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SVENSKA CHEFER – INTERNATIONALISERADE I FÖRESTÄLLNINGEN? 
Sammandrag 

 
Försvarsmakten skall enligt riktlinjerna internationaliseras för att uppnå ökad interoperabilitet med andra 
samarbetspartners väpnade styrkor. Syftet med uppsatsen är att bedöma om svenska chefer uppfattar 
betydelsen av centrala element inom militärteorin på liknande sätt som utländska chefer. 
 
Först introduceras teori om manöverkrigföring, som utgör grunden för Sverige och NATO/EU-länder i 
allmänhet. Ett analytiskt verktyg skapas för att analysera inslag av manöverkrigföring. I resultatanalysen 
besvaras först fyra delfrågor om graden av manöverkrigföring i doktriner och respondenters egna 
beskrivningar samt hur cheferna uppfattar olika principer och funktioners relativa betydelse i olika typer av 
fredsfrämjande operationer. 
 
De enskilda resultatslutsatser som dras är att utländska chefer värderar överraskning högre i 
fredsframtvingande operationer än vad svenska chefer gör. Samma förhållande gäller också rörlighet i 
fredsbevarande operationer, medan svenska chefer värderar skydd signifikant högre än utländska i 
fredsbevarande operationer. Utländska chefer bedöms ha större vana att behandla manöverkrigföring 
i teoretisk framställning. Säkerheten i slutsatserna begränsas av brister i antalet svar, särskilt bland de 
utländska cheferna. Sammantaget kan ingen större skillnad styrkas mellan svenska och utländska 
chefers uppfattningar. 
 
Nyckelord: Fredsfrämjande operationer, manöverkrigföring, funktioner, principer, svenska chefer, utländska 
chefer, fredsbevarande operationer, fredsframtvingande operationer, föreställningen 
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1.  INLEDNING 
 

1.1  Bakgrund till valt ämne 
           

“The teams and staffs through which the modern commander 
absorbs information and exercises his authority must be a 
beautifully interlocked, smooth-working mechanism. Ideally, 
the whole should be practically a single mind.” 1  

                      
  En stor del av Försvarsmaktens nuvarande ominriktning består i utökad 
förmåga att delta i internationella insatser. Riksdag och regering har fastställt 
att internationella insatser kommer att prioriteras högt bland Försvarsmaktens 
uppgifter. En slutsats som Försvarsberedningen drar är att det militära 
försvaret bör internationaliseras i snabb takt2. I rapporten talas om två element 
i internationaliseringen; dels att långsiktigt utveckla förmågan att kunna 
genomföra internationella uppgifter och dels att faktiskt delta i internationell 
verksamhet beroende på aktuella behov och ambitioner3. Beredningen anser 
också att det är av stor vikt att svenska officerare kan inhämta erfarenheter 
från stabsarbete och ledning på taktisk och operativ nivå. Deltagande vid 
ledning av högre förbandsnivåer prioriteras av Försvarsberedningen4. 
 
  Denna inriktning har omsatts av Försvarsmakten på olika sätt – fler och fler 
förband ställs i olika former av beredskap för internationella insatser, 
utbildningen av förband och officerare får inslag av internationella moment 
och materielsystem beställs med interoperabilitet som delmålsättning. Det 
senaste året har Försvarsmaktens militärstrategiska doktrin givits ut, där det 
talas om viss harmonisering av vårt deltagande med multinationell doktrin, 
främst NATO-handlingen Allied Joint Doctrine (AJP-01)5. I förordet skriver 
Överbefälhavaren att ett gemensamt förhållningssätt för användande av 
militära medel och metoder skall förmedlas. Vårt sätt att använda militära 
medel är manövertänkande och skall, enligt ÖB, utgöra grunden för 
Försvarsmaktens agerande i alla militära operationer6. I inledningen av 
doktrinen slås också fast att: ”Militärstrategisk doktrin skall ge förståelse och 
vägledning för såväl insats- och övningsverksamhet som system- och 
krigsförbandsutveckling. Doktrinen är därmed ett stöd för alla former av 
försvarsplanering7.  
 
  I de flesta nationer i väst anges också manöverteori/manöverkrigföring som 
grund för användningen av militära medel. Drar vi samma slutsatser från  

                                                 
1 General Dwight D. Eisenhower citerad i Fitton (red) (1990), Leadership: 
Quotations from the Military Tradition, Summertown: Westview Press, s. 
281  
2 Försvarsberedningen (2001), Ny struktur för ökad säkerhet – 
nätverksförsvar och krishantering, Stockholm: Regeringskansliet, 
Försvarsdepartementet, s. 140 
3 Ibid 
4 Ibid, s. 142-143 
5 Försvarsmakten (2002) , Militärstrategisk doktrin, Stockholm: 
Försvarsmakten, s. 11 
6 Ibid, Förord 
7 Ibid, s. 10 
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manöverteori/manöverkrigföring? Ordet internationalisering borde betyda, 
implicit, att det är vi som skall anpassa oss till vår omgivning och inte  
tvärtom. Vi skall alltså anamma internationellt vedertagna standarder, metoder 
och en snarlik syn på hur vi använder militära medel i gemensamma 
fredsfrämjande insatser. Att vi anpassar oss tekniskt är tämligen lätt att mäta, 
liksom vår förmåga att använda oss av gemensam planeringsmetodik som 
exempelvis GOP8. Att veta om vi närmar oss det gemensamma tänkandet om 
innehållet i olika begrepp och olika storheters förhållande till varandra inför 
olika insatser är svårare. En sådan sammanstämmighet är en förutsättning för 
att ledning skall kunna ske effektivt under fredsfrämjande operationer. En 
viktig del inom manöverkrigföring är högt tempo, som bland annat bygger på 
snabbhet i beslutsfattning och decentralisering. Att inom ramen för chefens 
intention (eng: Commander’s Intent)9 lösa uppgifter under svårare 
förhållanden vilar på en gemensam syn om centrala element inom 
manöverkrigföringen. Uppsatsen försöker utröna om vår kognitiva uppfattning 
inom militärteorin ligger nära våra potentiella samarbetspartners.  
 
  Manöverteorin eller teorin om manöverkrigföring har valts för att utgöra 
teoretisk anknytning för undersökningen, eftersom den kan antas utgöra 
underliggande filosofi. Begreppsfloran inom teorin är inte helt översättbar 
mellan olika språk, men bedöms inte utgöra några större begränsningar för 
undersökningen. Begreppet manövertänkande som ÖB skriver om i sitt förord 
till den militärstrategiska doktrinen tolkas här som en manifestation av hur vi, 
chefer och staber, föreställer oss (manöver-)teorins omsättning i praktiken i 
olika situationer10. Undersökningen kan från den utgångspunkten sägas i viss 
mån utröna likheter och skillnader i manövertänkandet mellan svenska och 
utländska chefer. 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                 
8 Guidelines for Operational Planning (GOP) är ett verktyg för att åstadkomma en 
gemensam planeringsmetodik inom NATO. GOP är utformat för att vara förankrad i en 
militärteoretisk grund. 
9 Grundläggande begrepp inom ledningsområdet för manöverkrigföring. Innebär att den 
underställde genom kunskap om chefens intentioner/avsikter ska kunna agera på 
stridsfältet utan ständig tillgång till chefen. Beskrivs bland annat i US Marine Corps 
(1994), Warfighting, New York: Doubleday, s. 92 – 93. 
10 Egen tolkning av vad manövertänkande är. Enligt Militärstrategisk doktrin s. 81 är 
manövertänkande: ”…Försvarsmaktens uppfattning om hur vilja och resurser på bästa 
sätt skall användas för att uppnå uppsatta mål i en konflikt eller annan situation där 
militära medel används.” Författaren anser att manövertänkande utövas av individer i 
första hand och staber/förband i andra hand.    
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2. SYFTE, FRÅGESTÄLLNINGAR OCH PRECISERINGAR 

 
2.1  Problemformulering och syfte 

 
      Syftet med denna uppsats är att bedöma om svenska chefer har liknande 
uppfattningar som utländska motsvarigheter avseende olika militärteoretiska 
begrepp och dessas tillämpning vid fredsfrämjande operationer. Har svenska 
chefer likvärdig förståelse av viktiga begrepp för att kunna samarbeta med 
utländska chefer i internationella operationer, så att verksamheten utförs på 
ett effektivt sätt? Min övergripande frågeställning blir därför: Har dagens 
svenska chefer liknande föreställningar som utländska chefer om 
manöverkrigföring och centrala begrepps betydelse vid fredsfrämjande 
operationer? 

 
2.2 Delfrågor 

 
För att analytiskt kunna svara på den övergripande frågan besvaras 
nedanstående delfrågor: 
 
1. I vilken utsträckning återfinns spår av manöverkrigföring i svensk och 

utländsk doktrin? 
 
2. Hur uppfattar svenska och utländska chefer begreppet 

manöverkrigföring? 
 

3. Hur värderar svenska och utländska chefer olika militärteoretiska 
funktioners relativa betydelse inom ramen för en generisk fredsfrämjande 
operation? 

 
4. Hur värderar svenska och utländska chefer olika militärteoretiska 

principers relativa betydelse inom ramen för en generisk fredsfrämjande 
operation? 

 
5. Vad finns det för skillnader hos svenska och utländska chefers syn i fråga 

2 - 4? 
 

2.3  Centrala begrepp och definitioner 
 

Manöverteori/Manöverkrigföring 
 
Begreppen definieras i kapitel 3 Teori om manöverkrigföring 
 
Chefer 
 
Med chefer menas i uppsatsen militär personal, svensk som utländsk, som 
genomgått FHS Chefsprogram eller utländska motsvarigheter. I uppsatsen 
används även orden officerare, tillfrågade och respondenter för att variera 
språket. I de fallen skall det förstås som chefer enligt betydelsen i denna 
definition. 
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Militärteoretiska begrepp 
 
Grundläggande begrepp inom militärteorin som exempelvis olika typer av 
principer – överraskning, kraftsamling etc. Det kan också röra sig om militära 
basfunktioner som ledning, rörlighet, verkan osv. Ett tredje område utgörs av 
särskilda ord som Center of Gravity, Schwerpunkt m.fl.  
 
Relativa betydelse 
 
Med relativa betydelse menas i uppsatsen hur olika begrepp, system eller 
förhållanden bedöms/värderas i förhållande till varandra. 

 
Fredsfrämjande operationer 
 
  Enligt Militärstrategisk doktrin består fredsfrämjande operationer av 
fredsbevarande- och fredsframtvingande operationer, övervakning och 
rapportering, väpnad preventiv trupp, evakueringsoperationer, 
förtroendeskapande åtgärder, säkerhetsfrämjande insatser och humanitära 
operationer11 

 
   2.4  Avgränsningar 

 
  I uppsatsen behandlas endast officerare inom markstridsfunktionen, dels för 
att göra uppsatsen hanterbar begreppsmässigt och dels för att säkerställa så 
homogena jämförelsegrupper som möjligt. Mycket av internationella insatser 
handlar också om att etablera kontroll av markarenan12, varför den 
kompetensen bedöms som den mest intressanta. Urvalet av svenska 
arméofficerare har hämtats från Högkvarteret, eftersom den miljön är mest 
försvarsmaktsgemensam. 
 
  Utländska chefer undersöks bland nationer inom NATO/EU-sfären, eftersom 
det är med dessa som Sverige bedöms samarbeta med i huvudsak på 
medellång sikt när det gäller genomförandet av fredsfrämjande operationer13. 
Doktrinen anger också en viss harmonisering med NATO och Sveriges 
militära kulturella utveckling kan sägas vara under starkt inflytande från vissa 
länder inom den sfären ex. Finland, Tyskland, Frankrike och Storbritannien. 
Endast de nationer inom NATO/EU som har militära attachéer på plats i 
Sverige har undersökts, främst beroende på möjligheten att kommunicera med 
dessa samtidigt som antalet nationer (elva)14 och dess geografiska/kulturella 
spridning bedömts som representativt. 
 
  Alla militärteoretiska begrepp undersöks inte av utrymmesskäl. I uppsatsen 
har avgränsats till principer enligt J.F.C Fuller och militära basfunktioner  
 

                                                 
11 Militärstrategisk doktrin, s. 107-110 
12 Ibid, s. 38 
13 Svenska förband anmäls i första hand till olika styrkeregister vid NATO och EU. 
14 USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Norge, Finland, Polen, Ungern, Österrike, 
Tjeckien och Italien 
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enligt militärstrategisk doktrin15. Fullers principer har valts av skälet att det är 
en teori utformad av en individ och inte en nations doktrinära syn på principer, 
vilket skulle kunna vara kontroversiellt bland respondenterna. Fullers 
principer utgör också grunden för många västliga nationers syn på 
krigföringsprinciper. De sex basfunktionerna bedöms vara väl kända i den 
undersökta gruppen. 
 
  Av utrymmesskäl avgränsas också fristående frågor till en. Frågan handlar 
om manöverkrigföring, eftersom begreppet är så centralt för Försvarsmakten 
liksom för många andra nationer i undersökningen. På så sätt kan en bild 
tecknas av vilka element inom manöverteorin som anses bärande.  
 
  Analyserade doktriner begränsas till den svenska militärstrategiska doktrinen 
och NATO AJP-01(B) Ratification Draft 2 av utrymmesskäl. Den senare 
bedöms vara ett bärande dokument för NATO-länder och bedöms utgöra en 
minsta gemensamma nämnare för de undersökta utländska officerarna. 
 
  Framtida insatser avgränsas i tid till 2003 – 2010, då det är en någorlunda 
överblickbar tid och motsvarar ett lämpligt intervall för giltigheten i nu 
gällande doktriner. Fredsfrämjande operationer avgränsades till 
fredsbevarande och fredsframtvingande operationer för enkätens huvudfrågor 
i syfte att begränsa exemplen, men med bibehållen spännvidd för att få fram 
skillnader. 
 
2.5 Källmaterial 

 
Källmaterialet hämtas genom litteraturstudier av centrala verk för 
utformningen av teorier och vår doktrin. Materialet kompletteras med 
enkätundersökning, där svenska och utländska respondenter får svara på dels 
öppna, kvalitativa frågor och dels på rent kvantitativa frågor. I huvudsak 
används primärkällor, men bearbetat material förekommer inom 
litteraturstudierna. Relevansen av källmaterialet för undersökningen bedöms 
vara klart godtagbart. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
15 Ibid, s 76-77 
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3.  TEORI OM MANÖVERKRIGFÖRING 

 
3.1 William S. Lind 

 
  Ett av de centrala verken om manöverkrigföring utgörs av William S Linds 
bok Maneuver Warfare Handbook. Boken studeras vid många militära 
akademier runt om i världen. Även om den kan sägas att i första hand 
behandla hur manöverkrig genomförs vid lägre förband, så anses den i 
Sverige, tack vare sitt pedagogiska balanserade innehåll, vara bra för 
förståelsen av manöverkrigföringens innebörd och genomförande vid övriga 
nivåer16. 
 
  En grund för Linds bok är John F Boyds studier, som resulterade i teorin om 
OODA - loopen (Observe-Orient-Decide-Act) och som senare utvecklades till 
lektionerna om Patterns of Conflict17, där Boyd förklarar sina teorier om 
krigföringens genomförande. Enligt Lind skall man förstå ordet Maneuver i 
begreppet Maneuver Warfare som: ”Maneuver means Boyd Cycling the 
enemy, being consistently faster through however many OODA Loops it takes 
until the enemy loses his cohesion—until he can no longer fight as an 
effective, organized force.”18. Lind går sedan vidare och ställer frågan om vad 
man behöver göra för att uppnå det målet. Enligt Lind är svaret trefaldigt. För 
det första är det bara en decentraliserad militär organisation som kan ha en 
snabb OODA-loop. Organisationen måste också acceptera förvirring och 
oordning, klara av att verka i en sådan miljö och genom decentralisering skapa 
förvirring och oordning (för motståndaren). För det tredje så skall mönster och 
formler undvikas för att inte fienden ska kunna förutsäga dina handlingar19.  
 
  Lind talar senare i boken om förmågan att destillera ut stridsteknik och 
utbildning genom tre mentala filter i varje situation för att hitta unika 
tillvägagångssätt. Filterna eller referenspunkterna utgörs av: ”…mission-type 
orders, the focus of effort or Schwerpunkt, and the search for enemy surfaces 
and gaps…”20 . Begreppen utgörs av översättningar och bearbetning från 
tyskans Auftragstaktik, Schwerpunkt och Flächen und Lücken. Den svenska 
innebörden av dessa begrepp är uppdragstaktik, kraftsamling21 samt styrka 
och svagheter.  
 
En annan, ofta bortglömd, faktor som Lind skriver om är eldens betydelse. 
”Firepower is very important in maneuver warfare.22” Enligt Lind används 
elden och rörelsen inom ett sammanhang av manöver. Elden används ofta för 
att nedhålla fienden, så att vi själva kan röra oss på önskat sätt. 

                                                 
16 Försvarshögskolan översättning och bearbetning (2002), Handbok Manöverkrigföring 
– William S. Lind, Stockholm: Försvarshögskolan, Krigsvetenskapliga Institutionen, s. 5 
17 En inläst digitaliserad kopia av originalunderlaget finns på: http://www.d-n-
i.net/boyd/pdf/poc.pdf, (030324) 
18 William S. Lind (1985), Maneuver Warfare Handbook, Boulder: Westview Press, s. 6 
19 Ibid, s. 6-7 
20 Ibid, s. 12 
21 Begreppet kraftsamlingsriktning förekommer ibland. 
22 Lind, s. 19 
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3.2 Sir Basil Liddell Hart 

 
  Sir Basil Liddell Hart var en produktiv författare med en lång 
författarkarriär. Han skrev flera betydelsefulla verk, där kanske Strategy – The 
Indirect Approach är det främsta. Liddell Hart studerade liksom Boyd i stor 
omfattning gamla krig och slag för att formulera sina teorier. 
 
  Den indirekta metoden formuleras och introduceras av Liddell Hart första 
gången 1929. Enligt Liddell Hart gäller det för en strateg att avgöra under 
bästa möjliga förutsättningar för att producera det bästa resultatet: ”Hence his 
true aim is not so much to seek battle as to seek a strategic situation so 
advantageous that if it does not of itself produce the decision, its continutation 
by a battle is sure to achieve this.23” En rubbning24 av motståndaren 
åstadkoms med hjälp av åtgärder som (a) förstör fiendens dispositioner; (b) 
delar hans styrkor; (c) hotar dennes underhåll; (d) påverkar motståndarens 
reträttväg25. 
 
  Förutom en sådan rubbning fysiskt, så kan det även genomföras i den 
psykologiska sfären. Det kan vara när den fientlige chefen plötsligt finner 
situationen ogynnsam och att han saknar förmåga att reagera i tid. 
”Psychological dislocation fundamentally spring from this sense of being 
trapped.26” För att uppnå denna situation krävs att vi tar oss fysiskt fram där 
det finns minst motstånd och psykiskt där det finns minst förväntning27. 
Uttryckt i principer skulle rörligt uppträdande och överraskning användas. 
Egentligen identifierade Liddell Hart en intressant symbios, där de bägge 
principerna/vägarna understödjer varandra. Rörelse ökar möjligheten till 
överraskning och överraskning förstärker möjligheterna till rörelse. Liddell 
Hart hävdar att krigets principer kan sammanfattas till ordet ”koncentration”. 
Det gäller att först distrahera motståndaren genom egen distribution av spridda 
styrkor som tvingar denne till spridning av sina. Därefter kan vi koncentrera 
våra styrkor mot dennes svagheter i ett läge, då motståndaren inte hinner möta 
i tid28. 
 
3.3 USA’s Marinkår 
 
  Marinkåren är en organisation, som har en väl utvecklad syn på 
manöverkrigföring. En del tankegods är hämtat från Lind, som de haft ett nära 
samarbete med tidigare. Skriften Warfighting är ett fundament för 
Marinkåren. I boken beskrivs vad krig är och hur man förbereder sig för krig. 
Manöverkrigföringen beskrivs i sista kapitlet: The Conduct of War. 
 
   

                                                 
23 Liddell Hart (1967), Strategy- The Indirect Approach, London: International Thomson 
Group , s. 339 
24 Dislocation på originalspråk 
25 Liddell Hart, s. 339-340 
26 Ibid, s. 340 
27 Ibid, s. 341, 348 
28 Ibid, s. 342, 347 
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  Kapitlet beskriver maneuver som något som sker såväl i tid som rum. 
Definitionen av manöverkrigföring lyder: ”Maneuver warfare is a warfighting 
philosophy that seeks to shatter the enemy’s cohesion through a series of 
rapid, violent, and unexpected actions which create a turbulent and rapidly 
deteriorating situation with which he cannot cope.29”  
 
  Det gäller alltså enligt Marinkåren att splittra fiendens moraliska och fysiska 
sammanhållning. Elden beskrivs som viktig för förmågan att manövrera. 
Största värdet av elden sker i den moraliska domänen hos fienden. Enligt 
boken skall fienden hamna i olika dilemman i allt snabbare takt. Genom 
snabbhet i tempo och hastighet skall en takt etableras som inte fienden klarar 
av. Våld (eld) skall som sagt påverka fienden vilket främst görs genom att 
koncentrera styrka mot sårbarhet hos fienden. Det slutliga vapnet är enligt 
Marinkåren överraskning, som vilar på vilseledning.  
 
  Ledningsfilosofin beskrivs som decentraliserad med stort utrymme för 
initiativ. Det bästa sättet att kommunicera beskrivs som implicit d.v.s. att med 
samsyn som grund endast behöva kommunicera nyckelfraser eller till och med 
förutse vad andra kommer att göra. Beslutsfattningen är enligt boken en 
tidstävlan och därför gäller det att kunna klara sig på ett minimum av 
information. Hand i hand med filosofin beskrivs ”Mission tactics”30. 
Befälhavaren ger uppdrag och intention och den underställde väljer hur 
uppdraget genomförs. Friheten att ta egna initiativ beskrivs som nödvändig för 
att uppnå ett högt tempo. Chefens intention har ett eget underkapitel i boken. 
Där uttrycks också en klar fiendefokusering: ”The intent should answer the 
question: What do I want to do to the enemy?31”  
 
  Marinkåren framhåller vidare vikten av kraftsamling. Det gäller att 
koncentrera sin styrka mot fiendens sårbarheter och även att acceptera 
risktagning när vi gör så. En utvecklad syn på ”surfaces and gaps32” återfinns 
i slutet av kapitlet. Förutom luckor i motståndarens fysiska gruppering anses 
svagheter kunna finnas i tid och rum. Vad som är en styrka för någon egen 
enhet kan vara en svaghet för en annan: ”For example, a forest which is a 
surface to an armored unit because it restricts vehicle movement can be a gap 
to an infantry unit which can infiltrate through it.33” Eftersom kriget är en 
föränderlig verksamhet, så kommer styrkor och svagheter att vara flytande 
och förändras över tiden. Det ställer krav på fungerande underrättelsetjänst 
och snabbhet när tillfälle uppstår. 
 

                                                 
29 US Marines Corps, Warfighting, s. 75-76 
30 Vanligen översatt som uppdragstaktik. Det amerikanska försvaret anses av många inte 
tillämpa uppdragstaktik i den mening vi lägger i ordet. Marinkårens beskrivning av 
Mission Tactics anses av författaren ligga nära vår egen beskrivning på det teoretiska 
planet. 
31 Warfighting, s. 93 
32 Från tyskans Flächen und Lücken. Den ursprungliga betydelsen var mer konkret och 
beskrev utformningen av en försvarsställning. En vanlig användning av begreppet är 
styrkor och svagheter. Den betydelsen kommer användas under återstoden av uppsatsen. 
33 Warfighting, s. 96 
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4.   METOD OCH MATERIAL 

 
4.1 Inledning 
 
  Det här kapitlet syftar till att beskriva hur uppsatsen har tagits fram. Först 
beskrivs mitt tillvägagångssätt under arbetet för att besvara delfrågorna. 
Arbetsmetod, val av vetenskaplig metod, datainsamlingstekniker och prövning 
av reliabilitet och validitet redovisas. Sist behandlas de etiska aspekterna.  
 
4.2 Disposition 

 
  Först har problemformuleringen brutits ned till fem delfrågor som återges i 
kapitel 2. Utifrån dessa delfrågor utformades en enkät i olika steg för att 
besvara delfrågorna 2-5. För att besvara delfråga 1 jämfördes centrala 
doktriner. Under tiden som enkäten var hos respondenterna konstruerades ett 
analysverktyg för att kunna analysera material för delfråga 1 och 2. Statistisk 
bearbetning gjordes av inkomna enkätsvar. Efter delfråga 1-4 var analyserade 
gjordes en analys av delfråga 5, där material från de tidigare delfrågorna togs 
tillvara. För att besvara den övergripande frågan i uppsatsen, så 
sammanvägdes samtliga delfrågor med en klar tyngdpunkt på slutsatser från 
delfråga 5.  
 
4.3 Datainsamlingsmetod 

 
  Datainsamlingen har bestått av litteratur- och dokumentstudier och en, både 
standardiserad och öppen, enkätundersökning . Enkätundersökningen 
publicerades på Internet med hjälp av WM-data på unika nätsidor. 
Respondenterna har kunnat gå in anonymt på sidan och lämnat sina svar. På 
grund av tekniska problem skickades enkäten ut via e-post till den svenska 
personalen och delar av den undersökta utländska gruppen34. Litteraturstudier 
har gjorts med en kvalitativ ansats för att ta fram nyckelbegrepp inom 
teoribildningen om manöverkrigföring som underlag för att pröva slutsatser. 

 
 Enkätundersökningen har innehållit både slutna frågor med fastställda 
svarsalternativ liksom öppna frågor för deskriptiva svar. De öppna frågorna 
har sedan analyserats med innehållsanalys, det vill säga en kvantitativ kontroll 
av ord och begrepp35. De slutna frågorna har analyserats komparativt ur ett 
rent kvantitativt perspektiv för att ta fram fördelning av respondenternas svar 
vid givna alternativ.  

 
  Kontakt med respondenter och kontaktmän togs i början av april 2003 för 
hänvisning till enkäten. Undersökningen lades sent i arbetet med hänsyn till 
kriget i Irak som hade närmat sig under året. Motivet till det har varit att 
avvakta en militär operation som var liknande en fredsframtvingande 
operation. En liknande operation har inte genomförts i större skala sedan 1995 

                                                 
34 Till de attachéer (två) som anmälde problem. 
35 Andersen H, red (1994): Vetenskapsteori och metodlära. En introduktion, Lund: 
Studentlitteratur, s. 75 
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i Bosnien36. Värdet för respondenterna att kunna väga in intryck från en sådan 
operation i sina svar bedömdes vara större än den risktagning, som är förenat 
med knappa tidsförhållanden.  
 
  Svarsfrekvensen har varit måttlig, c:a  47 % bland svenskar och 32% bland 
utländska37. Bortfallet utgör en begränsning i behandlingen av materialet. En 
stor anledning till det stora bortfallet kan vara ett tekniskt problem som 
undertecknad inte hade kunskap om vid enkätens publicering38. Det har 
inneburit problem för många av respondenterna att nå sidan med enkäten. Ett 
reservförfarande med utskick av enkäten med e-post genomfördes i första 
hand till svensk personal. Det interna bortfallet i enkäten har däremot varit 
lågt med enstaka underkännande i enstaka frågor. För att kompensera det 
måttliga antalet inkomna svar, så har kraven höjts i den statistiska 
behandlingen. För att kvalificera sig som signifikant skillnad används 
genomgående p< .01 d.v.s sannolikheten för att göra ett inkorrekt uttalande är 
mindre än 1% mot normalt 5%39,40. Enkätfråga 5 analyserades inte, då den 
befanns sakna relevans för den övergripande frågeställningen. 
 
  En annan möjlig felkälla utgörs av det faktum att enkäten gjordes på två 
olika språk. Noggranna kontroller har gjorts i uppslagsverk41  och 
facklitteratur för att få fram så korrekt översättning som möjligt. 

 
  Frivilligheten att svara på enkäten har bedömts att vara hög, då ingen 
respondent har haft en formell uppgift att svara. Under datainsamlingen har 
ingen tidigare forskning inom området hittats som befunnits vara relevant. 
 
4.4 Litteraturstudier 

 
  Litteraturstudierna har bestått av studier av centrala verk, som kan anses ha 
relevans för teorin om manöverkrigföring. William S. Lind Maneuver 
Warfare Handbook och Försvarshögskolans bearbetning av samma verk har 
varit en utgångspunkt. Vidare har US Marines Warfighting och Liddell Harts 
The Indirect Approach studerats. Analys har genomförts av Försvarsmaktens 
Militärstrategiska doktrin liksom NATO Allied Joint Doctrine, AJP-01 (B)  
Ratification Draft 2. För att skapa en förförståelse om svenskt militärt 
tänkande har ett par antologier om manöverkrigföring utgivna av FHS lästs.  

                                                 
36 Operation utförd av NATO för att implementera Dayton-avtalet. 
37 Efter slutligt insamlingsdatum mottogs ytterligare fem svenska och fyra utländska svar 
som därmed inte kunde analyseras i tid. En preliminär behandling med dessa har dock 
inte visat på någon avvikelse av signifikanta skillnader. 
38 Det har visat sig vara felaktigt att kopiera adressen till sidan på vanligt manér (d.v.s att 
högerklicka med datorns mus vid stycket som ska kopieras) och klistra in denna i ett 
hänvisningsdokument, då ett tillägg skapas i länken. Ett rätt förfarande enligt WM-data, 
e-post till författaren 030414, är att bokstav för bokstav skriva in adressen, med hjälp av 
datorns tangentbord, i hänvisningsdokumentet.  
39 Enligt Fil Dr Jan Kuylenstierna, FHS 
40 Signifikans redovisas enligt praxis i löpande text enligt Dr Kuylenstierna. I uppsatsen 
redovisas signifikansen i löpande text när det gäller enkätfråga 7 och 8. I övrigt hänvisas 
till filer i författarens ägo. 
41 Esselte (1987), Engelsk-svenska ordboken, Barcelona: Esselte  
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Som referenslitteratur har Clausewitz Om kriget, Shimon Navehs In pursuit of 
Military Excellence: The Evolution of Operational Theory, bearbetningar av 
Sun Tzu´s skrifter och John Boyds lektionsunderlag Patterns of Conflict varit 
de mest frekventa. 
 
4.5 Urval 

 
  Urvalet för enkäten har varit dels arméofficerare tjänstgörande i 
Högkvarteret och dels anonyma officerare i den nationsgrupp som tidigare 
redovisats. Urvalet kan därför sägas vara till hälften slumpmässigt. 
Högkvarterspersonalen togs fram ur Högkvarterets telefonkatalog, där 
kunskap fanns hos författaren om respektive officers försvarsgrenstillhörighet. 
Denna kunskap bidrog till att sträva efter så hög anonymitet som möjligt för 
att öka oberoendet rent källkritiskt, eftersom författaren är bekant med ungefär 
hälften av de svenska respondenterna. De utländska officerarna nåddes via 
nationernas attachéer i Sverige som fick ett personligt brev, där de ombads att 
kontakta arméofficerare på motsvarande nivåer i sina hemländer och 
vidarebefordra adressen till den publicerade enkäten. Även attachéerna 
inbjöds att svara, om de var inom markstridsfunktionen. Sammanlagt 44 
officerare i vardera gruppen har undersökningen försökt att nå. En brist har 
varit att kontroll svårligen har kunnat ske i den utländska gruppen, eftersom 
kunskap har saknats om vem som mottagit enkäten. En attaché anmälde att 
enkäten inte hade kunnat vidarebefordras. För att kompensera det bortfallet 
gjordes ett extra utskick till ett litet antal markstridsofficerare i USA genom en 
svensk officer i Högkvarteret.42 
 
4.6 Användning av analysverktyg 

 
  För att kunna analysera delfråga 1 och 2 användes ett eget, framtaget 
analysverktyg som beskrivs nedan. 
 
  På basis av de redovisade skrivningarna om manöverkrigföring togs ett antal 
element fram med fokus på genomförandet – hur? Dessa var följande: 

 
1. Indirekt metod 
2. Syftar till att bryta/påverka vilja 
3. Uppdragstaktik 
4. Fiendens sårbarheter 
5. Beslutscykel 
6. Rörelse 
7. Överraskning 
8. Målstyrning 
9. Kraftsamling(-sriktning) 
10.Eld 

 
   

                                                 
42 Med hjälp av övlt Hans Granlund, HKV. Författaren har analyserat tre svar ur den 
gruppen. 
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  I indirekt metod räknades också risktagning in då det är en förutsättning för 
att kunna angripa indirekt. Att bryta/påverka viljan är ett övergripande mål för 
manöverkrigföringen. Uppdragstaktiken främjar tempo i beslut och handling. 
Alla källor har angivit att de fientliga sårbarheterna skall angripas i första 
hand. I begreppet har även svaghet räknats in. Beslutscykeln var enligt Lind 
en annan förklaring var man skall manövrera. Ingen skillnad gjordes om  
respondenterna talade om fiendens eller den egna beslutscykeln. Rörelsen 
innefattar liksom beslutscykeln begreppen snabbhet/tempo43. Överraskning 
har bäring på det oväntade liksom vilseledning. Målstyrning innefattade 
begreppen chefens intentioner, men även mål i sig själv eftersom det styr 
agerandet. Kraftsamling motsvarar koncentrationen av styrka/insats där 
avgörande söks. Slutligen, elden – som på intet sätt är unik för 
manöverkrigföring, men har ett annat syfte togs med för att mäta om cheferna 
beaktade denna funktion. Stöd för denna uppfattning finns framförallt hos 
Lind. 

 
    För analysen av den öppna enkätfrågan grupperades faktorerna därefter 
samman i fem olika grupper, där förekomsten av nyckelord noterades. De fem 
grupperna utgjordes av: 
 
A. Indirekt metod  
B. Fiendepåverkan (Bryta vilja + Sårbarheter) 
C. Ledning-Beslut (Uppdragstaktik + Beslutscykel + Målstyrning) 
D. Funktioner (Eld + Rörelse) 
E. Principer (Kraftsamling + Överraskning) 

 
  För att kvalificera sig krävdes att minst ett nyckelord/nyckeluttryck i 
respektive grupp förekom i respondentens utsaga. Nyckeluttrycken var inte 
tvungna att vara bokstavliga, utan en tolkning gjordes utifrån sammanhang 
och bedömd innebörd. Exempel: 
 

” operativ metod som syftar till att splittra angriparens operativa idé 
genom en serie snabba, våldsamma och oväntade aktioner, vilka 
skapar en turbulent och snabbt urartande situation som angriparen 
inte kan hantera. Annorlunda uttryckt innebär det att man tar sig 
innaför hans OODA-loop. 44”  
 

  Ovanstående tolkades som ett uttryck för Fiendepåverkan (”splittra 
angriparens operativa idé”), Ledning-Beslut (”tar sig innanför hans OODA-
loop.”, Funktioner (”snabba, våldsamma45  och…”), Principer (”…oväntade46 
aktioner,”). 

 
  För kvantitativa beräkningar av övriga enkätfrågor användes 
dataprogrammet WinStat 2.03, som är ett statistikprogram. Författarens  

                                                 
43 Ingen särskild kategori har skapats för dessa begrepp, utan de har av författaren ansetts 
ingå i beslutscykel eller rörelse beroende på sammanhang. 
44 Ur svar 9 
45” Snabba och våldsamma” tolkades som ett uttryck för eld och rörelse. 
46”Oväntade” tolkades som ett uttryck för överraskning. 
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beräkningar kontrollerades därefter av Fil Dr Jan Kuylenstierna, FHS47 med 
hjälp av ett annat statistikprogram, STATISTICA.  
 
4.7 Realibilitet 

 
  Reliabiliteten anger tillförlitligheten hos och användbarheten av ett 
mätinstrument och av måttenheten48. Utgångspunkten för 
mätinstrumentet enkäten har varit en låg reliabilitet. En del av 
enkätfrågorna (9-11 och 13) har ansetts användbara för 
konvergerande operation, vilket har visat på god intern konsistens i 
enkäten. Underlag för textanalys av enkätfråga 6 redovisas i bilaga 5 
för att göra det möjligt att återupprepa analysen. Analysverktyget 
redovisas också i det här kapitlet, vilket gör det möjligt att göra om 
analysen av doktrinerna. Reliabiliteten anses med hänsyn till 
ovanstående vara måttlig i uppsatsen. 
 
4.8 Validitet 

 
  Med validitet avses att man som forskare verkligen mäter det man 
avser att mäta49. Några tidigare mått att jämföra med har inte kunnat 
hittas. Någon prediktion av enkätsvaren låter sig svårligen kunna 
göras. Enkelheten i måtten och huvudfrågorna i enkäten ökar 
validiteten något. Validiteten är okänd, men bedöms vara låg till 
måttlig 
 
4.9  Etiska överväganden  

 
  Ambitionen inledningsvis har varit att enkäten skulle besvaras anonymt för 
att ge mest tillförlitliga bild av respondenternas uppfattningar. Efter hand fick 
den ambitionen uppgivas. De som hade problem att nå länken fick möjlighet 
att svara via e-post. För att bibehålla så hög grad av anonymitet som möjligt 
registrerades svaren och dokumenten döptes om med sifferkod. Den koden har 
varit svarets identitet i den statistiska analysen och efterföljande arbete. På 
samma sätt gjordes för svar som kom via post. Anonymiteten kan därför sägas 
vara acceptabel för att höja nivån på validiteten. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                 
47 Dennes beräkningar används i uppsatsen, då STATISTICA har ett mer vedertaget sätt 
att uttrycka signifikans. Huvuddelen av det statistiska materialet är deponerat hos Dr 
Kuylenstierna. 
48 Rolf Ejvegård (2000), Vetenskaplig metod, Lund: Studentlitteratur, s. 67 
49 Vetenskaplig metod, s. 69 
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5.Resultat 
 
5.1 Resultat doktrinanalys – delfråga 1 

 
  I svensk militärstrategisk doktrin50 anges syftet med manövertänkande att 
uppnå avgörande genom att åstadkomma systemchock. Systemchock beskrivs 
i en fotnot som en utveckling av den ryska idén om operativ chock, Udar 51. 
Systemchocken skall enligt teorin medverka till att bryta motståndarens vilja 
så att dennes förmåga till kamp nedgår eller försvinner. Enligt doktrinen är 
grunden att tillämpa den indirekta metoden52 och att sträva efter initiativet53.  
Genom mental och fysisk manöver (överraskning och rörelse) skall vi undvika 
motståndarens styrka och istället utnyttja dennes svagheter. Strävan är att 
systematiskt skapa en så fördelaktig situation som möjligt för våra styrkor att 
utgången är given om det blir ett slag. Doktrinen lyfter även fram 
motståndarens kritiska sårbarheter som ett nyckelbegrepp, vilket definieras 
som punkter där avgörande kan nås till vår fördel och där motståndaren är 
svag eller inte förväntar sig ett angrepp54.  
 
  Den andra grundprincipen är enligt doktrinen initiativet, som uppnås genom 
att komma innanför motståndarens beslutscykel55. Det innebär att man ska 
vara snabbare i planering och genomförande, men också kunna ha en bättre 
kvalitet i beslutsunderlaget än motståndaren. Begreppet ledningsöverläge 
introduceras som det läge där vi i given situation sammantaget genomför 
beslutscykeln bättre än motståndaren. Ledningsöverläget beskrivs som en 
premiss för att motståndaren förlorar initiativet och därmed handlingsfriheten. 
Vi ska enligt doktrinen ständigt sträva efter ledningsöverläge och initiativet. 
Initiativ är enligt handlingen inte samma sak som offensiv. Exempel ges på 
situationer, där defensivt agerande är innebörden av initiativ. 
Ledningskrigföring anges som en viktig del av manöverkrigföringen. 
 
  För att underlätta bibehållandet av initiativet menar doktrinen att 
uppdragstaktik är en lämplig ledningsmetod. Chefens vilja samt uppdragets 
syfte och innebörd skall förmedlas tydligt. Chefer anger uppgifter och tilldelar 
resurser och handlingsregler, men lämnar så mycket som möjligt av 
genomförandet till de underställda. Decentraliserad ledning anses i doktrinen 
bäst befrämja krigföringen. Ett högt tempo kan uppnås genom decentralisering 
för att lösa uppgifter trots oklara förhållanden på stridsfältet. En fördel anges 
vara att vi också kan variera vårt uppträdande, eftersom olika underställda 
löser liknande uppgifter. 
På några ställen nämns också behovet av att skydda oss själva från 
motståndarens åtgärder bl.a. dennes försök till ledningskrigföring. 
 

                                                 
50 Militärstrategisk doktrin, kap 7 Manövertänkande 
51 Militärstrategisk doktrin, s. 81 
52 Introducerat av Sir Basil Liddell Hart, Strategy - The Indirect Approach 
53 Militärstrategisk doktrin, s. 81 
54 Ibid, s. 84-85 
55 Jfr Boyds OODA-loop 
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  NATO AJP-01(B) Allied Joint Doctrine är ett gemensamt NATO-dokument 
som vägleder NATO’s operationer. Den är fokuserad på operationer inom 
ramen för artikel V, men har även ett helt kapitel för Crises Response 
Operations (CRO), där fredsfrämjande operationer återfinns. Beskrivningen 
av doktrinens är annorlunda utformad. Det finns inget särskilt kapitel skrivet 
om manövertänkande, utan det kan anses vara inarbetat bl.a i de vägledande 
principer som anges för gemensamma operationer. Kapitel 2 Principles of 
Allied Joint Operations innehåller de tydligaste elementen av manöverteori. 
 
  Enligt AJP-01 måste stridskrafter koncentreras till avgörande tider och 
platser för att uppnå avgörande resultat. Styrkeekonomi innebär att 
stridskrafterna måste ta risker i sekundära riktningar. Enligt AJP-01 uppnås 
flexibilitet genom en förståelse av chefens intentioner, snabb beslutsfattning 
och förmåga att röra sig fysiskt. Initiativ handlar om att ta tillvara möjligheter 
och lösa problem på ett originellt sätt. Chefer ska tillåtas ta initiativ. 
Överraskning uppnås enligt dokumentet genom snabbhet, vilseledning och att 
vara hemlighetsfull. Överraskning kan uppnå effekter som är 
oproportionerliga till insatsen. Målsättningen anses vara det som ger riktning 
för hela verksamheten. 
 
  Enligt AJP-01 kan synergieffekter uppnås genom synkronisering av eld och 
rörelse. Samtidighet i handling som även drabbar fiendens djup sägs kunna 
störa fiendens beslutscykel och påverka dennes förmåga till genomförande av 
sina planer. Den indirekta metoden definieras i dokumentet som attacker mot 
motståndarens Centre of Gravity vid oväntade tidpunkter och/eller från 
oväntade riktningar. Den indirekta metoden utnyttjar fientliga sårbarheter och 
undviker dennes styrkor. 
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 Militärstrategisk 

doktrin 
AJP-01 (B) 

Indirekt metod Förskjutning av 
styrkeförhållanden. Skall 
utnyttjas där så är möjligt. 

Anges som en av två metoder, 
ingen skillnad i lämplighet 
uttrycks explicit. 

Bryta/påverka 
vilja 

Hänvisning sker till 
systemchock (Udar), fiendens 
vilja ska lamslås. 

Anges vid enstaka tillfällen och 
behandlar att splittra 
sammanhållningen hos fienden 

Uppdragstaktik Uttrycks på ett tydligt sätt. 
Det ges även exempel på 
tillfällen då motsatsen kan 
tillämpas. 

Uppdragstaktiken berörs 
implicit. Initiativ behandlas och 
skall fostras inom 
organisationen. 

Fiendens 
sårbarheter 

Upplevs som ett av kapitlets 
nyckelbegrepp. Poängteras att 
vi kan nå avgörande till vår 
fördel och fienden är svag. 

Beskrivs närmast som vad 
manöverteorin är. 

Beslutscykel Uttrycks på ett klart och 
tydligt sätt. Vi ska bibehålla 
ledningsöverläget. 

Beskrivs väl. Samtidiga 
verksamheter på stort djup 
påverkar fiendens. Viktigt med 
egen, snabb beslutsfattning. 

Rörelse Anges i doktrinen implicit 
bl.a. i skrivningarna om den 
indirekta metoden. 

Uttrycks som ett viktigt element 
för att bibehålla initiativ, uppnå 
överraskning och 
synergieffekter. 

Kraftsamling Svårt att utläsa i 
dokumentet. 

Uttrycks som eftersträvansvärt 
vid avgörande platser på 
avgörande tid. 

Målstyrning Det förekommer resonemang 
bl.a. om att chefens vilja och 
intention skall vara tydlig. 

Doktrinen är tydlig avseende att 
det är viktigt för operationen. 
Själva styrningen beskrivs 
ytligt. 

Överraskning Berörs på ett ganska abstrakt 
plan i anslutning till 
skrivningar om indirekt 
metod. 

Ofta förekommande i 
skrivningarna. Betonas som ett  
icke-linjärt fenomen. 

Eld Är inte angivet i någon 
utsträckning. 

Betonas eldens betydelse för att 
uppnå synergieffekter 
tillsammans med rörelse 

 
Tabell 1 utvisande analys av element inom manöverteorin i svensk 
militärstrategisk doktrin och NATO AJP-01 (B) 
 
5.2 Resultat av bakgrundsfaktorer i enkäten 

 
5.2.1  Bakgrundsfaktorer 

 
  Ett litet antal bakgrundsfaktorer56 inhämtades för att säkerställa att de 
kontrollerade grupperna överensstämde med varandra. Kontrollerade 
faktorer var: ålder, grad, truppslag och erfarenhet av fredsfrämjande 
operationer. 
 
   

                                                 
56 Redovisas som diagram i bilaga 4 
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  Åldersfördelningen hade hög grad av överensstämmelse. På 
liknande sätt var överensstämmelsen i aktuell grad. Något fler med 
överstes grad finns relativt i den utländska gruppen, vilket troligen 
beror på att dessa inhämtades via attachéerna som till största delen 
innehar den graden. 
 

  När det gäller truppslagsbakgrund gjordes en gruppering till Mek/Inf/Kav57 
och övriga. Skillnaden blev här större, där andelen övriga var större i den 
utländska gruppen. En förklaring till det kan vara författarens egen bakgrund, 
eftersom kunskapen om vilka som var arméofficerare i en telefonkatalog 
påverkades av personlig erfarenhet. Den erfarenheten består främst i övningar 
och skolgång med i första hand tillsammans med personal från pansar- och 
infanteritrupperna samt kavalleriet.  

 
  Erfarenheter av fredsfrämjande operationer visade en något större andel i den 
svenska gruppen. Ett par kommentarer i den utländska gruppen visade att även 
om den erfarenheten inte fanns, så fanns erfarenheter av andra operationer: 
”Note: I haven’t included my tours in Colombia and Iraq in question no. 12 as they were not 
PSO’s by definition.”58 
 
  En kontroll gjordes för säkerhets skull med en kontrollgrupp bestående av 
bara svenska officerare med erfarenhet av fredsfrämjande operationer mot 
hela den utländska gruppen. En minimal avvikelse i en av 28 
jämförelsevariabler kunde noteras från undersökningens resultat efter 
statistisk bearbetning59.  

 
5.3 Resultat av huvudfrågor i enkäten 

 
5.3.1 Enkätfråga 6 – delfråga 2 
 
  Enkätfråga 6 löd: Beskriv med egna (högst 100 ord) vad manöverkrigföring 
är. Frågan behandlades genom kvantitativ textanalys av 
nyckelord/nyckeluttryck med ett eget utformat analysverktyg med följande 
faktorer i ett första steg: 

 
  Den enskilt mest förekommande faktorn bland de svenska officerarna var 
Beslutscykeln, som förekom i 2/3 av alla utsagor. Minst vanlig var 
Överraskning, som endast förekom i ett fåtal svar. Hos de utländska 
officerarna var mönstret annorlunda. Den mest frekventa faktorn var Fiendens 
sårbarheter tätt följd av Rörelse och minst förekommande var Eld. 
 
 
 
 
 

                                                 
57 Mekaniserade/Infanteri och Kavalleri. På engelska Armour, Mechanized, Light Infantry 
och Ranger för att motsvara de svenska. 
58 Ur svar 102 
59 Statistiska datafiler i författarens ägo. 
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  Grupperade svarsalternativ visade på högst frekvens hos de svenska cheferna 
avseende Ledning-Beslut, medan de utländska angav Fiendepåverkan. Minst 
vanlig av de svenska grupperna var Funktioner och av de utländska Principer.  
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Bild 1 utvisande svenska chefers beskrivning av manöverkrigföring. 
 

Manöverkrigföring - utländska chefer
14 svar
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Bild 2 utvisande utländska chefers beskrivning av manöverkrigföring. 
 

5.3.2  Resultat enkätfråga 7 – delfråga 3 
 
  Insamlingsresultat för delfråga 3 gjordes genom fråga 7 i enkäten. I frågan 
fick de tillfrågade fördela 100 poäng mellan de sex militära basfunktionerna 
ledning, rörlighet, skydd, information/underrättelser, verkan och uthållighet. 
Denna fördelning gjordes för att visa vilken relativ betydelse respondenterna 
tillmätte dessa i två generiska,  övergripande operationstyper: 
fredsbevarande/peace-keeping (PK) och fredsframtvingande/peace-
enforcement (PE)60. 
 
  I den svenska gruppen tillmättes information/underrättelser störst betydelse i 
fredsbevarande operationer och verkan i fredsframtvingande operationer. 
Lägst skattade var verkan i fredsbevarande operationer och uthållighet i 
fredsframtvingande operationer. Stora skillnader finns i hur de svenska 
officerarna förändrar sin syn på funktionerna beroende på typ av operation61. 
 

                                                 
60 PK och PE är internationellt vedertagna förkortningar. 
61 Statistisk behandling i författarens ägo. 
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  De faktorer som ökar i betydelse anses vara skydd och verkan. Faktorer som 
minskar i betydelse är ledning och uthållighet. 
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  Bild 3 utvisande svenska officerares syn på militära 
funktioners relativa betydelse i fredsbevarande operationer. 
 

  

Funktioners betydelse i fredsframtvingande 
operationer - svenska

0

5

10

15

20

25

1

Funktioner

A
nd

el
 i 

%

Ledning

Rörlighet

Skydd

Information/Und

Verkan

Uthållighet

 
 

  Bild 4  utvisande svenska officerares syn på militära 
funktioners relativa betydelse i fredsframtvingande operationer. 
 
I den utländska gruppen tillmättes också information/underrättelser störst 
betydelse i fredsbevarande operationer och verkan i fredsframtvingande 
operationer. Lägst skattade var skydd och verkan i fredsbevarande operationer 
och skydd i fredsframtvingande operationer. Stora skillnader finns i hur de 
utländska officerarna förändrar sin syn på funktionerna beroende på typ av 
operation62.De faktorer som ökar i betydelse anses vara skydd och verkan. 
Faktorer som minskar i betydelse är ledning, rörlighet, information och 
uthållighet. 
 
 
 
 
 

                                                 
62 Statistisk behandling i författarens ägo. 
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Funktioners betydelse i fredsbevarande operationer - utländska
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Bild 5  utvisande utländska officerares syn på militära 
funktioners relativa betydelse i fredsbevarande operationer. 
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Bild 6  utvisande utländska officerares syn på militära 
funktioners relativa betydelse i fredsframtvingande operationer. 

 
5.3.3 Resultat enkätfråga 8 – delfråga 4 
 
  Resultat för delfråga 4 inhämtades genom fråga 8 i enkäten. I frågan fick de 
tillfrågade fördela 100 poäng mellan Fullers originalprinciper63 för krigföring. 
Dessa är på engelska språket: Objective, Offensive, Mass, Movement, 
Surprise, Security, Economy of Force och Cooperation64. 

 
   

                                                 
63 Publicerade i artikeln The Principles of War, With Reference to the Campaigns of 
1914-1915, (1916) enligt John I. Alger (1982), The Quest For Victory, Westport: 
Greenwood Publisher Group, s.122   
64 Angavs på svenska som: Sätt upp och håll fast vid mål, offensivt handlande, 
kraftsamling, rörligt uppträdande, överraskning, säkerhet, styrkeekonomi och 
samarbete/samverkan.  
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  Liksom i fråga 7 gjordes denna fördelning för att visa vilken relativ betydelse 
respondenterna tillmätte dessa i samma operationstyper: 
fredsbevarande/peace-keeping (PK) och fredsframtvingande/peace-
enforcement (PE). 

 
  De svenska officerarna ansåg att den viktigaste principen i fredsbevarande 
operationer är säkerhet och offensiv handling i fredsframtvingande 
operationer. Den minst viktiga anges som överraskning i fredsbevarande 
operationer och styrkeekonomi i fredsframtvingande operationer. När det 
gäller större skillnader mellan fredsbevarande och fredsframtvingande 
operationer, så finns dessa för alla faktorer utom ställa upp och hålla fast vid 
mål samt rörligt uppträdande. Att handla offensivt, kraftsamling och 
överraskning ökade i betydelse vid fredsframtvingande insatser enligt den 
svenska gruppen. Säkerhet, styrkeekonomi och samarbete/samverkan minskar 
enligt respondenterna vid samma typ av operationer.  
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Bild 7 utvisande svenska officerares syn på olika 
principers betydelse i fredsbevarande operationer. 
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Bild 8 utvisande svenska officerares syn på olika 
principers betydelse i fredsframtvingande operationer. 
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  De utländska officerarna angav istället att den viktigaste principen vid 
fredsbevarande operationer är Objective samt Movement och vid 
fredsframtvingande operationer Offensive. Den minst viktiga anges som 
Offensive i fredsbevarande operationer och Economy of Force i 
fredsframtvingande operationer. När det gäller större skillnader mellan 
fredsbevarande och fredsframtvingande operationer, så finns dessa för alla 
faktorer. Offensive, Mass och Surprise ökade i betydelse vid 
fredsframtvingande insatser enligt den utländska gruppen. Objective, 
Movement, Security, Economy of Force och Cooperation minskar enligt 
respondenterna vid samma typ av operationer.  
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Bild 9  utvisande utländska officerares syn på olika 
principers betydelse i fredsbevarande operationer. 
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Bild 10  utvisande utländska officerares syn på olika principers betydelse i 
fredsframtvingande operationer. 
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5.4 Resultat övriga enkätfrågor 
 
  För att i viss mån kontrollera pålitligheten i resultaten från enkätens 
huvudfrågor ställdes ett antal blandade frågor. Dessa frågor antogs också 
kunna ge ledtrådar till förklaringar av skillnader i svaren på huvudfrågorna. 
Ett något färre antal svar har analyserats än i enkätens huvudfrågor65. 
 
  Enkätfråga 9 gällde vilken typ av fredsfrämjande operationer deltagarna 
bedömde att Sverige kommer att delta i under åren 2003-2010. Inget 
ställningstagande avkrävdes avseende antal eller geografisk belägenhet, utan 
endast en fördelning mellan olika typer av operationer enligt Militärstrategisk 
doktrin66. En samstämmig bild gavs mellan svenska och utländska chefer. En 
överväldigande majoritet angav ”mjukare” typer av operationer som sin 
bedömning. Diagram redovisas i bilaga 4. 
 
  Enkätfråga 10 gällde i vilken typ av terräng som respondenterna bedömde att 
fredsfrämjande operationer kommer att äga rum i 2003-2010. Svaren angavs 
som en fördelning mellan olika typer av terräng. Även här var 
samstämmigheten stor. Officerarna ansåg att drygt 60% av operationerna 
kommer att äga rum i olika typer av kuperad terräng (urbaniserad, djungel och 
berg). Aktuellt diagram redovisas också i bilaga 4. 
 
  Enkätfråga 11 var konstruerad för att ge en bild av hur respondenterna såg på 
fördelningen av olika förbands- och materielsystem inom olika 
truppslag/funktioner för fredsfrämjande operationer. De tillfrågade 
uppmanades att fördela resurser (pengar/tid/personal) på olika system. Även 
här var likheterna stora mellan grupperna. De enda skillnaderna förekom för 
minläggningssystem (fordon), som enligt de utländska officerarna var mer 
betydelsefullt. Diagram redovisas inte här med anledning av de stora 
mängderna alternativ och bristen på skillnader67. 
 
  Enkätfråga 13 handlade om hur cheferna såg på fördelningen mellan olika 
typer av materielsystem mellan truppslag/funktioner. Även här uppmanades 
respondenterna att fördela resurser. Små skillnader fanns också här. Det enda 
som skiljde var en större betoning av minröjningssystem hos de svenska 
officerarna när det gäller enskilda system. Diagram redovisas inte heller för de 
enskilda materielsystemen. 
 
  Mer intressant blir det när enkätfråga 11 och 13 kombineras med varandra. 
En statistisk behandling gjordes av fråga 13, där hänsyn togs till hur 
vederbörande svarat i fråga 11. Exempel: När det gällde frågan om hur 
fördelningen av resurser borde vara mellan olika typer av ledningssystem  
 

                                                 
65 17 svenska och tio utländska p.g.a. tidsskäl  
66 Militärstrategisk doktrin, s. 103-114. Ett urval gjordes av exemplen. 
Statsceremoniell verksamhet bedömdes exempelvis vara ointressant. 
Fredsbevarande operationer användes inte, utan täcktes med mer konkreta 
fall som övervakning och rapportering, säkerhetsoperationer osv. 
67 Bilaga 4 
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svarade de utländska officerarna: 15% för divisionssystem, 31,5% för 
brigadsystem och 53,5% för bataljonssystem. De 15% för divisionssystem 
multiplicerades med respondenternas svar i fråga 13b, där alternativet ställdes 
mot andra truppslagssystem/funktioner. I det här fallet 11%68. Bland de 
sammanlagt 24 olika systemen fördelades således 1,65% (15% x 11%) av de 
totala resurserna till ledningssystem för divisionsnivån. Efter en sådan 
viktning av chefernas svar i fråga 13 betonar de svenska cheferna 
minröjningssystem mest. Transporthelikoptrar var mest betonat hos utländska 
chefer. Grupperas svarsalternativen i olika kategorier, så fördelar svenska 
chefer mest till stridsfordon m.fl. och underrättelsesystem. Utländska chefer 
fördelar mest till helikoptersystem och underrättelsesystem. Minst betonad 
hos i både de svenska och utländska grupperna var luftvärnssystem. 
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Bild 11 utvisande svenska chefers fördelning av resurser till system/funktioner för 
fredsfrämjande operationer 2003-2010 efter viktning av resultaten i fråga 11. 
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Bild 12 utvisande utländska chefers fördelning av resurser till system/funktioner för 
fredsfrämjande operationer 2003-2010 efter viktning av resultaten  i fråga 11. 

                                                 
68 Hela serien i 13b löd: Stridsfordon >20mm 15,5%, Satelliter 18%, Raketartilleri 9,5%,  
Lvrobot(fordon) 5,5%, Repenheter 14,5%, Ledningssystem division 11%, Minläggare  
(fordon) 5,5% och Attackhelikopter 18,5%. 
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5.5 Resultat delfråga 5 

 
  I det följande jämförs resultaten från delfråga 2-4.  

 
  När det gäller beskrivningen av vad manöverkrigföring är så var en stor 
skillnad mellan de svenska och utländska cheferna själva omfattningen av 
svaren som var betydligt större hos de utländska cheferna. En jämförelse 
mellan de olika respondentgrupperna, med hänsyn taget till antalet svar, visar 
den högre frekvensen av faktorer hos de utländska cheferna. Mycket stora 
skillnader förekommer för grupperna Indirekt metod, Fiendepåverkan och 
Principer. Kvaliteten i svaren varierade inom grupperna. Ett svar bland de 
svenska svaren som uppvisade hög frekvens av faktorerna var följande:  
 

” Ett tänkande giltigt på alla nivåer. En metod som bygger på att nå framgång 
genom att utnyttja angriparens största (kritiska) svagheter - en indirekt metod. Ett 
agerande som innebär att ständigt sträva efter att inneha initiativet och att 
försöka lamslå motståndaren genom att skapa systemchock. 
”Kräver uppdragstaktik, dvs vilja att ta ansvar, insikt i högre chefs avsikter 
viktigare än hur striden genomförs, uppdragsdiciplin, dvs handla i den tilldelade 
uppgiftens anda och mening samt ömsesidigt förtroende och 
(ofta)handlingsfrihet.”69 

 
  Ett exempel bland de utländska svaren på hög frekvens var följande: 
 

“Maneuver Warfare is a style of warfare that pits 
your strength against enemy weakness, opposed to an 
attrition style that attempts to wear down the 
enemy.  ManWar includes identifing key enemy 
strengths, and searching for vulnerabilities, so 
that swift/bold action can cause his forces to 
crumble from within.  The key compentents are 
Commander Intent (which allows for action in the 
absense of order.)  Main Effort (which synergizes 
efforts in 
the chaos of combat.) Mission Tactics (which 
allows subordinates maximum latitude to accomplish 
their tasks)  Maneuver Wafare accepts 
friction/fog/chaos, and attempts maximize these 
constants.”70 
 

  En del, framförallt svenska, svar var korta i sin utformning, varför inte 
särskilt många faktorer inrymdes: 
 

” Att utnyttja eld och rörelse för att uppnå lokal överlägsenhet så att 
även en numerärt överlägsen motståndare kan besegras.”71 
 

  ”Krigföring som prioriterar rörlighet i planläggning och genomförande.  
Genom rörlighet flyttas eldkraft ur alla försvarsgrenar till positioner varifrån man  

                                                 
69 Ur svar 7 
70 Ur svar 114 
71 Ur svar 10 
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kan nå avgörande och samtidigt undviks stridssituationer där man riskerar att  
bindas vid sekundära mål.”72 
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Bild 13 utvisande skillnader i frekvens avseende svenska och utländska chefers 
beskrivningar av manöverkrigföring. 

 
  När det gäller skillnader i svenska och utländska chefers syn avseende 
funktioners relativa betydelse, så framstod två funktioner som skiljaktiga 
signifikant. Svenska chefer fäste mindre betydelse vid rörlighet (t (33) =  
- 2,95, p< .01) och större betydelse avseende skydd (t (33) = 4,86, p< .01) 
liksom verkan (t (33) = 2,96, <p .01) än utländska motsvarigheter under 
fredsbevarande operationer. 
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Bild 14 utvisande skillnaden mellan svenska och utländska officerares syn på 
rörlighet, skydd och verkan vid fredsbevarande operationer. 
 
   

                                                 
72 Ur svar 1 
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  Ett liknande förhållande utkristalliserade sig när det gäller 
fredsframtvingande operationer. Skydd (t(33) = 3,12, p< .01) uppvisade 
samma skillnader som under fredsbevarande operationer, däremot var synen 
på rörlighet och verkan jämnare. 
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Bild 15 utvisande skillnaden mellan svenska och utländska officerares syn på 
skydd vid fredsframtvingande operationer. 

 
De olika principerna uppvisade en hög grad av samstämmighet när det gällde 
fredsbevarande operationer. Likheten var också hög när det kom till 
fredsframtvingande operationer. Den enda principen som signifikant skiljde 
sig var överraskning (t (33) = - 3,58, p< .01), som utländska chefer fäste större 
vikt vid. 
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Bild 16 utvisande skillnaden mellan svenska och utländska 
officerares syn på överraskning vid fredsframtvingande 
operationer. 
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  Just skillnaden i synen på överraskning är anmärkningsvärd om de bägge 
graferna studeras vid sidan av varandra. Den uppstår till övervägande del av 
de utländska officerarnas förändrade värdering av begreppet vid 
fredframtvingande operationer.  

 

Synen på överraskning

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

1

Operationstyper

A
nd

el
 i 

% Fredsbevarande - Sv
Fredsbevarande - Utl
Fredsframtvingande - Sv
Fredsframtvingande - Utl

 
Bild 17 utvisande skillnaden mellan svenska och utländska chefers syn på 
överraskning vid fredsbevarande(vänster) och fredsframtvingande(höger) 
operationer. 
 
5.6 Resultatslutsatser 
 
  Slutsatser för delfråga 1, som handlar om i vilken utsträckning spår av 
manöverkrigföring återfinns i svensk och utländska doktrin går att dra av 
analysen. Helt klart är att de bägge studerade doktrinerna innehåller många 
element från teori om manöverkrigföring. Den svenska doktrinen är mer 
filosofisk i den meningen att den i större utsträckning beskriver vad 
manövertänkande är. Den svenska doktrinen uttrycker särskilt starkt sin syn 
på hur fienden skall påverkas. Det är inte så att det saknas hos NATO, men 
det är inte av samma omfattning. Även när det gäller ledning och 
beslutsfattande är den svenska doktrinen tydligare, men skillnaderna är inte 
lika stora. AJP-01 har inget särskilt kapitel om det, utan är tydligast i själva 
genomförandet. Funktioner som eld och rörelse/rörlighet beskrivs mer 
utförligt än i den svenska doktrinen. Samma förhållanden gäller principerna 
kraftsamling och överraskning, där det mer är avsaknaden i Militärstrategisk 
doktrin som är märkbar. Bägge doktrinerna anger också indirekt metod, där 
den svenska klarare tar ställning för metoden på bekostnad av direkt metod. 
 
  Skillnaderna i den teoretiska beskrivningen av vad manöverkrigföring är var 
relativt stora. För det första var de utländska svaren betydligt mer utförliga 
rent generellt. De utländska svaren kännetecknades också av en betydligt 
högre frekvens av uttryck angående indirekt metod, fiendepåverkan och 
funktionerna eld och rörelse. Den sistnämnda kunde förväntas efter analysen 
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av AJP-01, medan särskilt synen på fienden visade sig vara klarare i den 
svenska doktrinen och borde avspegla sig i enkätsvaren. Här är dock svaren 
beroende av vem som faktiskt svarar på enkäten. Med det mindre antalet 
utländska svar lämnas utrymme för starkt genomslag av enskilda länder med 
särskild militär tradition och nationell doktrin. Eftersom enkäten inte var 
utformad för att mäta det, så måste stor försiktighet visas när det gäller 
slutsatser från denna fråga. Indikationer kan dock sägas finnas på en större 
vana att uttrycka sig teoretiskt om manöverkrigföring. För det talar, förutom 
frekvensen, ordval och det faktum att vår egen doktrin är ny liksom det 
återuppväckta intresset för militärteori vid försvarets skolor. 
 
  Gruppernas syn på olika funktioners betydelse när det gäller skillnader 
mellan fredsbevarande och fredsframtvingande operationer visade hög grad av 
samstämmighet. Skydd och verkan blir klart viktigare i fredsframtvingande 
operationer på bekostnad av samtliga övriga funktioner hos de bägge 
grupperna. En jämförelse mellan utländska och svenska chefer avseende 
funktionerna vid fredsbevarande operationer visar på statistiskt signifikanta 
skillnader, där skydd och verkan är klart högre hos de svenska och rörlighet 
hos de utländska. Denna slutsats förstärks av svaren på de övriga frågorna i 
enkäten. Utländska officerare fördelar mer resurser på helikoptrar och de 
svenska mer på stridsfordon m.fl. Författarens egna erfarenheter av 
beslutsfattningen inom Försvarsmakten när det gällde insättandet av IA 01 i 
Kosovo talar också för slutsatsen om skydd73. Att det förekommer skillnader i 
skydd även i fredsframtvingande operationer är mer förvånande. Andelen svar 
från officerare med bakgrund i pansar/mekaniserad trupp är visserligen 
mindre bland de utländska svaren och kan förklara delar av skillnaden.  

 
  Ser man särskilt på hur verkan förändrar sig i de olika grupperna mellan 
olika typer av operationer, så framträder också en intressant skillnad. Svenska 
officerare betonar som tidigare sagts verkan mer vid fredsbevarande 
operationer, medan förhållandet är det omvända vid fredsframtvingande 
operationer – dock utan att vara en statistisk signifikant skillnad. Uttryckt i ett 
diagram ser det ut enligt följande: 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
73 För att förstärka bevakningen under valen i Kosovo 2001, så skickade Sverige sin 
dåvarande insatsavdelning (IA 01) till området. I ett mycket sent skede beslutades att den 
4. plutonen, utrustade med robotterrängbilar, istället skulle utrustas med splitterskyddade 
fordon. Mycket talar för att det skulle ha varit bättre med terrängbilar med hänsyn till de 
uppgifter som löstes (bl.a. övervakningslinje i bergen mot Makedonien) och situationen i 
stort. Storbritannien, som var ansvarig för brigaden där avdelningen skulle ingå, gjorde 
också underhandsfrågor före insatsen om det var möjligt att utrusta hela avdelningen med 
s.k. soft-skins. Undertecknad tjänstgjorde då som adjutant vid Operationsledningen. 
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Bild 18 utvisande svenska och utländska chefers syn på verkan vid fredsfrämjande 
operationer. 
 
  Ovanstående styrks i enkäten av skillnader när det gäller fördelning av 
resurser på minläggningssystem, men även raketartilleri och attackhelikoptrar. 
Sammantaget bedöms slutsatserna om skillnaderna mellan skydd, verkan och 
rörlighet vid fredsfrämjande operationer vara relevanta. Slutsatsen måste dock 
vägas mot mängden inkomna svar, varför den bör uttryckas med försiktighet. 

 
  När det gäller principer, så pekar resultaten på skillnader i hur överraskning 
betonas av utländska chefer när det gäller fredsframtvingande operationer. 
Denna skillnad styrks också i analysen av doktrinerna samt chefernas 
beskrivningar av manöverkrigföring. Här finns det alltså skäl att kunna vara 
något säkrare i slutsatsen.  
 
  Överlag kan också sägas att de utländska cheferna uppvisade en högre grad 
av variation när det gällde olika funktioners och principers betydelse. 
Sammanställningen gav uttryck för en större spännvidd i svaren ex. så var 
överraskning som princip något lägre betonad bland de utländska officerarna i 
fredsbevarande operationer, men betydligt starkare när det gällde 
fredsframtvingande operationer. Om denna skillnad är på det teoretiska planet 
eller en konsekvens av operationella erfarenheter, andra än fredsfrämjande, är 
omöjligt att svara på. 
 
  Avseende den övergripande frågan om dagens svenska chefer har liknande 
föreställningar som utländska chefer om manöverkrigföring och centrala 
begrepps betydelse vid fredsfrämjande operationer, så talar resultaten för det. 
Stora skillnader mellan grupperna har sammantaget inte kunnat styrkas. 
 
  Det finns dock viktiga skillnader från undersökningen som indikerar att det 
råder olika betoning av enstaka begrepp. Även med skärpta statistiska krav 
kan sådana förhållanden visas. Det rör sig framför allt om hur överraskning 
värderas vid fredsframtvingande operationer samt synen på skydd och 
rörlighet vid fredsbevarande operationer. Med hänsyn taget till antalet svar, så  
bör dessa slutsatser uttryckas försiktigt. Visserligen visar enkätsvaren intern 
konsistens inom olika områden som beskrivning av manöverkrigföring,  
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funktioners betydelse och fördelning av resurser på system, men förnyade 
undersökningar krävs för att falsifiera en hypotes om att ingen skillnad finns i 
de avseendena. En annan skillnad som finns är hur grupperna uttrycker sig om 
manöverkrigföring, där de utländska cheferna presenterar mer utförliga 
beskrivningar. Här finns det dock ett större utrymme för felkällor – läste de 
utländska cheferna ett exempel i en bok?; eller avsatte de mer tid för att 
besvara enkäten? En större variation av principers och funktioners betydelse 
vid olika typer av  fredsfrämjande operationer återfinns också för hos de 
utländska officerarna. 
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6. Diskussion 
 

  Att diskutera innehållet i svenska officerares tankar känns angeläget inför 
framtiden. Vår militärstrategiska doktrin är ny och Försvarsmaktens 
orientering mot internationella uppgifter blir allt tydligare med allt vad det 
innebär. Deltagande inom multinationella, fredsfrämjande operationer ställer 
krav på interoperabilitet, inte bara när det gäller teknik och metodik, utan 
också i hög grad hur vi och våra samarbetspartners ser på utnyttjandet av 
militär makt som operationskonst och taktik. 
 
  Föga förvånande befanns likheterna var fler än skillnaderna när det gäller 
våra och utländska chefers syn. Konstigt vore ju annat, då vi tillhör den 
europeiska militärtraditionen som nästan alla andra undersökta länder. Det 
kulturella och historiska sammanhanget ger en solid likhet med liknande 
länder. Dessa gemensamma erfarenheter bidrar till en liknande tolkning av 
begrepp och teorier. 
 
  Sverige har en egen militär tradition som bygger på influenser i första hand 
från Tyskland, Frankrike och Finland samt i modern tid de anglosaxiska 
länderna. Trots avsaknaden av militärteori inom försvaret under ett par 
decennier lever en tradition kvar som betonar framförallt uppdragstaktik. I 
gamla reglementen beskrivs under rubriken taktikens grunder hur lokal 
överlägsenhet uppnås genom kraftsamling och överraskning vilande på 
handlingsfrihet. Dessa grunder och uppdragstaktiken anser jag vara den 
svenska militärteorin implicit. 
 
  Trots det anas ett visst sammanhang när det gäller skillnaderna i 
undersökningen. Jag är inte så förvånad att svenska chefer visade mindre 
uppskattning för överraskning än utländska chefer. Det hör, enligt min 
mening, ihop med resultaten om rörlighet. Enligt Liddell Hart så hör rörlighet 
och överraskning ihop i den meningen att det ena är en grund för det andra 
och tvärtom. I modern tid, så har i och för sig en viss omorientering skett i 
Sverige angående synen på skydd och rörlighet. Jag tänker då på 
nedläggningarna av de gamla infanteribrigaderna och mekaniseringen av 
armén under 1990-talet. Före den tiden var antagligen synen på skydd mer lik 
den utländska i undersökningen. Rörligheten, eller den del av rörligheten som 
kallas för framkomlighet, var förmodligen mer uppskattad på den tiden än 
idag. En förförståelse däremot som jag hade om fredsbevarande operationer 
var att utländska chefer skulle värdera skydd minst lika högt som svenska 
chefer. Många vittnesmål från Bosnien och Kosovo finns om stark betoning 
på Force Protection, främst från amerikansk sida. Möjligen kan en 
omorientering i synen på skydd ha skett efter terroristattackerna i New York 
och Washington 2001.  
 
  Den konstaterade skillnaden i omfattningen av beskrivningarna angående 
manöverkrigföring är inte heller särskilt förvånande, förutsatt att inga felkällor 
slår igenom. Jag bedömer att utländska chefer helt enkelt har en större vana 
och antagligen mera tid (flerbefälssystem) att behandla ett ämne som  
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militärteori. Det tar antagligen en officersgeneration att utjämna dessa 
skillnader, om militärteorin får behålla sin ställning vid FHS. 
 
  En lite mer anmärkningsvärd skillnad som variationen i svaren mellan olika 
typer av operationer inom samma grupper finns också. Skillnaden indikerar 
antingen en större osäkerhet eller en tydligare uppfattning om begreppens 
betydelse i olika situationer. Jag lutar nog mot det senare. Den uppfattningen 
stöds av den militärteoretiska beskrivningen av manöverkrigföring.  
 
  Glädjande är den tydliga ansatsen till manöverkrigföring i den 
militärstrategiska doktrinen, även om det enligt analysen saknas djupare 
skrivningar om eld och rörelse, kraftsamling och överraskning. Nu kan ju 
invändas att det kommer att återfinnas lägre ned i doktrinhierarkin så 
småningom. Det är dock en sak att några officerare beskriver manöverteori i 
ett kapitel och en helt annan att organisationen tillämpar tankarna. Att 
officerskåren har en gemensam tillämpning är ju en förutsättning för många 
av nyckelorden inom vår doktrin. Initiativ och uppdragstaktik begränsas ju, 
om vi inte vet vad vi kan förvänta oss att andra chefer gör. 
 
  Det största felet i undersökningen var att inte skicka ut enkäten tidigare. 
Irakkriget vid horisonten blev en fixpunkt och jag var för låst vid att invänta 
en operation som var fredsframtvingande till sin karaktär. Ett bättre förfarande 
hade varit att betydligt tidigare sända ut enkäten och därefter upprepa 
utskicket efter kriget. Det hade inte bara ökat reliabiliteten, utan hade också 
gett bättre möjligheter att rätta till det tekniska felet på länken. Enkätens 
storlek har antagligen inte heller bidragit till att höja svarsfrekvensen. 
 
  De relativt få svaren i den utländska gruppen lägger en begränsning på 
framtagandet av slutsatser. Jag anser att jag har tagit hänsyn till det i arbetet 
och uttrycker mig generellt försiktigt. Egentligen är det kanske inte antalet i 
sig själv som är problemet, utan riskerna att något land blir överrepresenterat i 
undersökningen med anledning av svarsmängden. Även om jag hade fått tre 
gånger fler svar, så hade representationen av den totala mängden chefer varit 
väldigt liten och jag hade sannolikt tvingats använda samma signifikanskrav. 
 
  En del av enkätfrågorna har inte direkt bidragit till att besvara de olika 
delfrågorna, utan mer bidragit till att öka reliabiliteten i enkäten. De erbjuder 
också intressanta likheter i uppfattningar i de allra flesta fallen. Relativt mjuka 
operationer bedöms för svensk del de närmaste åren liksom en miljö som 
kännetecknas av kuperad terräng. Det går ju också att betrakta de 
korresponderande svaren om förband och system på olika sätt. Antingen så 
har svenska chefer preferenser för stridsfordon, eftersom vi numera har en 
relativt stor andel sådana. Ett annat alternativ är att vi har anskaffat 
stridsfordon, allteftersom vi justerat vår syn på basfunktionerna. Förmodligen 
är det en ömsesidig process, där idéer och användning förstärker varandra. 
 
  Om slutsatsen om överraskning är giltig, så blir frågan vad det innebär för 
Försvarsmakten. En sådan diskrepans skulle kunna vara allvarlig vid en  
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fredsframtvingande operation, som förs inom ramen för manöverkrigföring. 
Det skulle kunna innebära att svenska chefer underskattar en motståndares  
möjligheter till överraskning i defensiva operationer och sina egna möjligheter 
vid offensiva operationer. Konflikter kan ligga nära till hands med 
omgivningens chefer, som förväntar sig ett agerande implicit. I inledningen av 
uppsatsen beskrev jag hur samsynen möjliggör en decentraliserad 
beslutsfattning och därmed möjligheter till ett högre tempo under 
operationerna. Det kan alltså finnas anledning för Försvarsmakten att 
undersöka upptäckta tendenser ytterligare och vid behov åtgärda eventuella 
brister med utbildning.  
 
  Exempel på framtida forskningsuppgifter som genererats av uppsatsen skulle 
kunna vara att klarlägga svenska chefers syn på överraskning mer i detalj. En 
sådan undersökning skulle också kunna kopplas till en liknande undersökning 
av rörlighet. En annan möjlig uppgift skulle vara att undersöka begreppet 
överraskning mer ingående ur ett militärteoretiskt perspektiv. 
Försvarshögskolan skulle också årligen kunna mäta avgångsstudenters syn på 
manöverkrigföring, principer och funktioner efter en eventuell omarbetning av 
enkätfrågorna. 
 
  I avvaktan på nya undersökningar erbjuds här ett lämpligt stycke att 
reflektera kring. Det är Liddell Hart som skriver på sidan 348 i Strategy - The 
Indirect Approach: 
 
”3. Choose the line (or course) of least expectation. Try to put yourself in the 
enemy´s shoes, and think what course it is least probable he will foresee or 
forestall. 
4. Exploit the line of least resistance –so long as it can lead you to any 
objective which would contribute to your underlying object.” 
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7. Sammanfattning 
 
  Uppsatsen har som utgångspunkt den internationalisering och 
sammanhängande krav på interoperabilitet som Försvarsmakten genomgår. 
Att mäta vår förmåga till interoperabiltet i tekniska system är relativt enkelt. 
Det är däremot oklart om vi tänker på samma sätt när det gäller operativ 
verksamhet. En liknande syn kan anses vara viktig för ett effektivt 
genomförande när det gäller fredsfrämjande operationer i samarbete med 
andra nationer. Våra potentiella samarbetspartners bedöms vara från gruppen 
av NATO- och EU-länder. De allra flesta av dessa länder anger, liksom vi, 
manöverkrigföringen som grundläggande metod. 

 
  Ett av de centrala elementen inom teorier om manöverkrigföring är chefens 
intentioner, som förutsätter en liknande utbildningsnivå hos de inblandade för 
att göra det möjligt att bibehålla ett högt tempo i operationer. Syftet med 
uppsatsen har varit att bedöma om våra chefer har liknande uppfattningar 
som utländska chefer avseende olika begrepp och dessas tillämpning med 
bäring på fredsfrämjande operationer. Den övergripande frågeställningen har 
varit: Har dagens svenska chefer liknande föreställningar som utländska 
chefer om manöverkrigföring och centrala begrepps betydelse vid 
fredsfrämjande operationer? 

 
     För att kunna besvara frågeställningen har ett antal delfrågor undersökts. 

Dessa handlar om det återfinns spår av manöverkrigföring i undersökta 
doktriner, hur cheferna uppfattar begreppet manöverkrigföring, hur de 
värderar olika principers och funktioners betydelse vid en fredsfrämjande 
operation. Den sista delfrågan har varit en jämförelse av gruppernas olika 
svar. Ett antal avgränsningar gjordes: 

 
  Endast officerare inom markstridsfunktionen har behandlats för att få så 
homogena grupper som möjligt samtidigt som många operationer handlar om 
markarenan. De utländska cheferna har hämtats från NATO- och EU-länder 
med militär representation i Sverige för att underlätta kommunikationen. 
De militärteoretiska begreppen har avgränsats till Fullers principer och de 
militära basfunktionerna av utrymmesskäl. De anses också vara väl kända. 
Utrymmesskäl var också anledningen till att endast en öppen fråga om 
manöverkrigföring undersöktes. När det gäller doktriner så ansågs NATO 
AJP-01 vara en minsta gemensam nämnare för deltagarna samtidigt som den 
svenska doktrinen uttrycker en ambition till viss harmonisering med AJP-01. 
Tiden i enkätfrågorna avgränsades till perioden 2003-2010. 

 
  Datainsamlingen har genomförts som litteraturanalyser och en 
enkätundersökning. Enkätundersökningen, som skedde i första hand via 
Internet besvärades av ett tekniskt problem och är en delförklaring till det 
relativt stora externa bortfallet. Problemet förstärktes av ett sent utskick för att 
avvakta händelserna i Irak, vilket bedömdes kunna påverka svaren. För att 
kompensera den mindre mängden svar, så har kraven för signifikans skärpts 
till p< .01. Urvalet har varit delvis slumpmässigt. De svenska officerarna har  
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kontaktats personligen, medan kontakten med de utländska togs genom 
respektive attaché. Anonymiteten har varit relativ hög. 

 
  Ett eget analysverktyg med utgångspunkt i olika teorier om 
manöverkrigföring, främst Lind och Liddell Hart, skapades för att kunna 
besvara två av delfrågorna genom analys av nyckeluttryck. Statistiska 
beräkningar har utförts av författaren och kontrollerats av handledaren med 
hjälp av statistikprogram. Reliabiliteten i mätinstrumenten anses vara måttlig, 
efter att åtgärder vidtagits för att höja denna. Validiteten är okänd, men 
bedöms att vara låg till måttlig. 

 
  De undersöktas bakgrundsfaktorer var i stor utsträckning liknande vad avser 
ålder, grad, truppslag och erfarenheter av fredsfrämjande operationer. De 
svenska cheferna hade något större erfarenhet av sådana operationer och var 
något mer representerade i kategorin mek/inf/kav. 

 
  Resultatanalysen visade på klara spår av manöverteori i respektive doktrin, 
även om profilen såg annorlunda ut. Sammantaget är den svenska mer 
filosofisk i karaktären i sin beskrivning och betonar i högre utsträckning 
påverkan av fienden och ledning/beslut i manöverkrigföringen. NATO AJP-
01 är mer konkret och mycket tydligare avseende principer och funktioner. 
Bägge doktrinerna anger den indirekta metoden explicit. 
 
  När det gällde beskrivningen av manöverkrigföring, som cheferna 
gav, så var ledning/beslut vanligast hos de svenska cheferna och 
fiendepåverkan tydligare hos de utländska cheferna. 
 
  Avseende funktioner så ansåg svenska chefer att information var viktigast i 
fredsbevarande operationer och verkan i fredsframtvingande, vilket var 
samma uppfattning som de utländska. Bägge grupperna var också överens om 
att skydd och verkan blir viktigare på bekostnad av bl.a ledning och 
uthållighet om steget tas från fredsbevarande till fredsframtvingande 
operationer.  
 
  Synen på den viktigaste principen skiljde sig åt mellan grupperna i 
fredsbevarande operationer. Svenska chefer skattade säkerhet högst och 
utländska att sätta upp/hålla fast vid mål. I fredsframtvingande operationer var 
offensiv handling högst värderad. De bägge grupperna var också överens om 
att offensiv handling, kraftsamling och överraskning ökar i betydelse vid 
hårdare operationer. 
 
  Enkätens övriga frågor visade på en god överensstämmelse både mellan 
svenska svar på olika frågor och mellan grupperna. När det gällde bedömda 
svenska operationer fram till 2010 bedömde en klar huvuddel att det var fråga 
om mjukare operationer som övervakning och rapportering, humanitära och 
väpnad preventiv trupp. Deltagarna var också överens om i vilken miljö som 
fredsfrämjande operationer kommer att äga rum i. Kuperad terräng angavs i 
55-60% av fallen. 
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  Enkätfråga 11 var konstruerad för att ge en bild av hur respondenterna såg på 
fördelningen av olika förbands- och materielsystem inom olika 
truppslag/funktioner för fredsfrämjande operationer, medan fråga 13 handlade 
om fördelningen mellan system/förband. Efter en viktning med hänsyn till 
svaren i fråga 11, så fördelar svenska chefer mest resurser till stridsfordon 
m.fl. och underrättelsesystem. Utländska chefer fördelar mest till 
helikoptersystem och underrättelsesystem. Minst betonad hos i både de 
svenska och utländska grupperna var luftvärnssystem. 

 
  Med hänsyn taget till den måttliga svarsfrekvensen och antalet svar, så bör 
alla enskilda resultatslutsatser uttryckas försiktigt, om inget annat styrker 
slutsatsen. 
 
De viktigaste enskilda resultatslutsatserna var efter en jämförelse: 
 
  Om hänsyn tas till antalet svar, så framträder en klar bild av de tillfrågades 
beskrivningar av manöverkrigföring. Indikationer finns på en större vana att 
behandla militärteori hos de utländska cheferna. Omfattningen av de utländska 
svaren är också större och bilden av manöverkrigföring mer komplett. 
 
  Gruppernas syn på olika funktioners betydelse när det gäller skillnader 
mellan fredsbevarande och fredsframtvingande operationer visade på 
statistiskt signifikanta skillnader, där skydd och verkan är klart högre hos de 
svenska och rörlighet hos de utländska. Denna slutsats förstärks av svaren på 
de övriga frågorna i enkäten och författarens egna erfarenheter av insatsbeslut 
på central nivå när det gäller skydd. 

 
 När det gäller principer, så pekar resultaten på skillnader i hur överraskning 
betonas av utländska chefer när det gäller fredsframtvingande operationer. 
Denna skillnad styrks också i analysen av doktrinerna samt chefernas 
beskrivningar av manöverkrigföring.  

 
Generellt kan också sägas att de utländska cheferna uppvisade en högre grad 
av variation och spännvidd i svaren när det gällde olika funktioners och 
principers betydelse.  
 
  När det gäller den övergripande frågan om dagens svenska chefer har 
liknande föreställningar som utländska chefer om manöverkrigföring och 
centrala begrepps betydelse vid fredsfrämjande operationer, så kan inte 
motsatsen styrkas.  
 
  Det hindrar dock inte att området undersöks vidare av andra. Lämpliga 
områden kan vara förnyade eller fördjupade undersökningar om överraskning 
och rörlighet, där skillnaderna går som en svag, men likväl röd tråd genom 
undersökningen. 
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Bilaga 1 Abstract 
 
SWEDISH COMMANDERS – INTERNATIONAL IN THEIR BELIEFS? 
 

Abstract 
 

 
  The Swedish Armed Forces have the recent years started a tour along the 
road of Peace Support Operations. The political masters have pointed out the 
need for increased interoperability with other countries. The success of 
technical interoperability is relative easy to measure. 
 
  The purpose of this essay is to assess if Swedish Commanders have similar 
opinions as their foreign counterparts about the importance of central keywords 
within Military Theory when it comes to Peace Support Operations. This has 
been analysed with a comparative method. 
 
  The essay begins with an introduction to Maneuver Warfare and a creation of 
an analytic tool. In the following the used method is presented. To sample 
data for the analysis an inquiry was created and distributed to Swedish and 
foreign Commanders. The answers of those have been analysed by either the 
analytic tool for open questions or a statistic tool for closed questions. The 
analytic tool has also been used to analyse Swedish and NATO Allied Joint 
Doctrine.  
 
  The results from the different analysis of Swedish and foreign Commanders 
have been brought together in a final analysis. The main conclusion from the 
analysis is that Swedish Commanders have the same view as their 
counterparts regarding the importance and meaning of central keywords 
within the Military Theory. 
 
  The essay points out some differences when it comes to individual keywords. 
The foreign Commanders expressed Surprise more important in Peace-
Enforcement Operations than Swedish Commanders. The same pattern was 
found for Mobility in Peace-Keeping Operations whereas Swedish 
Commanders expressed Protection as more important in Peace-Keeping 
Operations. Foreign Commanders appeared also to handle writing about 
Maneuver Warfare in an easier manner. 
 
  All conclusions were seen, and moderated, in the light of the quite few 
answers that were analysed, especially among the Foreign Commanders. 

 
Keywords: Peace Support Operations, Maneuver Warfare, Functions, 
Principles, Swedish Commanders, Foreign Commanders, Peace-Keeping 
Operations, Peace-Enforcement Operations 
 
Author: Major Johan Wiktorin 
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Bilaga 2 – Enkätfrågor svenska 

 

Operativa föreställningar  
 

Hej! 
 
Välkommen till enkäten! 
 
Din medverkan är helt anonym. 
 
I några frågor ber jag dig tilldela (resurs)poäng. Det skall ses som ett 
uttryck för de resurser (tid/mtrl/personal/pengar) som FM avsätter 
för ändamålet.  

 
 

Jag tar inte ställning till rätt och fel svar, utan försöker hitta likheter 
och skillnader mellan svenska och NATO/EU-svar. 
 
Jag bedömer att enkäten tar c:a 20 min att fylla i.  

 
 

Jag kommer att skicka dig en kopia på uppsatsen när den är färdig. 
Tack på förhand!  

 
 
1. Markera rätt alternativ för din ålder.  

    < 40 år 40 - 50 år > 50 år  
 
2. Markera din nuvarande grad  

    
Major 

Överstelöjtnant 

Överste 
 
3. Markera din nationalitet.  

    Svensk Annan  
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4. Markera det alternativ som bäst representerar din bakgrund.  

    

Pansar/Mek 

Lätt infanteri(IB/NB)/Jägare 

Arilleri 

Luftvärn 

Helikopter 

Signal 

Underhåll/Träng 

Ingenjör 

Tekniker 

Annan bakgrund 
 
5. Beskriv med dina egna ord (max. 100 ord) vad som definierar en militär 
operation.  

    

 
 
6. Beskriv med dina egna ord (max. 100 ord) vad manöverkrigföring är.  

    

 
 

7. I de nästa två delfrågorna har Du totalt 100 poäng som Du ska 
fördela till miltära basfunktioner i två olika typer av fredsfrämjande 
operationer.  
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7a. Fördela Dina 100 poäng till de olika funktionerna för att visa deras 
relativa betydelse under en generisk fredsbevarande operation (Peacekeeping) 
Funktionerna är - - A. Ledning B. Rörlighet C. Skydd D. Info/underrättelser 
E. Verkan(eld) F. Uthållighet - - Svara: A=xx, B=xx osv.  

    

 
 
7b. Fördela Dina 100 poäng till de olika funktionerna för att visa deras 
relativa betydelse under en generisk fredsframtvingande operation 
(Peaceenforcement) Funktionerna är - - A. Ledning B. Rörlighet C. Skydd D. 
Info/underrättelser E. Verkan(eld) F. Uthållighet - - Svara: A=xx, B=xx osv.  

    

 
 

8. I de nästa två delfrågorna har Du totalt 100 poäng som Du ska 
fördela till olika principer (enl J.F.C Fuller) i två olika typer av 
fredsfrämjande operationer.  

 

 
8a. Fördela Dina 100 poäng till de olika principerna för att visa deras relativa 
betydelse under en generisk fredsbevarande operation (Peacekeeping) 
Principerna är - - A. Sätt upp och håll fast vid mål B. Offensivt handlande C. 
Kraftsamling D. Rörligt uppträdande E. Överraskning F. Säkerhet G. 
Styrkeekonomi H. Samverkan - - Svara: A=xx, B=xx osv.  
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8b. Fördela Dina 100 poäng till de olika principerna för att visa deras relativa 
betydelse under en generisk fredsframtvingande operation 
(Peaceenforcement) Principerna är - - A. Sätt upp och håll fast vid mål B. 
Offensivt handlande C. Kraftsamling D. Rörligt uppträdande E. 
Överraskning F. Säkerhet G. Styrkeekonomi H. Samverkan - - Svara: A=xx, 
B=xx osv.  

    

 
 

9. I nästa fråga skall Du fördela 100 (resurs)poäng till olika typer av 
internationella operationer som Du bedömer att Sverige kommer att 
delta i under tiden 2003 - 2010.  

 
 
9a. Fördela Dina 100 (resurs)poäng till olika typer av operationer för att visa 
Din bedömning hur svenska resurser relativt kommer att användas under 
tiden 2003 - 2010. - - A. Övervaknings- B. Evakuerings- C. Humanitära D. 
Styrkedemonstrationer E. Säkerhets- F. Väpnad preventiv trupp G. 
Fredsframtvingande -- Svara: A=xx etc.  

    

 
 

10. I nästa fråga skall Du fördela 100 poäng till olika typer av 
terräng som Du bedömer att internationella fredsfrämjande 
operationer kommer utföras i under 2003 - 2010.  
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10a. Fördela Dina 100 poäng till olika typer av terräng för att visa Din 
bedömning av dess relevans för fredsfrämjande operationer 2003-2010. - - A. 
Urbaniserad B. Djungel C. Bergsterräng D. Odlad smågruten E. Öppen/Öken 
F. Träsk/sankmarker - - Svara: A=xx etc.  

    

 
 

11. I de nästa delfrågorna skall Du fördela 100 (resurs)poäng per 
delfråga till olika typer av system som Du bedömer är den rätta 
fördelningen för fredsfrämjande operationer 2003 - - 2010. 
 
 
- - Svara: A=xx, B=xx osv.  

 
 
11a. A. Stridsvagnar B. Pansarskyttefordon (kanon >20 - 57mm) C. 
Pansarskyttefordon (ksp -- kanon 20 mm)  

    

 
 
11b. A. Satelliter B. UAV C. Specialförband  

    

 
 
11c. A. Raketartilleri B. Haubits C. Granatkastare  

    

 
 
11d. A. Lvrobot (fordon) B. Lvkanon C. Lvrobot (handhållen)  
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11e. A. Reparationsenheter B. Tankning- och laddningsenheter C. 
Förbandsplatser  

    

 
 
11f. A. Ledningssystem Division B. Ledningssystem Brigad C. Ledningssystem 
Bataljon  

    

 
 
11g. A. Minläggare (fordon) B. Broläggare C. Minröjning  

    

 
 
11h. A. Attackhelikopter B. Beväpnad helikopter C. Transporthelikopter  

    

 
 
12. Har Du själv deltagit i en fredsfrämjande operation?  

    Ja Nej  
 

13. I de nästa delfrågorna skall Du fördela 100 (resurs)poäng per 
delfråga till olika typer av system som Du bedömer är den rätta 
fördelningen för fredsfrämjande operationer 2003 - - 2010. 
 
- - Svara: A=xx, B=xx etc.  

 
 
13a. A. Pansarskyttefordon (kanon >20 - 57mm) B. UAV C. Haubits D. 
Lvkanon E. Tanknings- och laddningsenhet F. Ledningssystem Brigad G. 
Broläggare H. Beväpnad Helikopter  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Enskild C-uppsats sidan 7(8) 
ChP 01-03 FHS beteckning 19100:2053  
Mj Johan Wiktorin 

 

    

 
 
13b. A. Stridsvagn B. Satellit C. Raketartilleri D. Lvrobot (fordon) E. 
Reparationsenhet F. Ledningssystem Division G. Minläggare (fordon) H. 
Attackhelikopter  

    

 
 
13c. A. Pansarskyttefordon (ksp - kanon 20 mm) B. Specialförband C. 
Granatkastare D. Lvrobot (handhållen) E. Förbandsplatser F. 
Ledningssystem Bataljon G. Minröjning H. Transporthelikopter  

    

 
 

Tack så mycket för Din medverkan. Den är mycket värdefull. Jag 
önskar Dig lycka till framgent. 
 
Johan Wiktorin, Student Chefsprogrammet, 
Försvarshögskolan  
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Bilaga 3 – Enkätfrågor utländska 
 

Operational beliefs  
 

 

I am Johan Wiktorin, a student of war at the National Defence 
College in Sweden. I have asked Your country´s attachée for help 
with a study about operational beliefs among Swedish officers. 
Welcome to the questionnare. This is not an issue about right or 
wrong - The purpose is to compare officers from Sweden versus 
NATO/EU about their views regarding operational matters. The 
questionnare will take approx. 20 min to fill in. 
Since the questionnare is part of a academic study - Your answers 
will be anonymous. Thank You for helping me with this subject. I 
will give Your attachée a copy of my study when I have passed the 
examine. 
Note: In some questions I ask for (resource)points; that means that it 
is the amount of resources (money for training, equipment etc.) 
devoted to different types I am asking for.  

 
 
1. Please, mark the right alternative about Your age.  

    
< 40 years 

40 - 50 years 

> 50 years 
 
2. Please, mark the alternative which is Your current rank.  

    
Major 

Lieutnant-colonel 

Colonel 

3. Please, mark Your nationality  

    Swedish Other  
  

  

 
4. Please, mark the alternative which best represent Your background as an  
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officer.  

    

Armour/Mechanized 

Light infantry/Ranger 

Artillery 

Air Defence 

Helicopter 

Signal 

Supply/Maintenance 

Engineer 

Technican 

Other 
 
5. Describe with Your own words (max. 100 words) what defines a military 
operation.  

    

 
 
6. Describe with Your own words (max. 100 words) what Manoeuvre Warfare 
is.  

    

 
 

7. In the next two questions You have 100 points to give in total, by 
Your own deciding, to different functions in two generic types of 
operations.  
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7a. Spread Your total 100 points to the different functions in order to show 
their relative importance during a generic Peace-Keeping (PK) operation. The 
functions are: - - A. Command and control B. Mobility C. Protection D. Info 
and intelligence E. Firepower F. Combat Service Support - - Please, answer 
A=xx, B=xx and so on  

    

 
 
7b. Spread Your total 100 points to the different functions in order to show 
their relative importance during a generic Peace-Enforcement (PE) operation. 
The functions are: - - A. Command and control B. Mobility C. Protection D. 
Info and intelligence E. Firepower F. Combat Service Support - - Please, 
answer A=xx, B=xx and so on  

    

 
 

8. In the next two questions You have 100 points to give in total, by 
Your own deciding, to different principles (J.F.C Fuller) in two 
generic types of operations.  

 
 
8a. Spread Your total 100 points to the different principles in order to show 
their relative importance during a generic Peace-Keeping (PK) operation. The 
principles are: - - A. Objective B. Offensive C. Mass D. Movement E. Surprise 
F. Security G. Economy of Force H. Cooperation - - Please, answer A=xx, B=xx 
and so on  
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8b. Spread Your total 100 points to the different principles in order to show 
their relative importance during a generic Peace-Enforcement (PE) operation. 
The principles are: - - A. Objective B. Offensive C. Mass D. Movement E. 
Surprise F. Security G. Economy of Force H. Cooperation - - Please, answer 
A=xx, B=xx and so on  

    

 
 

9. In the next question You have 100 (resource)points to give in 
total, by Your own deciding, to different types of operations that You 
assess Sweden will participate in during 2003 - 2010.  

 
 
9a. Spread Your total 100 points to different types of operations in order to 
show Your assessment of their relative allocation of Swedish resources 2003-
2010. - - A. Surveillance B. Evacuation C. Humanitarian D. Show of Force E. 
Security F. Preventive Deployment G. Peace-Enforcement -- Answer: A=xx etc.
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10. In the next question You have 100 points to give in total, by 
Your own deciding, to different types of terrain that You assess 
international Peace-Support Operations will be conducted in during 
2003 - 2010.  

 
 
10a. Spread Your total 100 points to different types of terrain in order to show 
Your assessment of their relevance during PSO 2003-2010. - - A. Urban B. 
Jungle C. Mountain D. Rural E. Plain/Desert F. Marshes - - Answer: A=xx etc. 

    

 
 

11. In the next questions You have 100 (resource)points, for each 
sub-question, to give in total, by Your own deciding, to different 
types of system that You assess is the proper mix for forces in Peace-
Support Operations 2003 - 2010. - - Please answer: A=xx, B=xx etc.  

 
 
11a. A. Tanks B. IFV C. APC  

    

 
 
11b. A. Satellites B. UAV C. Special Forces  

    

 
 
11c. A. MLRS B. Howitzer C. Mortars  
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11d. A. SAM (on vehicle) B. AAA C. SAM (man-portable)  

    

 
 
11e. A. Maintanence-units B. Rearm/Refuel-units C. Medical-units  

    

 
 
11f. A. Command&Control Division B. C&C Brigade C. C&C Battalion  

    

 
 
11g. A. Minelayer (from vehicle) B. Bridge-layer C. Mine-clearing  

    

 
 
11h. A. Attackhelicopter B. Armed helicopter C. Transporthelicopter  

    

 
 
12. Have You participated in an international Peace-Support Operation?  

    Yes No  
 

13. In this last set of questions You have 100 (resource)points, for 
each sub-question, to give in total, by Your own deciding, to 
different types of equipment that You assess is the proper mix for 
Forces in Peace-Support Operations 2003 - 2010. - - Please answer: 
A=xx, B=xx etc.  

 
 
13a. A. IFV B. UAV C. Howitzer D. AAA E. Rearm/Refuel-units F. C&C 
Brigade G. Bridge-layers H. Armed Helicopters  
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13b. A. Tanks B. Satellites C. MLRS D. SAM (on vehicle) E. Maintenance-
units F. C&C Division G. Mine-layers (vehicle) H. Attackhelicopters  

    

 
 
13c. A. APC B. Special Forces C. Mortars D. SAM (man-portable) E. Medical-
units F. C&C Battalion G. Mine-clearing H. Transporthelicopters  

    

 
 

Thank You very much for Your cooperation. It has been very 
valuable. I wish You the best in Your future life and career. 
 
Johan Wiktorin, Student Advanced Commander Program, 
Swedish National Defence College  
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Bilaga 4 Diagram övriga enkätfrågor 
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Bild 19 utvisande åldersfördelning för svenska officerare 
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Bild 20 utvisande åldersfördelning för utländska officerare   
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Bild 21 utvisande fördelning i grad för svenska officerare     
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 Bild 22  utvisande grad för utländska officerare 
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 Bild 23 utvisande fördelning i truppslag 
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 Bild 24 utvisande fördelning av tidigare erfarenhet från fredsfrämjande operationer. 
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Bedömning av fredsfrämjande 
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 Bild 25  utvisande svenska och utländska officerares bedömning av fördelningen mellan   
olika typer av svenska fredsfrämjande operationer 2003-2010. 

 
 

Terräng fredsfrämjande opertioner 2003-2010
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   Bild 26  utvisande svenska och utländska officerares syn på olika terrängtypers relevans i       

fredsfrämjande operationer under åren 2003-2010. 
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Bilaga 5 – Underlag för textanalys 
 
 
Svar 1: 0000010001 
 
Krigföring som prioriterar rörlighet i  
planläggning och genomförande.  
Genom rörlighet flyttas eldkraft ur alla  
försvarsgrenar till positioner varifrån man  
kan nå avgörande och samtidigt undviks  
stridssituationer där man riskerar att  
bindas vid sekundära mål. 
 
 
Svar 2: 0000110000 
 
Manöverkrigföring innebär för mig; 
 
Att genom snabbare beslutscykel än motståndaren (grundad på effektivare 
inhämtning, bearbetning och delgivning av information) utnyttja  rörelse inom alla tre 
dimensionerna (egentligen fyra  --> Informationsdomänen oxå !) och därigenom ta, 
och behålla, initiativet i striden. 
 
 
Svar 3: 0101110000 
 
Ett sätt att se på, och angripa uppgifter som baseras på en grundsyn om krigets väsen 
och dess komplexitet, vilket innebär att en motståndare skall bekämpas så att hans 
vilja till fortsatt konflikt påverkas. Detta genomförs genom att nyttja centrala begrepp 
som tyngdpunkt, avgörande punkter och kritiska sårbarheter, där vi utgår ifrån 
krigföringens grundprinciper när vi vill åstadkomma effekter utifrån basfunktionerna 
ledning, rörlighet, skydd, bekämpning, underrättelser och uthållighet. 
 
 
Svar 4: 0010010000 
 
En rörlig krigföring där fokus är att 
påverka motståndarens tyngdpunkt.  
Uppdragstaktik, skickligt utnyttjad 
underrättelsetjänst samt snabb insats 
är en förutsättning.  
Motsatsen till Manöverkrigföring 
är  någon form av utnötningskrig 
där seger eftersträvasgenom total 
ödeläggelse av motståndarens resurser. 
 
 
Svar 5: 0010100000 
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Manövertänkande är ett bättre begrepp 
som beskriver att det är sättet att tänka  
och agera som är avgörande. Det  
handlar bl a om att vidta åtgärder för att 
neutralisera och påverka motståndarens 
åtgärder och avsikter så att de blir 
verkningslösa eller reduceras;" komma 
innanför motståndarens beslutscykel".  
Manövertänkande förutsätter oftast 
högt tempo, där initiativ är ett av de viktigaste  
nyckelorden. Ta och behåll initiativet.  
Uppdragstaktiken är en viktig förutsätt- 
ning för manövertänkandets principer. 
 
 
Svar 6: 0001100000 
 
Manöverkrigföring (MK) är för mig en tillämpning av 
de teorier som sammanfattande brukar 
benämnas manövertänkande (MT). MT är närmast att 
beteckna som en filosofisk approach byggd 
ständigt levande insikter om mänsklig natur och 
militär lagbundenhet. MK betecknar olika 
försök att omsätta MT i praktisk handling 
och omfattar t.ex. ambitionen att komma 
innanför motståndarens beslutscykel (OODA) eller 
att på andra sätt ge striden ett för mot- 
ståndaren asymmetriskt förlopp. 
 
 
Svar 7: 1111100100 
 
Ett tänkande giltigt på alla nivåer. 
En metod som bygger på att nå framgång genom att utnyttja angriparens största (kritiska) 
svagheter - en indirekt metod.  
Ett agerande som innebär att ständigt sträva efter att inneha initiativet och att försöka lamslå 
motståndaren genom att skapa systemchock. 
Kräver uppdragstaktik, dvs vilja att ta ansvar, insikt i högre chefs avsikter viktigare än hur 
striden genomförs, uppdragsdiciplin, dvs handla i den tilldelade uppgiftens anda och mening 
samt ömsesidigt förtroende och (ofta)handlingsfrihet. 
 
 
Svar 8: 0101100000 
 
Manöverkrigföring för mig är framför allt ett sätt att tänka. Analysera i varje situation vad som 
är fiendens tyngdpunkt och försök att knäcka den, andingen direkt eller indirekt. Använd din 
tid, ditt planerande, agerande och utvärderande för att komma innanför fiendens beslutscykel 
och håll dig innanför den. Då kan du agera och låta fienden parera dina drag. Använd så lite 
energi och trupper för att åstadkomma så mycket effekt som möjligt. Det bästa sättet att 
besegra en fiende är om du inte behöver utkämpa några slag alls. 
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Svar 9: 0100111001 
 
operativ metod som syftar till att splittra angriparens operativa idé genom en serie snabba, 
våldsamma och oväntade aktioner, vilka skapar en turbulent och snabbt urartande situation 
som angriparen inte kan hantera. Annorlunda uttryckt innebär det att man tar sig innaför hans 
OODA-loop. 
 
 
Svar 10: 0000010001 
 
Att utnyttja eld och rörelse för att uppnå lokal överlägsenhet så att även en numerärt 
överlägsen motståndare kan besegras. 
 
 
Svar 11: 0000100010 
 
Kortfattat handlar det om att genom snabb beslutsfattning kunna kraftsamla där man vill 
avgöra. 
 
 
Svar 12: 0110000000 
 
Manöverkrigföringen syftar till att bryta fiendens 
vilja till skillnad från utnötningskrigföring där  
hans kapacitet skall förstöras. Manöverkrig vilar 
på uppdragstaktiken för att åstadkomma ordning 
i kaoset! 
 
 
Svar 13: 0011110101 
 
Metod där du leder dina styrkor mot motståndares svagheter med uppdragstaktik. Genom att 
tydligt ange mål för underställda vinner du snabb beslutsfattning så att förbanden i skydd av 
eld kan röra sig mot bra positioner för att uppnå ett avgörande. 
 
 
Svar 14: 0110100000 
 
Handlar om att säkerställa snabbare OODA-loop än motståndaren, vilket underlättas 
av långt driven Uppdragstaktik. Manöverkrigföringen försöker ytterst att attackera 
motståndens vilja att slåss genom att ställa denne inför fullbordat faktum. 
 
 
Svar 15: 0100000000 
 
Enkelt sagt så är det att få motståndaren att ge upp kampen för att läget är 
hopplöst. 
 
 
Svar 16: 1000000001 
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ManöverK är ett indirekt sätt att kriga. Dess viktigaste medel är elden, även om många inte 
tror det. Därför är det bedrövligt med att vi har så lite artilleri i Sverige och inga flygplan som 
kan fälla last mot markmål. 
 
 
Svar 17: 1100110000 
 
Jag skulle vilja säga att det är först och främst en indirekt metod. Det gäller att få 
fienden att göra som du vill genom att vara snabbare i både hjärna och kropp. Han ska 
alltså bli utmanövrerad. 
 
 
Svar 18: 0001000001 
 
Att uppnå verkan med våra förband mot fiendens svaga punkter som identifieras med 
underrättelsetjänst om du vill ha en konkret exempel. Annars kan man filosofera mer 
övergripande om manövertänkande. Då skulle jag vilja påstå att det är ett förhållningssätt där 
det gäller att vara listigare än fienden. 
 
 
Svar 19: 0010010111 
 
Mycket enkelt handlar manöverkrigföring om tydlig målformulering, decentralisering 
samt kreativ, rörelse och kraftsamling av effekt i rätt tid där motståndaren minst 
förväntar sig ett anfall. 
 
 
Svar 20: 0001011000 
 
Krigföring där manövern är 
huvudelementet. Man söker efter motståndarens 
svagheter för att med hjälp av 
manövern kraftsamla där man hittat motståndarens  
svagheter. 
 
 
Svar 21: 0000101001 
 
Förmåga att anpassat till eget syfte / mål 
och motståndarens förmåga och agerande 
tvinga motståndaren att reagera.  
Genom variation av verkansform, tid, 
plats och taktik samt tid från beslut till 
verkan skapas en genuin osäkerhet hos 
motståndarens om vilket ditt agerande 
i nästa möte kommer vara vilket leder  
till oförmåga att agera - dvs du påverkar  
din motståndares beslutscykel. 
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Svar 101: 1011110011 
 
An indirect approach to warfighting. We apply the Main Effort against 
the enemy’s vulnerabilities. To be able to do that we must fire and 
maneuver by synchronization. The ability to wage Maneuver Warfare is 
best supported by fast decision-making (OODA-loop) and Mission-type 
orders.   
 
 
Svar 102: 0100010100 
 
It is a concept of fighting where the enemy’s cohesion is shattered through 
superior mobility. The guideline for the forces is clearly expressed as an 
Objective thus giving the mission a purpose. 
 
 
Svar 103: 0111000100 
 
To break the will of the enemy by attacking his weak points relentlessly. To make this happen 
our forces should operate by Auftragstaktik guided by a stated intent. 
 
 
Svar 104: 1001111000 
 
The primary weapons of Maneuver Warfare are surprise and mobility. Those principles are 
the best way to reach into the enemy’s decision-making-process. When that is achieved and 
kept constantly a lot of vulnarebilities will be created in his position. The tactics of looking for 
those vulnerabilities is characterized as an indirect method. 
 
 
Svar 105: 1011110100 
 
This particular style of indirect warfare is best described by the following words: Mobility, 
MissionTactics,Commander’s Intent,faster OODA and enemy vulnerabilities. 
 
 
Svar 106: 1101010000 
 
Maneuver Warfare is to create weakness in the enemy position with the 
ultimate goal to destroy his will to fight. The will of the enemy is 
central in Maneuver Warfare as opposed to Attritional Warfare. A 
superiority when it comes to mobility is essential otherwise it would 
not be possible to fight in this indirect manner. 
 
 
Svar 107: 0111111011 
 
MW is best characterized as an enemy-oriented approach and consists of the breaking 
of his will by hitting his weak points in an orchestrated manner. A “Maneuverist” 
moves while suppressing the enemy to gain positional advantage. The best Course of 
Action is to avoid battle as long as necessary, which could be done by Deception. 
When the moment is present a Maneuverist strikes the enemy by Surprise and rapid 
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Concentration of Fire (Forces). An underlying concept of MW is Mission-Tactics, 
which serves the purpose of efficient OODA-loops in the Units.  
 
 
Svar 108: 0011000101 
 
A method to strike the enemy weak points (by fire). Our goal should be to conquer the 
initiative and keep that away from him. If we use Auftragstaktik then our chance to do that is 
higher. Auftragstaktik is directed by Commander of forces intent. 
 
 
Svar 109: 1111011110 
 
Normally described as a method of the indirect approach. The method focuses on 
enemy weaknesses in order to strike them ruthlessly with the Intent to shatter his 
cohesion. Two main principles guide the action: The Principles of  Concentration and 
Surprise to maximize Combat Power at the Decisive Point. Of course there is also an 
element of physical maneuver needed to maneuver on the Battlefield. The actions are 
guided by Commanders’ Intent and Mission-Orders to the subordinates. This method 
is the best way to reach a faster OODA-loop than the enemy, thus creating better 
opportunities which could be exploited as necessary in the actual situation. 
 
 
Svar 110: 0011101110  
 
There is many subconcepts in manouvre warfare. One is the concept of being superior 
where the decision is seeken. This is achived by a main effort combined with surprise. 
Another concept is about commanding. The old concept from World War II of 
auftragstaktik is the most important. If the subordinate knows what his boss aim is 
and is allowed to take initiative when needed then actions is carried out faster. That is 
because he can make decisions faster than the enemy can cope. The last concept I 
would like to mention is the search for the weakness of the enemy which is where can 
be defeated to the least cost. 
 
 
Svar 111: 0000010100 
 
Flexible use of mobile joint military forces to acheive overarching goals or objectives. 
 
 
Svar 112: 0111010101 
  
Maneuver warfare is a philosophy of warfighting that seeks the gaps and seems in an 
enemy defense and relies on aggressive mobile forces to attack and exploit those gaps 
and seems to take the initiative and create conditions where the enemy is disorganized 
and unable to act in a coherent manner.  It relies on initiative and flexibility and 
encourages decision making at the lowest levels within the context of the mission and 
the commande'rs 0intent. 
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Svar 113: 00010100000 
 
Manuever warfare is best illustrated by highly mobile forces that use that mobility to bypass 
areas of strength and strike at a time and place most advantageous to your own sttrengths. 
 
 
 
Svar 114: 1111111110 
 
Maneuver Warfare is a style of warfare that pits your strength 
against enemy weakness, opposed to an attrition style that attempts 
to wear down the enemy.  ManWar includes identifing key enemy 
strengths, and searching for vulnerabilities, so that swift/bold 
action can cause his forces to crumble from within.  The key 
compentents are Commander Intent (which allows for action in the 
absense of order.)  Main Effort (which synergizes efforts in 
the chaos of combat.) Mission Tactics (which allows subordinates 
maximum latitude to accomplish their tasks)  Maneuver Wafare accepts 
friction/fog/chaos, and attempts maximize these constants. 
 
 


