer  där 

motståndaren är stark skall undvikas och dess svagheter skall utnyttjas. Genom att använda de 

egna förbandens styrkor mot motståndarens svagheter när de minst förväntar sig det kan skapa 

sammanbrott i dennes organisation.73 Begreppet styrkor och svagheter nämns fem gånger i 

doktrinen. Denna liknelse om motståndarens styrkor och svagheter bedöms som formell då 

begreppet och innebörden är densamma mellan DGemO och Lind. Formell är som nämnts 

tidigare delar ur teorierna som kan ses som en liknelse direkt till DGemO som till exempel: 

användande av samma ord och fraser där syftet är lika.

5.2.4 Resultat - Taktik

En annan likhet som DGemO tar upp är ”välutbildad personal som baserar sitt handlande och 

genomförande  av  förelagda  uppgifter  på  en  förståelse  av  sammanhang  och  helheter,”74. 

Utbildning av soldater och chefer som inte bara har lärt sig utantill  vad som skall göras i 

uppkomna situationer utan tänker till vad som är bäst att göra, är en likhet mellan Linds teori75 

och DGemO. Även tanken att  inte  hamna i  ett  mönster  för att  inte  bli  förutsägbar76 eller 

besluta efter regler och mallar77 tas upp vilket även det är en del som Lind och DGemO har 

gemensamt.  Likheten i utbildning av personal bedöms som en informell  liknelse eftersom 

dessa inte använder samma begrepp när de talar om vikten av utbildningen däremot tolkar 

författaren  att  syftet  överensstämmer  med  varandra,  att  skapa  tänkande  individer  som tar 

hänsyn till sammanhanget och inte följer en rutin eller ett visst mönster. 

70 Försvarsmakten 2005, s 79.
71 Försvarsmakten 2005, s 79.
72 Försvarsmakten 2005, s 38.
73 Försvarsmakten 2005, s 56f
74 Försvarsmakten 2005, s 37.
75 William S. Lind 1985, s 7.
76 Försvarsmakten 2005, s 62.
77 Försvarsmakten 2005, s 38 (fotnot i boken)
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En viss del av kaos anser DGemO är en oundviklig del i manöverkrigföring, både för oss och 

för motståndaren, och det viktiga är att man försöker utnyttja detta kaos till egen fördel.78 Lind 

hävdar samma sak dock med andra ord. Lind förhåller sig till förvirring och oordning som är 

viktig att acceptera för att kunna skapa detsamma för motståndaren.79 Kaos nämns åtta gånger 

i doktrinen. DGemO använder kaos och Lind oordning och förvirring, dessa kan anses som 

likvärdiga. Båda menar att detta skall accepteras och användas till egen fördel. Därför bedöms 

detta vara en informell liknelse dvs. lika i syfte men ej lika i ord. 

Ledning genom uppföljning är även det en del som DGemO och Lind är lika på. I DGemO är 

ett  ömsesidigt  förtroende mellan soldat och chef viktigt  för uppdragstaktiken och även att 

uppföljning sker kontinuerligt.80 Förtroende skapas enligt Lind genom att ha ett gemensamt 

tankesätt81 och enligt DGemO genom träning och förövning för att skapa förbandsanda.82 

Förtroende  är  en  viktig  del  enligt  både  doktrinen  och  teorin.  Träning,  förövning  och 

förbandsanda anses enligt författaren leda fram till ett gemensamt tankesätt och detta bedöms 

som  en  informell  liknelse  av  förtroende.  Förtroende  som  begrepp  nämns  fyra  gånger  i 

DGemO. 

5.2.5 Resultat - Uppdragstaktik och Ledning

Uppdragstaktik  är  Försvarsmaktens  ledningsfilosofi83 och  det  är  förklarat  i  ett  eget 

underkapitel med namnet ”Uppdragstaktik – en decentraliserad ledningsfilosofi”84. Begreppet 

är nämnt 20 gånger i DGemO. 

DGemO beskriver att med ett högre tempo kan en snabbare OODA-loop genomföras.85 Det 

nämns även att enda sättet att skapa ett högt tempo och ständigt initiativ endast kan uppnås 

genom en decentraliserad ledning.86 Lind menar att en decentraliserad ledning och tempo är 

vitalt för att komma igenom OODA-loopen snabbt.87

78 Försvarsmakten 2005, s 37.
79 William S. Lind 1985, s 7.
80 Försvarsmakten  2005, s 72.
81 William S. Lind 1985, s 22.
82 Försvarsmakten 2005, s 38.
83 Försvarsmakten 2005, s 37.
84 Försvarsmakten 2005, s 71.
85 Försvarsmakten 2005, s 57.
86 Försvarsmakten 2005, s 71.
87 William S. Lind 1985, s 13.
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Tempo, OODA-loop och decentraliserad ledning är vad både doktrinen och teorin säger därav 

bedöms  likheten  som  formell  mellan  Lind  och  DGemO  eftersom  detta  överstämmer  väl 

mellan dessa i både ordval och syfte.

Synen på vad som är viktigt för underlydande att veta vid uppdragstaktik är enligt DGemO en 

förståelse  för mål och syfte  på alla nivåer,  samt ha mandat att  agera.  På detta sätt  menar 

doktrinen att möjligheter kan tas tillvara på stridsfältet.88 Lind menar att uppdraget och syftet 

skall delges och det är detta som blir underställdas vägledning. Hur detta skall genomföras är 

upp till dessa.89 Leonhard anser att syftet med egna förband, motståndaren och terrängen är 

det viktiga och att chefer styr vissa detaljer för samordning. Sedan är det de underställda som 

får använda sin expertis i ämnet så länge de arbetar mot chefens syfte.90

Syftet  och  målet  med  operationen  är  väsentligt  vid  användning  av  uppdragstaktik  anser 

doktrinen. De båda teorierna är även de i dessa tankar men de uttrycker detta med andra ord. 

Dessa likheter  benämns  som informella  då det  bara är  ordet  syfte  som är  lika  men både 

doktrinen och teorierna har lika bild av vad som är viktigt för underställda vid uppdragstaktik. 

Frasen mål och syfte nämns två gånger som begrepp i DGemO. 

Doktrinen anser att chefer bör ha förståelse för högre chefs vilja och avsikt två nivåer upp91 

och detta är även vad Lind tycker för att kunna handla i chefens anda.92 Detta är nämnt en 

gång i doktrinen. Chefens vilja två nivåer upp anses som en formell likhet då både ord och 

syfte är desamma. 

DGemO trycker likaså på att det är situationen som styr om chefer leder med uppdrag eller 

med kommando. Dock anses inte kommandostyrning vara likställt med detaljstyrning utan det 

är  graden  av  samordning  som  styr  hur  mycket  kommando  som  skall  användas  och 

uppdragstaktiken  innehåller  båda  dessa anser  DGemO.93 Detta  är  likt  Lind  som anser  att 

situationen  är  den  som styr  hur  mycket  som behöver  samordnas  och  styras  men  det  är 

fortfarande uppdragstaktik  som används.94 Däremot går det emot Leonhard som tycker  att 

88 Försvarsmakten 2005, s 71.
89 William S. Lind 1985, s 13f.
90 Robert Leonhard 1991, s 113.
91 Försvarsmakten 2005, s 37.
92 William S. Lind 1985, s 13.
93 Försvarsmakten 2005, s 71f.
94 William S. Lind 1985, s 13f.
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både  uppdragstaktik  och  detaljstyrning  har  bra  och  dåliga  sidor  och  båda  kan  användas 

beroende på situationen.95 Lind och DGemO har en liknande syn på mängden uppdragstaktik 

beroende på situationen och detta bedöms som en formell likhet då orden uppdragstaktik och 

situationen  även  stämmer  överens.  Leonhard  som inte  avfärdar  detaljstyrningen  är  enligt 

författaren inte en likhet i detta avseende.

5.2.6 Resultat - Generella egenskaper

En del i den direkta metoden är enlig DGemO att slå mot motståndarens styrkor och gå direkt 

mot  motståndarens  tyngdpunkt,96 detta  är  en av  de tre  punkter  som Leonhard anser  skall 

försöka  uppnås  vid  manöverkrigföring.  Att  neutralisera  motståndaren  genom  att 

framgångsrikt attackera eller hota hans tyngdpunkt.97 Detta synsätt skiljer sig åt då Leonhard 

anser att detta sätt skall användas medan DGemO poängterar att den indirekta metoden skall 

användas så långt som det är möjligt. Däremot dementerar inte heller DGemO användandet av 

direkt  metod.  Detta  ses  därför  som  en  informell  likhet  då  orden  förutom tyngdpunkt  ej 

överensstämmer men syftet är desamma. 

Tyngdpunkt är ett begrepp som DGemO använder sig av för att förklara källan till styrka och 

om den blir  bruten kommer  det  ha en avgörande inverkan.98 Ordet  tyngdpunkt  nämns 45 

gånger i doktrinen. Leonhard talar även han om tyngdpunkt men att denna är jämställd med 

kritiska sårbarheter i manöverkrigföring.99 Detta stämmer inte överens med DGemOs syn och 

därav anses detta vara en liknelse i ord. 

Den sista liknelsen som har identifierats i detta kapitel är valet att belysa tiden. DGemO anser 

att nyttjandet och synen på tiden är avgörande vid en framgångsrik operation.100 Även anser 

Leonhard att tiden är viktig för att nå framgång i manöverkrigföring och att tid vinns mot 

motståndaren.101 Deras sätt att belysa tiden som en vital del gör att detta ses som en informell 

liknelse eftersom de använder olika uttryck för att förklara tiden men de anser båda att det är 

vitalt. 

95 Robert Leonhard 1991, s 117f.
96 Försvarsmakten 2005, s 59.
97 Robert Leonhard 1991, s 80.
98 Försvarsmakten 2005, s 63.
99 Robert Leonhard 1991, s 80.
100 Försvarsmakten 2005, s 37.
101 Robert Leonhard 1991, s 82.
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5.2.7 Resultat - Kombinerade vapen

Kombinerade vapen är något som inte tas upp i DGemO. Den enda biten som behandlar detta 

är under de grundläggande förmågorna där dessa beskriver vilka förmågor som krävs för att 

kunna utnyttja manövertänkandet till att nå mål, och dessa skall i sin tur ge ett ”underlag till 

hur stridskrafter bör kombineras, samordnas och användas för att ge största möjliga effekt.”102 

Både Lind och Leonhard beskriver kombinerade vapen för att  ge motståndaren dilemman. 

Leonhard beskriver denna punkt med ytterligare två andra metoder hur kombinerade vapen 

ska användas och vad det kan åstadkomma.  DGemO avsäger  sig inte  deras sätt  att  se på 

kombinerade stridskrafter men den förklarar heller inte närmare hur denna kombination skall 

genomföras.

Kombinerade  vapen  är  en  väsentlig  del  i  Leonhards  teori  men  nämns  bara  kortfattat  i 

doktrinen som kombinerade stridskrafter för att  ge effekt, därför kan inte detta ses om en 

likhet vare sig i ord eller i syfte. 

5.2.8 Resultat - Psykologi

Viljan är den liknelse som sticker ut mest under denna indikator där DGemO talar om kampen 

mellan viljor103 och att påverka motståndarens vilja till kamp som det övergripande målet.104 

Leonhard menar att motståndarens vilja är det fundamentala att ändra på vid ett anfall, annars 

är detta inte värt att genomföra.105 

Viljans betydelse tolkas enligt författaren som att syftena är lika men ordvalen till att beskriva 

detta  inte  är  desamma.  Alltså  bedöms  denna  likhet  som informell.  Ordet  vilja  nämns  18 

gånger i DGemO.

5.2.9 Resultat - Risk och fara

”Då  vi  alltid  kommer  ha  begränsade  resurser  måste  vi  ofta  ta  kalkylerade  risker  när 

avvägningar  av  resurser  görs  mellan  att  påverka  motståndarens  kritiska  sårbarheter  och 

skydda egna.”106 DGemO och Leonard är  överens på denna punkt där Leonhard anser att 

risker ska planeras och utnyttjas när det passar för att slå mot motståndarens tyngdpunkt107 

102 Försvarsmakten 2005, s 60.
103 Försvarsmakten 2005, s 26.
104 Försvarsmakten 2005, s 35.
105 Robert Leonhard 1991, s 80.
106 Försvarsmakten 2005, s 70.
107 Robert Leonhard 1991, s 122.
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Leonhards syn på tyngdpunkt och kritisk sårbarhet är densamma.108 Ordet risk används flitigt i 

doktrinen och nio gånger kan det härledas till denna bemärkelse. Synen på risker anses som 

informell eftersom dessa två inte använder sig av samma ord vid förklaringen av risker, dock 

är syftet lika och båda anser att risk är en viktig aspekt i planeringsfasen. 

5.3 Sammanställning av resultat i tabeller

108 Robert Leonhard 1991, s 80.
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Sammanställningen av resultatet redovisas i två tabeller enligt klassificeringarna från varje 

indikators kapitel.  Dessa visar de likheter som har funnits utefter klassificeringen: formell, 

informell  och  liknelse  i  ord.  Först  redovisas  Linds  likheter  och  därefter  Leonhards.  Den 

numrering som visas är antalet likheter som har funnits inom de olika indikatorerna. 

6. Diskussion, slutsatser och avslutning
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6.1 Diskussion och slutsatser

En uppsats av den här typen syftar till att skapa ett samband mellan texter. I det här fallet två 

teoretiker  som  har  uttalat  sig  om  manöverkrigföring  och  den  svenska  Doktrin  för 

gemensamma operationer som använder sig av manövertänkandet. Denna studie gjordes för 

att finna likheter mellan militärteorin och doktrinen vilket det finns en vedertagen idé om att 

det  skall  göra,  och det  är uttryckligen skrivet  i  doktrinen att  det  skall  finnas ett  samband 

mellan  dessa.  Det  problem  som  uppstår  är  att  dessa  teorier  är  bristfälligt  hänvisade  i 

doktrinerna. Ur en Försvarsmaktssynpunkt anser författaren även att de som har tänkt sig att 

använda doktrinen borde vara intresserade av vart den har tagit sin information ifrån och om 

diskussioner samt andra synpunkter finns att ta del av i ämnet. Detta resulterar i min första 

slutsats: 

För att öka trovärdigheten till doktriner kan referenser från militärteorin redovisas. 

Den  tidigare  forskning  som  genomförts  i  ämnet  av  Lindahl  visar  att  Lind  har  haft  stor 

inverkan på utformningen av DMarkO, och denna undersökning visar att likheter finns mellan 

Linds teori och DGemO. Även likheter mellan Leonhards teorier och DGemO kan urskiljas, 

dock inte i lika stor utsträckning. Detta resultat är min andra slutsats:

Det  finns  en  likhet  mellan  den  svenska  doktrinen  för  gemensamma  operationer  och  

militärteorin angående manöverkrigföring.

Vidare till resultatet från min undersökning som visar att DGemO har fler likheter med Lind 

än vad den har med Leonhard avseende manöverkrigföring. Detta blir min tredje slutsats:

DGemOs syn på manöverkrigföring överensstämmer mera med William S. Linds syn än vad 

den gör med Robert Leonhards.

Metoden som användes vid denna undersökning syftade till att skapa ett antal indikatorer som 

senare var utgångspunkten vid analysen. Detta metodval resulterade i att all den fakta som 

Lind och Leonhard framställer inte kan medtagas då detta blir för stort och tidskrävande för 

denna  undersökning.  Därav  valet  att  använda  en  deskriptiv  metod  till  den  första  delen. 

Svårigheterna med denna del var att skapa en balans och rättvisande bild av teoretikerna då 
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deras texter stundtals är väldigt omfattande och man får en känsla av att de garderar upp sig 

genom att  nämna  lite  av  varje  utan  att  riktigt  sätta  ner  foten.  Anledningen till  detta  kan 

visserligen  bero  på  ämnet  manöverkrigföring,  som  det  har  visats  i  denna  uppsats  är  ett 

begrepp som kan betyda olika beroende på teori och uppfattning. Vidare återstår även frågan 

om Lind och Leonhards manöverteorier är till sin utformning brukbara i praktiken.

Den  analyserande  delen  där  DGemO  undersöks  för  likheter  med  teorierna  utifrån 

indikatorernas kapitel gav resultat från båda teorierna. Det svåra med detta metodval blev att 

kategorisera  de olika  liknelserna  då det  är  författarens  egen översättning  och tolkning  av 

teorierna  som  liknas  med  doktrinen.  På  grund  av  detta  kan  en  diskussion  om  de  olika 

liknelsernas  kategorisering  ske.  Detta  ser  författaren  som  oundvikligt  och  har  genom 

källhänvisningar skapat en spårbarhet till text för läsaren att själv undersöka liknelserna som 

har funnits.  

I det stora hela anser författaren att metoden har varit framgångsrik i denna undersökning och 

har svarat på de frågeställningar och syfte som undersökningen var ämnad att göra. 

6.2 Återkoppling till syfte och svar på frågeställning

Undersökningen har behandlat  två teoretikers syn på manöverkrigföring och deras likheter 

med den svenska Doktrin för gemensamma operationer. Den första frågan som ställdes var:

 

Vad  är  det  som  kännetecknar  William  S.  Linds  och  Robert  

Leonhards teorier om manöverkrigföring?

Syftet här var att skapa ett material för vidare undersökning. Svaret på denna fråga återfinns i 

kapitel  tre  och  fyra.  Det  intressanta  med  denna  frågeställning  anser  författaren  var 

skillnaderna dessa emellan samt vilka teoretiker dessa har fått sina influenser ifrån och hur de 

har tolkat dem. Linds syn är bl.a. mot kraftsamling, styrkor och svagheter och uppdragstaktik. 

Leonhard syn på manöverkrigföring är mera åt kombinerade vapen, ledning med en blandning 

av uppdragstaktik och detaljstyrning samt de psykologiska aspekterna i krigföring. 

Indikatorerna med kapitel blev sedermera verktygen till min andra frågeställning som var: 
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I  vilken  utsträckning  har  doktrin  för  gemensamma  operationer 

likheter  med William S.  Linds  och  Robert  Leonhards  teorier  om 

manöverkrigföring?

Denna fråga besvarades med att använda indikatorernas kapitel som mall för att leta likheter 

med DGemO. En skala användes där likheten graderades efter formell, informell och likhet i 

ord. Resultatet från dessa visar att likheter går att finna från båda teorierna som redovisades i 

slutet av kapitel fem. Den främsta likheten som återfanns var Linds och DGemOs lika syn på 

uppdragstaktik där tre formella och en informell likhet återfinns. 

Dessa  två  frågeställningar  användes  i  denna  undersökning  för  att  besvara  syftet  med 

uppsatsen som var:

Uppsatsen syftar till  att  studera likheterna mellan William S Lind 

och  Robert  Leonhards  teorier  om  manöverkrigföring,  och  det  

manövertänkande som finns i DGemO.

 

Detta syfte skapades för att intresset fanns ur ett större perspektiv att undersöka om doktrinen 

har tagit utgångspunkt från teorier som den anger att den gör. Utifrån den valda metoden att 

genomföra denna undersökning anser författare att vissa likheter har funnits från både Lind 

och Leonhard i doktrinen. Av resultatet kan utläsas att Linds teori om manöverkrigföring och 

DGemO har fler likheter än Leonhards teori.  Syftet med denna uppsats anses därmed som 

uppfyllt och en liten del av militärteorins inflytande har beskådats i doktrinen.

6.3 Sammanfattning resultat

Resultaten visar att det finns en större likhet mellan Lind och doktrinen än vad det gör mellan 

Leonhard.  Lind  och  DGemOs likheter  som har  funnits  förekommer  formellt  fyra  gånger, 

informellt  fem  gånger  och  i  liknelse  av  ord  en  gång.  Leonhards  funna  likheter  är  fem 

informella samt en liknelse av ord. 

Viktigt att tillägga och trycka på är att dessa likheter var de som författaren hittade och allting 

som inte är medtaget från Lind och Leonhards indikatorer i resultatet har alltså inte gått att 
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finna vilket är en övergripande stor del. Anledningen till detta kan vara att DGemO befinner 

sig på en högre nivå än vad Lind och Leonhard avser med sina teorier.  Ett  exempel  kan 

nämnas att kombinerade vapen är en del som presenteras bland annat i markstridsreglemente  

6 manöverbataljon.109 Ytterligare anledning till resultatets utformning kan bero på doktrinens 

flera delar som även de förklarar manöverkrigföring från deras nivå. Detta kan resultera i att 

flera  likheter  kanske  har  funnits  om  en  mera  omfattande  undersökning  på  hela  svenska 

doktrinen hade genomförts. Detta var dock inte aktuellt för denna undersökning med tanke på 

tidsåtgången men det kan bli en vidare studie vid ett senare tillfälle. 

De likheter som däremot hittades visar på att en del av militärteorierna som har behandlats 

kan liknas med doktrinen på ett eller annat sätt och troligen har doktrinen tagit utgångspunkt i 

teorierna när den utformades.

6.4 Vidare forskning

Att genomföra en undersökning på liknande sätt för att fortsätta undersöka teoriers likheter 

med doktriner är en intressant vidare forskning. Till exempel att undersöka likheter mellan 

militärteorin och doktrin för marina operationer. 

Manöverkrigföring  i  allmänhet  är  det  många  som har  sina  idéer  om och  hur  detta  skall 

genomföras. Att se till olika nutida oroligheter och hur teoretikers syn på manöverkrigföring 

kan konkretiseras i verkligheten från dagens krigföring är ett intressant ämne. 

Ytterligare en intressant fråga är hur mycket förbanden använder sig av doktrinerna när de 

genomför operationer eller hur de ser att doktrinen skall utformas för att gynna förbanden 

mera. 
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