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Manövertänkande – ett lämpligt vägval för ett nytt operativt markstridskoncept? 

Sammanfattning 
 

Sveriges försvarsmakt står inför en omfattande utmaning då ett operativt koncept baserat på 
manövertänkande skall införas. Konceptet föder en ny begreppsapparat som vi inte tidigare 
konfronterats med. Vad är det då som särskilt utmärker detta koncept jämfört med vårt tidigare? Vid 
en första anblick kanske skiljaktigheterna i vårt taktiska uppträdande inte verkar så stora. Nuvarande 
taktiska reglemente (AR II 1995) pekar redan i en riktning som åtminstone till viss del innehåller 
brottstycken av ett manöverkrigföringskoncept. Under mina studier har jag kommit fram till att 
skillnaden snarast ligger på ett mentalt plan, d.v.s. sättet att förhålla sig till ett identifierat problem 
eller given uppgift. Det handlar här om att ha sådan förståelse för helheten att man endast invecklar 
sig i de strider som korresponderar mot det övergripande operativa målet. Denna nödvändiga 
förståelse kräver därför en mentalitetsförändring inom FM, en förändring som måste genomföras 
ovanifrån och nedåt. Jag har också styrkts i min uppfattning att manöverkrigföring i huvudsak 
genomförs på operativ nivå och att manövertänkande  med fördel kan och skall tillämpas på taktisk 
nivå. Däremot skall inte den taktiska nivån brottas med de begrepp som omger konceptet. Metodiska 
överväganden gynnar inte den snabba beslutsprocess som konstituerar manöverkrigföring, där ett 
relativt fienden högre operationstempo, skall leda till att vi kommer innanför hans beslutsprocess 
 
Nyckelord: Manöverteori, Manövertänkande, Markstridsdoktrin  
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1 Inledning   
 
I kapitlet redovisas arbetets bakgrund och syfte samt de centrala frågeställningar 

som uppsatsen skall besvara. Här redovisas också avgränsningar, begränsningar 

och en disposition. Den metod och de källor som används för att föra arbetet 

framåt framgår också tillsammans med källkritik och en redovisning av tidigare 

forskning. Kapitlet avslutas med att förklara och ge läsaren definitioner av 

uppsatsens mest centrala begrepp. 

 

1.1  Bakgrund och syfte  

Försvarsmaktens (FM) pågående omstrukturering, från ett utpräglat 

invasionsförsvar till en mer anpassningsbar insatsorganisation, har aktualiserat 

behovet av att utveckla ett nytt operativt koncept. Detta arbete pågår för 

närvarande inom ramen för FM: s doktrinutveckling på militärstrategisk, operativ 

och taktisk nivå. FM: s grundsyn är att manövertänkande skall utgöra grunden för 

denna doktrinutveckling1. 

 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att analysera vilka grunder 

undersökta manöverteorier kan bidra med när ett nytt operativt koncept skall 

utvecklas och beskrivas i en marktaktisk doktrin. Som bonuseffekt kan uppsatsen 

förhoppningsvis också bidra till en ökad insikt om de olika synsätt som finns 

angående manöverteorierna och deras begreppsapparater. 

 

Inom krigskonsten behandlas flera koncept för krigföring. Det s.k. utnötningskriget 

är det koncept som legat till grund för svensk försvarsplanering under tiden efter 

VK II intill de mer omfattande nedskärningarna av Sveriges FM från slutet av 

1980-talet fram till nutid2. Konceptet har byggt på en tämligen stor kvantitet av 

mobiliseringsbara förband (fördelningar och brigader). FM skulle ha förmåga att 

möta, hejda och slå en angripare som antingen anföll över landgräns (t.ex. norra 

Sverige) eller genom en kustinvasion (t.ex. Mälardalen alternativt södra Sverige). 

Förmågan skulle också innehållas om ett angrepp skedde genom en kombination  

                                                 
1 FM Grundsyn Ledning 2001, sid 11 
2 Från OPIL erhållen rapport, sid 16 
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av ovan skisserade angrepp. Utnötningskrigföring synes dock som omodern och 

för ekonomiskt kostbar såväl ur ett humant som ett materiellt perspektiv. Det finns 

sannolikt många definitioner på utnötningskrigföring. I citatet nedan ges ett 

exempel på hur det skulle kunna definieras 
 

Utnötningskrig är oftast en kamp mellan den starke och den svage. Där den starke 

försöker genom sin styrka att stegvis få sin motståndare att ge upp. Den svage agerar här  

tärande på den starke för att få honom att försvagas och därigenom skapa ett bättre 

utgångsläge för den fortsatta kampen.3 

 

Manövertänkande och manöverkrigföring verkar ha blivit ett mer funktionellt 

alternativ till en ren fysisk förintelse av en potentiell motståndare. För nationer 

med begränsade resurser och en oklar hotbild skulle därför manövertänkandet 

kunna utgöra ett alternativ. Det kan också finnas en politisk dimension, där ingen i 

ledande politisk ställning är beredd att motivera onödiga förluster av egen personal 

vid en militär insats.  

 

Den kände militärteoretikern William S. Lind (härefter benämnd WSL), höll i 

samband med den norska militärakademins 250-års jubileum ett tal där han 

kritiserade den norska försvarsmakten för att de antagit manöverkrigföringsteorin 

för lättvindigt. WSL framhöll att den norska regeringen (försvarsmakten) antagit 

”maneuver warfare utan att ha den minsta aning om dess innebörd”. 4 Åsikten får 

givetvis stå för WSL men spörsmålet är ändå intressant ur ett svenskt perspektiv 

eftersom FM befinner sig i en utvecklingsfas där ett nytt operativt koncept skall tas 

fram. Precis som i utnötningskrigföring är definitionerna av manöverkrigföring 

många. I citatet nedan gör Henrik Friman ett försök att översiktligt beskriva 

konceptet.   
 

Manöverkrig är kampen utanför alla krigets givna ramar och regler. Där Fältherren söker 

avgörandet med alla till buds stående medel. I denna kamp kommer inte enbart vapnens  

 

 

                                                 
3 Friman Henrik , Tio Sanningar Om Krig, Stockholm 2001, sid 31 
4 From Manoeuvre Warfare to Kosovo? The Royal Norwegian Air Force Academy  
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krafter att vara avgörande. Avgörandet i kampen kan ske utan att någon enskild soldat 

kommer till fysik skada.5 

 

1.2 Frågeställningar 

I uppsatsen kommer jag att undersöka följande frågeställningar: 

?? Vilka slutsatser kan dras, i form av medel, metoder, organisation och 

utbildning, när ett operativt koncept baserat på manöverteorier och 

manövertänkande skall utvecklas? 

?? Vilken av de i uppsatsen redovisade manöverkrigföringsteorierna är mest lik 

den som beskrivs i den svenska doktrinrapporten på marktaktisk nivå? 

?? Är det funktionellt att använda sig av manövertänkande och dess omgivande 

begrepp på den marktaktiska nivån? 

 

1.3 Avgränsningar  

Doktrinutvecklingsarbetet är en pågående process med målsättning att bland annat 

beskriva FM: s operativa koncept. I en sådan kontext är det därför nyttigt att 

komparativt granska hur doktrinutvecklingsgrupperna på samtliga tre nivåer 

nalkats manövertänkandet. Jag tar däremot ingen ställning till de olika doktrinernas 

innehåll och utformning 

 

Luft- och sjöoperativ verksamhet kommer inte att beröras i uppsatsen. Dessa båda 

dimensioner har naturligtvis sin självklara plats i manöverkrigföring. Att dessa 

avgränsas beror dock på att uppsatsen skall fokusera på operativ och taktisk 

verksamhet på marken. Stridssätt och konkreta stridsuppgifter till 

markstridsförbanden kommer inte heller att beröras. Att utreda konsekvenserna av 

ett fullt ut infört manöverkrigföringskoncept tar mer utrymme än vad jag kan 

åstadkomma inom ramen för denna uppsats. 

 

Uppsatsens tyngdpunkt läggs i gränssnittet mellan den operativa och taktiska 

nivån. Detta ter sig rimligt eftersom det är den operativa nivån som förfogar över 

tilldelade resurser (från militärstrategisk nivå). Den operativa nivån är därmed den  

                                                 
5 Friman Henrik , Tio Sanningar Om Krig, Stockholm 2001, sid 31 
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nivå där manövertänkandet kommer till uttryck som en långsiktig operativ idé och 

där mer kortsiktiga konkreta uppgifter ges till markstridsförbanden. Jag värderar 

inte de undersökta teoriernas beskrivning av, och förhållande till, olika 

planeringsnivåer. Inte heller sätter jag någon teori framför någon annan, eftersom 

uppsatsen skall svara på vilka slutsatser som kan dras utifrån undersökt material, 

när FM skall byta operativt koncept. 

  

I uppsatsen redovisas bara västliga manöverkrigföringsteorier. De ökade krav som 

ställs på FM angående interoperabilitet, främst med NATO, gör att det därför blir 

särskilt intressant att studera västliga koncept. 

 

1.3.1 Uppsatsens begränsningar 

Uppsatsens begränsningar återfinns inom begreppsapparaten. Vi saknar i dag, för 

svenskt vidkommande, en begreppsflora som möjliggör en konkret översättning av 

de begrepp vi möter i olika teorier. Detta innebär att jag efter egen förmåga tolkat 

de redovisade teorierna med de begrepp som ingår i dessa.  

 

Vid vissa tillfällen har jag funnit det nödvändigt att inom parantes redovisa det 

engelska ursprungsbegreppet (uttrycket). Jag har gjort detta för att innehållet i 

uppsatsen inte skall gå förlorat pga en felaktig tolkning eller översättning från min 

egen sida. Det känns också viktigt att inte ”göra våld” på ursprungstexten. Som 

exempel på detta ger jag ordet ”preemption” som i svensk översättning betyder 

förköpsrätt, men som i uppsatsens kontext har en helt annan innebörd. Vid de 

tillfällen där engelska textavsnitt förekommer är skälet att jag bedömt innehållet så 

viktigt att jag inte vill riskera textens ursprungliga  innebörd. 

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i en inledande del och fyra huvuddelar jämte en avslutande 

del med egna reflektioner. I kapitel två görs ett försök att ur Försvarsmaktens 

doktrinutvecklingsrapporter och Maneuver Warfare Handbook av William S. Lind  
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uttolka grundläggande drag som beskriver ett operativt koncept baserat på 

manövertänkande. I denna del utvecklas uppsatsens teorianknytning. 

 

Det tredje kapitlet innehåller uppsatsens empiriska del och beskriver 

manöverkrigföringskoncepet utifrån olika perspektiv och synsätt. Denna del av 

uppsatsen är helt avgörande för att jag skall kunna dra de slutsatser som krävs för 

att besvara uppsatsens centrala frågor. 

 

I det fjärde kapitlet beskrivs kortfattat hur den svenska FM på de olika 

doktrinutvecklingsnivåerna nalkats manövertänkandet. Kapitlet skall också bidra 

till den empiriska undersökningen.  

 

Det femte kapitlet beskriver spårbara likheter och skillnader i undersökt material. 

Här återfinns också svaren på uppsatsens centrala frågor och förslag till fortsatt 

forskning inom aktuellt ämnesområde. 

 

Den avslutande delen utgörs av mina personliga reflektioner och en beskrivning av 

en metod för hur manöverkrigföringskonceptets begreppsapparat skulle kunna 

hanteras.  

 

1.5 Metod och källor 

Huvuddelen av uppsatsen är ur ett vetenskapligt metodperspektiv deskriptiv. Målet 

är, att i använt material, kunna härleda grunddrag i teorierna och dra de slutsatser 

som FM skulle kunna använda när man utvecklar ett operativt koncept baserat på 

manövertänkande. Till grund för detta ligger de rapporter som FM:s 

doktrinarbetsgrupper redovisat samt litteratur som fokuserar på manöverteorier och 

de begrepp som omger manöverkrigföring. Detta innebär att de i uppsatsen 

använda källorna är av essentiell betydelse. Det är utifrån dessa källor som 

slutsatser skall dras och uppsatsens frågor besvaras. I uppsatsens avslutande delar 

har det därför varit nödvändigt att använda en komparativ metod. 
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Förutom doktrinutvecklingsgruppernas rapporter har jag i mitt arbete använt mig 

av fyra huvudkällor; Norska Forsvarets fellesoperative doktrine, Robert 

Leonhards: The Art Of Maneuver, WSL’s: Maneuver Warfare Handbook och U. S. 

Marin Corps War College: Perspectives on Warfighting: Centers of Gravity & 

Critical Vulnerabilities av Dr Joe Strange. Samtliga dessa källor är tämligen 

tidsnära men tar ändå sina avstamp i historien.  

 

Den norska doktrinen beskriver manöverkrigföring som något som äger rum på 

strategisk och operativ nivå. Man betonar Centre of Gravity (benämns härefter som 

CoG, i Norge tyngdepunkt) som något som utgörs av fiendens och egen styrka. 

Den norska doktrinen är daterad till år 2000 och kan därför tjäna som ett intressant 

jämförelseobjekt eftersom den beskriver ett operativt koncept baserat på 

manöverteorin.  

 

Robert Leonhard är arméofficer (Lt Col) och var vid författartillfället verksam som 

markstridsutvecklare vid United States Army Infantry School på Fort Benning, 

Georgia. Det som gör Leonhard intressant är att han hävdar att CoG är något som 

endast handlar om fienden och att CoG skall kopplas till fiendens kritiska 

sårbarheter. Teorin omspänner samtliga planeringsnivåer från militärstrategisk till 

taktisk.  

 

WSL är verksam inom U. S Marines och det är också för dem han utvecklat sin 

manöverteori. Det som skiljer WSL från övriga källor är att han inte är militär. 

Teorin beskriver främst den taktiska nivån och begreppet CoG används inte utan 

WSL använder i stället uttrycket schwerpunkt. 

 

För att få en djupare uppfattning av begreppet CoG har jag studerat Perspectives 

on warfighting: Number Four Second Edition av Dr. Joe Strange. Strange är 

verksam vid Marin Corps War College. Boken utgör en del av en längre serie 

böcker, som innehåller enskilda uppsatser och ges ut av Marin Corps University 

med medel från Marin Corps University Foundation och publiceras av Marin  
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Corps Association. Strange försöker under rubriken, Centers of Gravity & Critical 

Vulnerabilities: Building on the Clausewitzian Foundation So that We Can All 

Speak the Same Language, att reda ut det han anser vara källan till den stora 

förvirring som råder runt begreppet och dess förhållande till andra förekommande 

begrepp inom teorin. Strange analyserar Clausewitz och vad denne menade med 

CoG och exemplifierar detta med historiska exempel. Denna källa används främst 

för undersökning av begreppet CoG och dess övriga omgivande begrepp. 

 

1.5.1 Källkritik 

Den norska operativa doktrinen beskriver ett redan antaget operativt koncept och är 

i den meningen inte en specifik teori. Den utelämnar också den taktiska nivån när 

den beskriver konceptet. Detta behöver i sig inte innebära att manövertänkande på 

den taktiska nivån inte existerar. Det är dock ofrånkomligt att det för min 

undersökning utgör en viss brist. 

 

Robert Leonhard gav ut sin bok redan 1991 varför den i ett manöverteoretiskt 

forskningshänseende möjligen kan anses till åren kommen. Boken tar också sin 

utgångspunkt i de klassiska militärteoretikerna vilket innebär att mycket av det han 

skriver är hans egna tolkningar, ur vilka han sedan utvecklar sin egen teori. 

 

WSL teori är utgiven redan 1985 och han är mycket inspirerad av det tyska 

”blixtkrigskonceptet” vilket gör att han vissa stycken, enligt min uppfattning, blir 

lite tendentiös. Han rör sig också i huvudsak på den taktiska nivån i sina 

resonemang.  Teorin har därför vissa brister när ett operativt koncept skall 

utvecklas. Risken kan vara att utvecklingen sker underifrån och uppåt i stället för 

tvärtom. 

 

Joe Strange och hans Centers of Gravity & Critical Vulnerabilities: Building on 

the Clausewitzian Foundation So that We Can All Speak the Same Language är 

inte en källa som kan användas för att utveckla en manöverteori, vilket sannolikt 

heller inte är meningen. Exemplen i boken på hur begreppen kan sättas i relation  
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till varandra är i tabellform. Det kan medföra en risk att begrepp som skall hanteras 

på ett intellektuellt plan ”kokas” ner till ”matematiska formler”. Detta kan innebära 

ett stereotypt och mekaniskt tänkande som inte är önskvärt. 

 

Doktrinutvecklingsrapporterna från FM:s tre planeringsnivåer är preliminära och 

måste därför beaktas till sitt innehåll utifrån detta faktum. 

 

1.5.2 Tidigare forskning 

Såvitt jag kunnat utröna har det inte genomförts någon specifik forskning i Sverige 

med avseende på de centrala frågor jag har ställt i min uppsats. 

 

1.6 Definitioner av centrala begrepp 

Det mest centrala begreppet inom manöverkrigföring är troligen CoG vilket också 

förekommer i pluralis som Centres of Gravity. Begreppet skiljer sig i definition och 

innebörd mellan olika manöverteorier och manöverkrigföringskoncept. Begreppet 

CoG kommer därför att behandlas utförligare inom ramen för de undersökta 

teorierna  samt i uppsatsens avslutning. FM militärstrategiska 

doktrinutvecklingsgrupp pekar på begreppet som en faktor för fiendens styrka och 

har översatt det till tyngdpunkt.6 

 

I följande redovisas ett antal för uppsatsen viktiga begrepp och hur dessa kan 

definieras. 

 

Manöverkrigföring 

Operationer med målsättning att lamslå en motståndares förmåga och vilja att 

fullfölja striden genom att angripa från en fördelaktig position. 7 

Manöverteori 

En metod för användande av militära medel för att uppnå de målsättningar som är 

uppsatta för en viss konkret operation. Den har principiell giltighet för operationer 

under fred, kris, väpnad konflikt och krig. 8 

                                                 
6 Bilaga 1 till remiss 2 Militärstrategisk Doktrin, HKV: 19 400:74754, sid 50 
7 Forsvarets fellesoperative doktrine, Forsvarets overkomando, Norge 2000 sid 147 
8 Forsvarets fellesoperative doktrine, Forsvarets overkomando, Norge 2000 sid 148 
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Manövertänkande  

Ett mentalt förhållningssätt till manöverteorin och manöverkrigföring som 

operativt koncept.9 

Koncept 

En grundläggande idé eller skiss på hur ett problem eller en uppgift kan lösas.10 

Militärstrategisk nivå 

Militärstrategi omfattar samordningen av militära maktmedel, nationellt eller 

multinationellt, inom en eller flera krigsskådeplatser, för att nå de strategiska 

målen. På den militärstrategiska nivån klarläggs de militärstrategiska målen utifrån 

de överordnande politiska syftena samt vilka militära resurser och metoder som 

skall användas. Överbefälhavaren är ansvarig för att statsmakternas behov av 

militära medel för konflikthantering tillgodoses genom att stridskrafter med rätt 

förmåga finns tillgängliga för insatser.11 

Operativ nivå 

Operationskonst omfattar samordningen av taktisk verksamhet i större operationer 

eller kampanjer, inom en region eller ett operationsområde. På den operativa nivån 

klarläggs de operativa målen utifrån de överordnade militärstrategiska målen samt 

hur tilldelade medel, i form av stridskrafter, skall utnyttjas och samordnas i olika 

typer av större, främst gemensamma, operationer. Operationskonsten utgör härvid 

länken mellan de militärstrategiska målen och de taktiska förband som skall 

verkställa insatser inom avdelade operationsområden. 12  

Taktisk nivå 

Taktik omfattar samordning av taktisk verksamhet inom enskilda slag och mindre 

operationer. På den taktiska nivån klarläggs de taktiska målen utifrån de 

överordnade operativa målen samt hur taktiska förband – enskilt eller med andra 

taktiska förband – skall utnyttjas och samordnas i väpnad strid och olika  

 

 

 

                                                 
9 Egen definition 
10 Forsvarets fellesoperative doktrine, Forsvarets overkomando, Norge 2000 sid 14 
11 Bilaga 1 till remiss 2 Militärstrategisk Doktrin HKV: 19 400:74754 sid 43 
12 Bilaga 1 till  remiss 2 Militärstrategisk Doktrin HKV: 19 400:74754 sid 43 
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operationer. Det är ytterst genom att stridskrafter uppnår taktiska avgöranden och 

mål på slagfältet som operativa och slutligen strategiska mål kan förverkligas.13 

2 Teorianknytning 

 

2.1 Inledning 

”All teori om användandet av militära styrkor var tidigare knutet till krig – 

krigsteori. I dag är detta dock ett för snävt begrepp. Det påverkar också begreppet 

manöverkrigföring. Ursprungligen var manöverkrigföring knutet till krigsteorin; i 

dag är det bara ett element – men ett viktigt element - av manöverteorin. Det 

faktum som gör att en stat kan använda sig av flera olika medel än bara de militära, 

gör det naturligt att uppfatta manöverkrigföring som en del av manöverteorin – den 

delen som gäller användandet av militära styrkor”. 14 

 

2.2 Utgångsläge för ett nytt operativt koncept 

I Försvarsmaktsidé och Målbild, Rapport 5: Årsrapport från 

perspektivplaneringen 2000-01 definieras manöverkrigföring på följande sätt:15 

 

 

Manöverkrigföring syftar till att bryta en motståndares stridsvilja snarare än hans fysiska 

förmåga (indirekt metod). Dess motsats är utnötningskrig (direkt metod). 

Manöverkrig kan också beskrivas med följande principer: 

– En strävan att vinna över motståndaren med begränsad strid, eller till och med utan 

strid, genom att uppträda så intelligent och kraftfullt att motståndaren försätts i en 

ohållbar situation och ger upp. 

-Skapa överraskning genom lednings- och underrättelseövertag, vilseledningsåtgärder 

och genom att våga avvika från konventionellt handlingsmönster. 

–Skapa ledningsövertag genom att störa motståndarens beslutsprocess och säkerställa 

egen. 

-Slå sig igenom motståndarens linjer utan att nödvändigtvis slå hans förband. Avgörande 

strid skall inte sökas i motståndarens front utan i  

 

                                                 
13 Bilaga 1 till  remiss 2 Militärstrategisk Doktrin HKV: 19 400:74754 sid 43 
14 Forsvarets fellesoperative doktrine, Forsvarets overkomando, Norge 2000 sid 49 
15 Definition enligt Nomen FM 
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-hans bakre grupperingar. Åstadkomma samordning av egen verksamhet samt skapa 

friktion, oordning och kaos hos motståndaren 

 

Manöverkrigföring kommer också till uttryck i AR 2 på två ställen. Reglementet 

belyser inledningsvis i kapitlet ”Ledning” att denna skall utövas på ett sådant sätt 

att chefen påtvingar fienden sin vilja. Reglementet belyser också uppdragstaktiken 

som central och att initiativ skall uppmuntras på alla nivåer. Chefens intentioner 

med striden skall också vara väl känd hos de underlydande. 16 

 

Det andra tillfället där manöverkrigföring kommer till uttryck i AR II är i kapitlet 

som berör fienden, å ena sidan tillskrivs här angriparen betona 

manöverkrigföringens principer medan han å andra sidan påstås genomföra en 

noggrann detaljplanering före strid där standardförfaranden tillämpas.17  

 

Den militärstrategiska doktrinutvecklingsgruppen, som är överordnad övriga 

grupper,  menar att idéerna i manövertänkandet är giltiga på samtliga 

krigföringsnivåer, i fred, kris och krig. Manövertänkandet beskrivs dock främst 

utifrån en konflikt med väpnad strid. En teorianknytning kan också spåras där 

doktrinutvecklingsgruppen menar att manövertänkandet syftar till att uppnå 

avgöranden genom att åstadkomma en systemchock. Detta kan ske genom:18 

 

?? den indirekta metoden och 

?? initiativet, vilket underlättas av 

?? decentraliserad ledning 

 

Doktrinutecklingsgruppen ger också en planeringsvägledning. Under planering och 

genomförande av militära operationer klarläggs och väljs tyngdpunkt och flera 

avgörande punkter. Insatser genomförs i syfte att nå tyngdpunkten längs en 

operationslinje över de avgörande punkterna. En operationslinje beskriver hur  

 

                                                 
16 Försvarsmakten 1995. Arméreglemente del 2 Taktik, sida 76 
17 Försvarsmakten 1995. Arméreglemente del 2 Taktik, sida 32 
18 Bilaga 1 till  remiss 2 Militärstrategisk Doktrin HKV: 19 400:74754 sida 51 
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stridskrafterna skall utnyttjas i tid och rum. Linjerna får inte betraktas som fysiska 

framryckningsvägar. Vägarna mot eliminerandet av fiendens tyngdpunkt och 

slutmålet kan vara både direkta och indirekta. Det är också möjligt att använda sig 

av flera operationslinjer samtidigt för att exempelvis uppnå säkerhet eller mätta 

fiendens försvar.19 

 

                  Bild 1. Planeringsbegrepp20 

 

 

2.3 Utveckling av en teori 

WSL beskriver i inledningen av sin Maneuver Warfare Handbook den så kallade 

OODA-loopen21 (på svenska beslutscykel) vilken han menar är en ständigt 

pågående process. Processen förklaras närmare längre fram i uppsatsen men den 

går i stort ut på att uppnå en snabbare beslutscykel relativt motståndaren. Detta 

skall åstadkommas genom att hålla ett i förhållande till motparten högre 

operationstempo.22 Med stöd av Nomen FM definition av manöverkrigföring och 

WSL: s OODA-loop preciseras därför åtta punktsatser som kan anses avgörande 

för att ett operativt koncept baserat på manöverkrigföring skall nå framgång: 

 

                                                 
19 Bilaga 1 till remiss 2 Militärstrategisk Doktrin HKV: 19 400:74754 sida 51 
20 Bilaga 1 till remiss 2 Militärstrategisk Doktrin HKV: 19 400:74754 sida 51 
21 Observation-orientation-decision-action cycle 
22 William S. Lind, ManeuverWarfare Handbok, Westview Press 1985, sid 5 
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?? En ledningsprincip som utgår ifrån uppdragstaktik och den indirekta 

metoden samt 

?? stimulerar chefer att ta initiativ och kalkylerade risker 

?? ökar förmågan att hålla ett relativt motståndaren 

?? högre operationstempo vilket ökar möjligheten 

?? att nå innanför fiendens beslutscykel och därmed också 

?? försätta motparten i en sådan situation att han oavsett den 

?? objektiva sanningen uppfattar sin situation som ohållbar och 

?? kaotisk  och därför ger upp 

 

Utifrån ovan angivna faktorer skulle därför en preskriptiv modell för framgångsrik 

manöverkrigföring kunna skapas. Det innebär att en väl förankrad och doktrinärt 

beskriven ledningsprincip, baserad på uppdragstaktik som tillåter initiativ och 

stimulerar chefer att ta kalkylerade risker redan i inledningen av en militär insats 

kan skapa fördelar. Det är alltså viktigt att det operativa koncept som väljs utförligt 

beskrivs i en marktaktisk doktrin så att de rätta signa lerna sänds ut till omvärlden. 

Helt avgörande är att beskriva de principer som våra chefer kommer att handla 

utifrån. Manöverkrigföringskonceptet måste bygga på ett slags oskrivet kontrakt 

mellan chef och underordnad som innebär att strid bara tas vid de tillfällen det 

gagnar det övergripande målet. Där ett sådant kontrakt saknas kommer troligtvis 

kriget att förloras. 

 

3 Manöverteorier 

 

3.1 Inledning 

”Försvarsmaktens förmåga att lösa sin viktigaste uppgift – att kunna försvara 

landet mot väpnat angrepp – har sin grund i vår krigföringsförmåga. 

Krigföringsförmågan utgörs av väl avvägda resurser i form av stridskrafter och 

viljan att använda dem när så behövs. Utöver resurser och vilja krävs emellertid  
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också kunskaper och föreställningar om hur vi så effektivt som möjligt skall 

utnyttja våra stridskrafter”. 23 
 

 Bild 2: Grundpelarna i krigföringsförmåga 

 

FM: s strategiska doktrinutvecklingsgrupp menar att en viktig del av en framtida 

doktrin är att det existerar en väl förankrad insatsmetod inom FM.24 Krigförings- 

eller insatsmetoder är principer för val av handlingsvägar för att nå ett avgörande, 

det vill säga hur vilja och resurser på bästa sätt skall användas för att uppnå 

målsättningen i en konflikt eller någon annan situation där militära medel kommer 

till användning. Insatsmetoden skall motsvara kraven för att: 25 

 

?? ”kunna avgöra konflikter till vår fördel i komplexa dynamiska situationer 

ofta under stor osäkerhet och tidspress, enskilt eller i samverkan med andra, 

?? överensstämma med våra sociala, kulturella och politiska värderingar, 

?? fungera över hela konfliktskalan, på alla krigföringsnivåer, och skapa den 

flexibilitet och den handlingskraft som krävs för att möta nya hot, 

 

 

                                                 
23 Bilaga 1 till remiss 2 Militärstrategisk Doktrin HKV: 19 400:74754, sida 47 
24 Bilaga 1 till remiss 2 Militärstrategisk Doktrin HKV: 19 400:74754, sida 2 
25 Bilaga 1 till remiss 2 Militärstrategisk Doktrin HKV: 19 400:74754, sida 47 
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?? stödja visionen om nätverksbaserat försvar”. 

 

3.1.1 Sammanfattning och slutsatser  

Enligt min uppfattning bör ett nytt operativt koncept beskrivas i samtliga doktriner 

så att den insatsmetod som väljs blir väl förankrad inom organisationen. För att 

uppnå full effekt krävs dock såväl resurser som kunskaper och en mental 

föreställning om hur konceptet skall utnyttjas. För svenskt vidkommande skulle 

detta kunna innebära att valt operativt koncept måste beskrivas lika i samtliga 

doktriner. 

 

3.2 Det norska operativa konceptet 

Det norska ”Forsvarets fellesoperative doktrine” har som syfte att formulera en 

helhetssyn på försvarets operativa verksamhet och grunderna för denna. Doktrinen 

lägger stor vikt vid att förklara möjliga typer av militära insatser, från militära 

operationer under fredsförhållanden via krishantering och fredsbevarande 

operationer till olika former av rent militära operationer. 

 

Det norska operativa konceptet fokuserar på kravet på en mentalitetsförändring 

som bland annat sätter operativa chefers utbildning och övning i fokus. Särskilt 

pekas på att övergången till ett operationskoncept, baserat på manöverteorin, 

förutsätter en stark satsning på uppdragsbaserat ledarskap. Men även om doktrinen 

beskriver på vilket sätt ledarskap bör utövas, kan dessa kunskaper inte enbart 

inhämtas genom teoretiska studier. Egenskaper som intuition, initiativförmåga, 

handlingskraft och viljan att ta risker måste stimuleras. Dessa egenskaper måste 

grundläggas och vidmakthållas genom en systematisk utbildning och övning av 

chefer genom hela karriären. Utan en omfattande satsning inom dessa områden 

kommer inte de kvalitativa materielsatsningar som genomförs att bidra till önskade 

effektförbättringar.26 

 

 

 

                                                 
26 Forsvarets fellesoperative doktrine, Forsvarets overkomando, Norge 2000 sid 11 
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Konceptet pekar också på vikten av att identifiera skilda nivåer för ett effektivt 

bruk av militära medel. Precis som vi i Sverige opererar man i Norge med fyra 

nivåer: den politisk-strategiska, den militärstrategiska, den operativa och den 

taktiska.  

 

Militärstrategisk nivå innebär ”gruppering och användande av en stat eller en 

allians militära resurser innanför ett överordnat politiskt ramverk för att uppnå 

politisk – strategiska målsättningar”. 27 

 

Operativ nivå ”utgör förbindelsen mellan militärstrategiska målsättningar och 

taktiska grupperingar av avdelningar och enheter inom ett bestämt 

operationsområde. Det är på denna nivå som nationella och gemensamma allierade 

operationer planläggs och leds”. 28  

 

Taktisk nivå är ”användandet av militära styrkor för att nå militära 

målsättningar”. 29 

 

Den norska försvarsmakten befinner sig i en fas där man antagit ett operativt 

koncept som baseras på manöverkrigföringsteorin och man pekar här särkilt på 

begreppets ursprung. ”All teori om användandet av militära medel var tidigare 

knutet till krig – krigsteori. I dag är dock detta begrepp för snävt. Ursprungligen 

var manöverkrigföringsbegreppet knutet till krigsteorin men är i dag bara ett 

element – ett viktigt – element av manöverteorin. Det faktum att en stat kan 

användas sig av andra medel än bara de militära, gör det naturligt att uppfatta 

manöverkrigföring som en del av manöverteorin – den delen som gäller 

användandet av militära styrkor i krig”. 30  

 

 

 

                                                 
27 Forsvarets fellesoperative doktrine, Forsvarets overkomando, Norge 2000 sid 148 
28 Forsvarets fellesoperative doktrine, Forsvarets overkomando, Norge 2000 sid 49 
29 Forsvarets fellesoperative doktrine, Forsvarets overkomando, Norge 2000 sid 153 
30 Forsvarets fellesoperative doktrine, Forsvarets overkomando, Norge 2000 sid 48 
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Enligt konceptet så kännetecknas manöverkrigföring av förutsättningarna att det är 

möjligt att kringgå ett problem och angripa det från en mer fördelaktig position i 

stället för att gå på själva problemet direkt. Det har som målsättning att förlama en 

motståndares förmåga och vilja att fortsätta striden. Konceptet lägger stor vikt vid 

förmågan till ett högt operationstempo som skall göra det möjligt att koncentrera 

stridskrafter och överraskande angripa fiendens kritiska sårbarheter (svagheter). 

Detta förutsätter en decentraliserad ledning för att chefer skall kunna utnyttja de 

möjligheter som överraskning kan skapa. Decentraliserad ledning är också viktig 

för att kunna hantera och utnyttja verkan av friktioner under de militära 

operationerna. Det operativa konceptet beskriver vikten av att undgå fiendens 

huvudstyrkor och i stället kraftsamla mot utvalda svagare mål. Detta betyder att 

chefer måste vara villiga att ta kalkylerade risker. Dessa kalkylerade risker måste 

baseras på en genomgående förståelse för vad den uppdragsbaserade 

ledningsfilosofin innebär. Om denna förståelse saknas så kan risktagning komma 

att urarta till ren ”gambling”.31   

 

Manöverkrigföring anses utgöra den del av manöverteorin som behandlar 

principen för användandet av militära medel. Traditionellt brukar den förstås som 

en manöver som sker i rummet, d.v.s. att förbanden manövrerar i rummet i syfte att 

uppnå en fördelaktig position. Därmed skulle lokal överlägsenhet lättare kunna 

uppnås och utnyttjas. För att maximera manöverns användbarhet måste den också 

betraktas i ett tidsperspektiv. Det är genom manöver i dessa bägge dimensioner 

(förmågan att förflytta sig i rummet och förmågan att förflytta sig snabbt över tid,) 

som en underlägsen styrka kan nå lokal överlägsenhet på avgörande punkter i rätt 

tid. Manöverkrigföring innebär också att det som sker i terrängen har betydande 

psykologiska effekter som kan utnyttjas under såväl planläggningen som under en 

operations genomförande. Målet med manöverkrigföring är att lamslå 

motståndaren. Ett fysiskt sammanbrott visar sig genom att det motståndaren trodde 

var starka kort (styrkesammansättningar, gruppering av styrkor och förmågor, 

befästningar, osv.) plötsligt blir irrelevanta för utfallet av striden. En psykologisk 

lamslagning kommer till uttryck genom att motståndaren får en känsla av att han är  

                                                 
31 Forsvarets fellesoperative doktrine, Forsvarets overkomando, Norge 2000 sid 48-49 
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fångad i en fälla och han är inte i stånd att uppfatta hur han skall kunna förbättra 

den situation han hamnat i.32 

 

Ett av militärteorins viktigaste mål är att förklara de begrepp som ingår i konceptet 

så att alla förstår och kan delta i diskussioner utifrån en gemensam plattform. ”En 

gemensam förståelse för begreppen tyngdpunkter, vitala punkter och kritiska 

sårbarheter är en förutsättning för en enhetlig fokusering under planläggning, 

ledning och genomförande av militära operationer”. 33 

 

Målet med en tyngdpunktsbetraktning är att klarlägga varifrån motståndaren får sin 

handlingsfrihet, fysiska styrka eller vilja till motstånd. På den operativa nivån 

kommer det under militära operationer i Norge att vara naturligt att koncentrera 

tyngdpunktsbetraktandet kring en motståndares militära förmåga, d.v.s. hans 

förmåga att genomföra militära operationer, och mera indirekt reflektera kring de 

faktorer som understödjer motståndarens förmåga att använda militär makt. Detta 

betyder dock inte att man bortser från andra tyngdpunkter. Ju mer komplex en kris 

eller väpnad konflikt är, desto viktigare blir det med en bred 

tyngdpunktsbetraktelse. Militärstrategiska och operativa tyngdpunkter bör vara så 

överordnade de slutliga målen att det går att hålla dessa i fokus under hela 

planläggningsarbetet och under hela operationens genomförande.34 

 

En motståndares vitala punkter vilar på eller skyddas av fysiska, variabla eller 

abstrakta punkter. En vital punkt skall alltså inte förstås bokstavligt, utan som en 

del av något (en eller flera tyngdpunkter). Målet är att inta eller angripa och 

ödelägga dessa punkter när de antingen öppnar sig för ett angrepp eller blir så 

undergrävda att de faller samman. Det är också viktigt att i en planeringsprocess 

sträva efter att identifiera samtliga vitala punkter knutna till identifierade 

tyngdpunkter – även om någon av dem ligger utanför egen räckvidd. Dessa vitala 

punkter skall utgöra det totala ”förrådet” av möjliga operativa anfallsmål. Det är  

 

                                                 
32 Forsvarets fellesoperative doktrine, Forsvarets overkomando, Norge 2000 sid 50-51 
33 Forsvarets fellesoperative doktrine, Forsvarets overkomando, Norge 2000 sid 59 
34 Forsvarets fellesoperative doktrine, Forsvarets overkomando, Norge 2000 sid 60 
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också lika viktigt att identifiera de egna vitala punkterna för att kunna avväga vad 

som krävs, under en viss fas av operationen, för att skydda dessa.35 

 

Konceptet förutsätter att motståndaren känner sina egna tyngdpunkter och vitala 

punkter och därmed också avdelar tillräckliga resurser för att skydda dessa. En 

operationsplan som siktar in sig på att angripa dessa kommer som regel att kräva 

avsevärda resurser och kan också leda till onödigt höga förluster. Ett sådant 

uppträdande är heller inte i överensstämmelse med manöverteorins föreställning 

om hur en motståndare skall angripas eller oskadliggöras. Kritiska sårbarheter 

förutsätter att ingen av kontrahenterna besitter förmågan att vara stark på alla 

områden. Detta förhållande kan spåras till Sun Tzu som talar om ”starka och svaga 

punkter” och hävdar att det gäller att utnyttja motståndarens svaga punkter och 

undvika hans starka.36 

 

Den indirekta metoden är också mycket centralt inom manöverteorin vid 

genomförandet av militära operationer. För att en manöver skall ha full effekt 

måste den verka både på det fysiska och psykiska planet hos en motståndare. Det 

är inte tillräckligt att en plan följer det minsta motståndets lag eftersom denna 

avsiktligen kan vara tillrättalagd av motståndaren. Planen måste i stället följa den 

väg som motståndaren minst förväntar sig. ”Väg skall inte här uppfattas som något 

konkret utan också som något abstrakt – som ett slags tecken på framgång”. 37 

 

3.3 Sammanfattning och slutsatser av det norska konceptet 

I följande sammanfattar jag det norska konceptet samt drar de slutsatser jag anser 

vara värdefulla för FM. Det norska konceptet pekar på att manöverkrigföring 

endast är en del av manöverteorin – den del som gäller användandet av militära 

styrkor i krig. Doktrinen uttrycker dock vikten av en formulerad helhetssyn på 

försvarets operativa verksamhet vid alla typer av militära insatser. Alla satsningar 

som anses nödvändiga har som syfte att utifrån kvalitativa materielsatsningar nå  

 

                                                 
35 Forsvarets fellesoperative doktrine, Forsvarets overkomando, Norge 2002 sid 62 
36 Forsvarets fellesoperative doktrine, Forsvarets overkomando, Norge 2002 sid 60 
37 Forsvarets fellesoperative doktrine, Forsvarets overkomando, Norge 2002 sid 63 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Enskild uppsats  
Major Bengt Tiberg 
ChP 00-02 2002-06-24 Sidan 23 av 51 
 

effektförbättringar. För att kunna möta de krav som ställs vid övergången till ett 

operationskoncept baserat på manöverteorin krävs en mentalitetsförändring där 

utbildning och övning sätts i fokus. En omfattande satsning på uppdragsbaserat 

ledarskap krävs där egenskaper som intuition, initiativförmåga, handlingskraft och 

vilja att ta risker måste stimuleras. 

 

Manöverkrigföring genomförs i såväl tid som rum och skall ha som målsättning att 

förlama en motståndares förmåga och vilja att fortsätta striden. Detta skall uppnås 

genom att hålla ett högt operationstempo, undgå fiendens huvudstyrkor och i stället 

överraskande kraftsamla och anfalla mot utvalda svagare mål. 

 

Begreppet CoG är i Norge översatt till ”tyngdepunkt” och ger uttryck för såväl en 

egen som en motståndares styrka. ”Tyngdepunkt” förekommer endast på 

militärstrategisk och operativ nivå och bör vara så övergripande att den kan gälla 

för hela operationen. Den indirekta metoden sätts här i fokus och konceptet trycker 

att en manöver, för att få full effekt, måste verka på både det psykiska och fysiska 

planet. 

 

För FM vidkommande innebär detta att man bör identifiera vilka nödvändiga 

mentalitetsförändringar som krävs. Detta kan lämpligen ske genom en särskild 

utredning eller studie.  

 

3.4 Robert Leonhard och The art of maneuver 

Robert Leonhard menar i sin bok The art of maneuver att det som synes vara 

viktigast i U. S. Army och som också kommer till uttryck i doktriner, manualer, på 

skolor och vid förbanden är den framtoning som innebär att fienden hellre skall 

ödeläggas fysiskt än att besegras. Han menar också att det verkar vara bättre att 

slåss ärligt än att gripa varje tillfälle att nå fördelar visavi fienden och att 

perfektion i planeringsarbetet går före uppnående av resultat.38 

 

 

                                                 
38 Robert Leonhard, The art of maneuver, Presidio press 1991, sid 7 
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Leonhard inleder sedan med att redovisa de olika planerings- och 

genomförandenivåerna vilka redovisas i nedan. 

Planeringsnivå Struktur Genomförande 

Strategisk Nationella mål 

Krigsmål 

Nationell ledning 

Operativ Kampanjer 

Operationer 

Armégrupp, Armé 

Kår 

Taktisk Slag 

Sammandrabbningar 

Kår, Division 

Brigad, Bataljon 

Bild 3: Visar de i krig förekommande planeringsnivåerna och dess relation till strukturer och 
genomförande enligt Leonhard.  
 

Leonhard menar att all militär verksamhet måste börja med nationella mål. 

Strategin skall sedan verka för att dessa mål nås - om så krävs med militära medel. 

Den strategiska planeringsnivån kommer alltid att vara intimt kopplad till den 

politiska nivån och dess mål – i mycket högre grad än vad de andra nivåerna 

kommer att vara. Huvudargumentet är att det är här som de övergripande 

krigsmålen uppstår, den strategiska nivån är också den som dikterar de operativa 

målen. Den operativa nivån skall alltså respondera mot den strategiska nivåns 

direktiv.39 Den strategiska nivån beskriver han på följande sätt: 

 

”The planning level of war that is responsible for applying military means to 

achive national aims; the planning level that develops war plans and theater 

goals”. 40 Nästa planeringsnivå är således den operativa som enligt den tidigare 

redovisade tabellen (bild 3) har att hantera kampanjer och operationer. Utan 

förståelse för innebörden av den operativa nivån i krig blir det också omöjligt att 

begripa manöverkrigföringens innersta väsen. Leonhard menar att det är på denna 

nivå som huvuddelen av manöverkrigföringen genomförs.41  

 

 

 
                                                 

39 Robert Leonhard, The art of maneuver, Presidio press 1991 ,sid 8 
40 Robert Leonhard, The art of maneuver, Presidio press 1991,sid 7 
41 Robert Leonhard, The art of maneuver ,Presidio press 1991,sid 8 
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De båda begreppen42, operationer (operations) och operativ (operational) är termer 

som är värda att diskutera enligt Leonhard. Begreppet operativ åsyftar ofta status 

på materiel. Termen används också i sammanhanget då något måste införskaffas 

pga ett operativt behov eller av operativ nödvändighet. Termen operationer 

(operations) används också för att beskriva stabsfunktionen (G 3, S 3)43 i kontrast 

till personaltjänst, underrättelsetjänst och logistik.  Den operativa nivån definieras 

på följande sätt: 

 

”The planning level of war that constructs campaigns and major operations in 

order to accomplish the theater goals articulated at the strategic planning level; the 

intermediate planning level that integrates tactical efforts and events into a 

campaign”44  

 

En kampanj är en följd av gemensamma militära aktioner (luft, sjö och mark) i 

syfte att nå krigets mål på aktuell krigsskådeplats. En huvudoperation kan 

definieras som en underordnad del av kampanjen – länken mellan de taktiska 

slagen och den totala verksamheten. Den sista och lägsta nivån, den taktiska 

definieras som följer: 

 

”The planning level of war that deals with battles and engagements”. 45 

 

Ett slag beskrivs av Leonhard som en strid mellan större enheter (armékårer, 

divisioner och brigader) som blivit ianspråktagna som en del av en 

huvudoperation. En sammandrabbning (engagement) skall ses som en underordnad 

del av ett slag och genomförs på nivån division och under. En sammandrabbning 

kan t.ex. inträffa oväntat mellan två enheter som är under rörelse. För att en sådan 

strid skall vara relevant är nyckelkonceptet att striden står i direkt relation till vad 

som uttrycks i kampanjplanen. Leonhard menar här att historien är full av exempel  

 

                                                 
42 Begreppen skall läsas utifrån den engelska betydelsen (egen anmärkn) 
43 I Sverige ofta benämnd striavd eller strisekt (egen anmärkn) 
44 Robert Leonhard, The art of maneuver, Presidio press 1991,sid 9 
45 Robert Leonhard, The art of maneuver, Presidio press 1991 ,sid 9 
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på slag som aldrig borde ha utkämpats eftersom de var fullständigt irrelevanta för 

krigets utgång46 

 

Leonhard sätter utnötningskrigföring som den raka motsatsen till 

manöverkrigföring och menar att nyckelordet för det förstnämnda är förintelse av 

fiendens huvudstyrka. Utnötningsteorin går enligt Leonhard ut på att först locka ut 

fienden på slagfältet och sedan försöka besegra honom i ett enda eller flera slag. 

Anhängare av detta koncept sägs sakna förmåga att se bortom slaget och ser som 

enda slutmål att fysiskt besegra fiendens stridskrafter. Om utnötningsanhängaren 

får lära sig mer om manövertänkande kommer detta, enligt Leonhard, endast att 

leda till att han primärt ser det som ett sätt att komma till strid.47 

 

Manöverteorin innebär i stället att fienden skall besegras med andra medel än att 

man fysiskt förintar hans huvudstyrka. Den optimala insatsen skulle därför kunna 

vara att genom en föregripande och avskräckande manöver avväpna och/eller 

neutralisera fienden innan striden tagit sin början. Är en sådan räd inte möjlig 

kommer manöverkrigaren att sträva efter att få fienden att tolka sina egna 

avgörande punkter som irrelevanta och värdelösa för striden. Detta skulle kunna 

ske genom att fokus på dessa punkter förskjuts till något annat. Om fienden ändå  

inte ger upp kommer manöverpraktikern att försöka splittra fienden genom att 

förstöra eller neutralisera hans CoG. 48 

 

Även fast termen CoG blivit väldigt populär i U. S. Army så säger sig Leonhard 

aldrig hittat ett reglemente som beskriver hur en sådan ser ut så att han med sitt 

gevär skulle kunna sikta på det. Leonhard använder sig i stället av ett schackparti, 

som han spelat mot en god vän, för att stödja sitt resonemang runt begreppet. I det 

samtal som förs över schackspelet frågar Leonhard sin motspelare vad han 

uppfattar som Leonhard’s CoG i spelet?  Vännen svarar att det är enkelt, det är din  

 

 

                                                 
46 Robert Leonhard, The art of maneuver, Presidio  press 1991,sid 9 
47 Robert Leonhard, The art of maneuver, Presidio  press 1991,sid 19 
48 Robert Leonhard, The art of maneuver, Presidio press 1991 ,sid 20 
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drottning49. Kan drottningen tas så kommer troligtvis spelat att förloras. Leonard 

menar att vid ett första övervägande kan detta verka rätt och han medger också, att 

han vid flertal tillfällen då han förlorat sin drottning, också förlorat spelet, men 

långt ifrån alltid. I en vidare reflektion menar han att både han själv och hans 

motspelare har dragit fel slutsats. Fiendens CoG är inte hans källa till styrka utan 

hans kritiska sårbarhet. Ett förintande eller neutralisering av fiendens CoG skall 

inte endast innebära ett reducerande av hans fysiska förmåga, strävan bör istället 

vara att paralysera hans identifierade styrka. Svaret blir därför enligt Leonhard 

uppenbart, motståndarens CoG är hans kung. Kungen är på intet sätt spelets 

starkaste pjäs, men kungen är den pjäs, som om den neutraliseras, innebär att spelet 

tar slut. Leonhard anser att det finns dem, inkluderat vissa befattningshavare inom 

U. S. Army, som anser att CoG är en källa till styrka. För egen del anser han dock, 

att ett betydligt bättre sätt att nalkas begreppet, är genom hans egen ”king theory” – 

nämligen att fiendens CoG utgörs av hans kritiska sårbarheter.50 

 

Leonhard antar också den indirekta metoden. Detta sker genom att han refererar till 

B. H. Liddell Harts bok Strategy of Indirect Approach. Utifrån de insikter han där 

förvärvar formar han en ”modern” teori för manöverkrigföring: 51 

 

?? To aviod enemy strength. Specifically, to disallow the enemy’s use of his 

strength in its proper medium. 

?? To deceive the enemy. Although this idea is somewhat different from the 

first, it is ultimately aimed at the same end: to refuse the enemy the 

opportunity to bring his strength to bear. 

?? To create and attack enemy vulnerabilities. 

 

 

 

 

 

                                                 
49 Drottningen är schackspelets starkaste pjäs 
50 Robert Leonhard, The art of maneuver, Presidio press 1991 ,sid 20-21 
51 Robert Leonhard, The art of maneuver, Presidio press 1991,sid 47 
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Sättet och metoden att besegra en motståndare är alltså den indirekta; preempt 

(avskräcka), dislocate (förskjuta) och disrupt (splittra). Det förstnämnda, 

preemption (på svenska förköpsrätt), är enligt Leonhard ett olyckligt uttryck. 

Uttrycket målar en bild av hänsynslösa nationer som oberättigat plötsligt anfaller 

sina grannar. Uttrycket används dock oftast i formen ”preemtive strike” 

(avskräckande/föregripande räd). Den innebörd av ordet som Leonhard dock anser 

vara mest användbar i vårt sammanhang är att tillägna sig något eller gripa tillfället 

för egen del före någon annan. Det handlar här alltså om att gripa ett tillfälle som 

ges, innan fienden gör det. Detta menar Leonhard ställer krav på mycket snabba 

beslut snarare än på metodiska överväganden. Viktigast är detta på den taktiska 

nivån. 52 

 

Dislocation (på svenska, förskjutning, förvirring, rubbning) är enligt Leonard 

konststycket att förskjuta fiendens fokus, att förvirra honom så att han uppfattar sin 

styrka som irrelevant för striden. Istället för att ta strid eller konfrontera fienden på 

hans villkor, skall egna styrkor undvika strid där fienden skulle kunna skörda 

framgång. Leonhard har här kommit fram till två metoder för att kunna uppnå en 

sådan effekt. Han kallar dessa för positionell och funktionell 

förskjutning/förvirring.53 

 

Disruption (på svenska sönderfall, splittring) genomförs enligt Leonard genom att 

man attackerar fiendens CoG. CoG skall här ses som fiendens kritiska sårbarhet 

och det är ur denna synvinkel utsikten till att paralysera hans styrkor, genom att 

förinta eller neutralisera honom, som utgör målet. Målet är dock inte att fysiskt 

förinta fienden utan istället att attackera hans akilleshäl. Det mest kända exemplet 

på denna taktik i modern tid menar Leonhard är det tyska blixtkrigskonceptet 

under VK II. Med erfarenheter från VK I och dess skyttegravskrig gick man här till 

snabbt angrepp in på fiendens sårbara djup. Genom att föra operationen mot 

fiendens kommunikationsknutpunkter och underhållslinjer, visste tyskarna att de  

 

                                                 
52 Robert Leonhard, The art of maneuver, Presidio press, 1991,sid 66 
53 Robert Leonhard, The art of maneuver, Presidio press 1991 ,sid 67 
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kunde förvirra och demoralisera fienden. När de väl neutraliserats, kunde de enkelt 

tillfångatagas eller slås. 

 

3.5 Sammanfattning och slutsatser av Leonhards teori  

I nedan sammanfattar jag Leonhards teori och drar de slutsatser jag anser skulle 

kunna bidra till FM: s utveckling av ett nytt operativt koncept. De övergripande 

krigsmålen uppstår alltid på den strategiska nivån och det är de som dikterar de 

operativa målen. En hög grad av förståelse för den operativa nivån krävs för att 

manöverkrigföringens innersta väsen skall förstås. Det är på denna nivå som 

huvuddelen av manöverkrigföringen genomförs. 

 

Den operativa nivån utgör länken mellan den totala verksamheten och de taktiska 

slagen. Eftersom en strid kan inträffa oväntat måste den taktiska nivån ha förmåga 

att se bortom slagen och endast ta de strider som står i direkt relation till vad som 

uttrycks i operationsplanen. På den taktiska nivån är snabba beslut viktigare än 

metodiska överväganden. Det handlar om att gripa ett tillfälle som ges, innan 

fienden hunnit agera. 

 

Den indirekta metoden innebär att fiendens styrka skall undvikas, att han skall 

vilseledas och att anfall skall ske mot hans identifierade sårbarheter. CoG utgörs av 

en fiendes kritiska sårbarheter och denna skall neutraliseras eller förintas. 

Innebörden är dock inte av fysisk bemärkelse utan det handlar mer om en attack 

mot fiendens akilleshäl. 

 

FM bör överväga när förståelse och kunskaper om den operativa nivån i 

officersutbildningen skall införas. Syftet skulle vara att skapa den förståelse som 

krävs på den taktiska nivån så att de strider som tas korresponderar mot operativt 

slutmål. FM måste också överväga hur utbildningen skall genomföras för att 

officerare på de taktiska nivåerna skall förstå manövertänkande. 
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3.6 William S. Lind och Maneuver Warfare  

WSL har i sin bok Maneuver Warfare Handbook utvecklat en teori som bygger på 

”OODA-loopen” (Boyd Cycle) och det från VK II tyska blixtkrigkskonceptet. 

WSL anser att manöverkrigföring på intet sätt är något nytt och anger som exempel 

när en grottmänniska attackerade en annan från sidan, istället för att konfrontera 

denne knölpåk mot knölpåk.54  

 

OODA-loopen är den del i teorin där WSL anser att en konflikt kan betraktas som 

en tidsmässig, konkurrensbetonad, observerande – orienterande – beslutstagande - 

agerande cykel. Varje del av konflikten börjar med att man observerar sig själv, 

den fysiska omgivningen och fienden. Med utgångspunkt från genomförda 

observationer orienterar man sig, d.v.s. skapar en mental bild av den aktuella 

situationen. På basis av detta fattas ett beslut vilket sedan omsätts i handling. 

Därefter observerar man huruvida agerandet i sig förändrat situationen eller inte 

och därmed är således processen i gång på nytt. Syftet med OODA-loopen är att 

om en part i en konflikt konstant kan få cykeln att ”snur ra” snabbare kommer det 

att innebära fördelar. Den ”snabba” agerar på ett sådant sätt att den långsamma i 

förlängningen når en punkt där han inte längre kommer att kunna verka.55 

 

Manöverkrigföring innebär inte bara ett accepterande av förvirring och oordning 

samtidigt som man framgångsrikt skall kunna verka i denna miljö. Genom 

decentraliserad ledning kommer också förvirring och oordning att genereras. WSL 

menar här att detta inte minst visade sig i taktiken i det tyska blixtkrigkskonceptet. 

Högre staber kunde sällan förutse mönstret i den taktiska verkligheten och därför 

än mindre leda förbandens framryckningar. WSL anser också att alla mönster, 

recept och formler måste undvikas. Fienden får nämligen aldrig kunna förutse ett 

agerande. Skulle det taktiska uppträdandet följa ett alltför förutsägbart mönster kan 

fienden tämligen enkelt ta sig innanför motpartens OODA-loop. Det är detta som 

enligt WSL gör det så svårt att lära ut manöverkrigföring.  

 

                                                 
54 William S. Lind, ManeuverWarfare Handbok, Westview Press 1985, sid 4 
55 William S. Lind, ManeuverWarfare Handbok, Westview Press 1985, sid 5 
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Istället för en checklista eller en ”kokbok” så kräver ett 

manöverkrigföringskoncept chefer med förmåga att känna mer än de kan se, d.v.s. 

de måste ha ett sådant mentalt förhållningssätt till ett givet problem att de inte bara 

kan lösa det efter ett reglementariskt tillvägagångssätt utan även ha en intuitiv 

känsla för problemet. Konsekvenserna av en decentraliserad ledning, skall enligt 

WSL hanteras genom ett kontrakt mellan överordnad chef och den underordnade. 

 

Det finns enligt WSL två typer av kontrakt varav det första är mer långsiktigt och 

baseras på chefens avs ikt (intent). Detta utgörs av chefens mer långsiktiga vision 

av vad han slutligen vill uppnå. De underlydande cheferna måste vara väl 

medvetna om detta mål. En plutonchef måste känna till bataljonschefens mål och 

en kompanichef måste känna till brigadchefens mål osv. Kontraktet är enkelt, den 

underlydande chefen förbinder sig att endast inlåta sig i strid och/eller agera på ett 

sådant sätt att det gagnar det övergripande målet.56 

 

Uppgiftskontraktet är mer kortsiktigt och utgör en del av det övergripande målet. 

Det skall vara så avvägt att den underlydande ändamålsenligt och omedelbart skall 

kunna hantera en uppstående situation. Hur långt friheten att lösa en uppgift 

sträcker sig menar WSL beror på den rådande situationen. 57  

 

WSL rör sig kring tre stycken filter/principer för manöverkrigföring: Mission-type 

orders, Schwerpunkt och surfaces and gaps. Han säger vidare att eldkraften, 

motanfallet, reserven, ledning/uppföljning och förståelsen av operationskonsten är 

principernas verktyg.  

 

Manöverkrigföring enligt WSL är en tankeprocess som genom en kombination av 

de tre filtren med teknik och utbildning/övning, i varje situation skall leda till att 

uppsatta mål nås genom nya lösningar58. Denna kombination av tanke och 

handling skall ge fördelen av att snabbare än fienden se möjligheter, fatta beslut 

och vara medveten om dessas konsekvenser. 

                                                 
56 Lind William S. Maneuver Warfare Handbook, Westview Press 1985 sid 13 
57 Lind William S. Maneuver Warfare Handbook , Westview Press1985 sid 13 
58  William S. Lind, ManeuverWarfare Handbok, Westview Press 1985, sid 12 
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Det första filtret, mission-type orders, är framför allt ett förhållningssätt till 

underställda. Förutsatt att mål, syfte och ställd uppgift är klarlagda ger 

uppdragstaktiken möjlighet att genom sin decentralisering premiera 

initiativförmågan och den utgör därmed själva grundbulten i en snabb beslutscykel. 

Det andra filtret som WSL behandlar är Schwerpunkt. Schwerpunkt är inte bara en 

punkt/plats på kartan eller det förband som har framgång, utan kan ses som den hos 

fienden avgörande och sammanhållande del, vilken skall uppsökas, och 

nedkämpas. Schwerpunkt blir således det fokus i den operation där alla resurser 

skall tillvaratas i syfte att nå framgång. Det tredje och sista filtret är surfaces and 

gaps. På stridsfältet kan dessa utpekas som faktorer där fienden är stark respektive 

svag. Möjligheten/luckan används för att sätta in åtgärder/förband på djupet och 

mot fiendens kritiska sårbarheter. Dessa tre principer är samverkande och syftet 

blir därmed att genom manövern nå den definierade ”schwerpunkt” som innebär att 

fiendens förutsättningar för motåtgärder rubbas med en systemkollaps som följd.59  

 

De tre filterna anses av WSL vara så viktiga i manöverkrigföring att det är dessa 

som formar definitionen av manöverkrigföringens taktik. Men det finns också 

andra verktyg av vilket eldkraften av WSL anses vara mycket viktig. Enlig WSL 

finns det vissa människor som anklagar manöverkrigföringens tillskyndare för att 

nedtona betydelsen av eldkraften. Detta menar WSL är helt osant. Vad som är 

särskiljande i manöverkrigföringen är inte betydelsen av eldkraften utan hur denna 

utnyttjas. Eldkraft utnyttjas i utnötningskrigföring för att reducera fienden 

numerärt. Eldkraften understödjer således rörelsen, d.v.s. rörelsen genomförs i 

syfte att erhålla en bättre gruppering för att fullfölja en numerär reduceringen av 

fienden. Manöverkrigföringen använder dock både rörelse och eldkraft i en bredare 

kontext. Vanligtvis används inte rörelsen i syfte att erhålla en fördelaktigare 

gruppering från vilken eld kan avges. Det handlar mer om att skapa en seriell kedja 

av oväntade och hotfulla situationer för fienden. I manöverkrigföring skall  

 

 

 

                                                 
59  William S. Lind, ManeuverWarfare Handbok, Westview Press 1985, sid 13-14 
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eldkraften användas i syfte att hålla ned fienden under det att han kringgås eller 

genombryts.60  

 

Ett annat viktigt verktyg är motanfallet. Ett motanfall är inte bara ett anfall mot ett 

fientligt anfall utan måste också betraktas som något mer. Ett motanfall skall 

tvinga fienden att förbruka resurser och slagkraft i sekundär riktning.61  

 

Vad är då operationskonst (operational art) frågar sig WSL? I ett brett perspektiv 

handlar det om att vinna kampanjer. ”Det är mellansteget mellan taktiken – 

konsten att vinna slagen – och strategin – konsten att vinna kriget. Men om vi bara 

tänker på operationskonsten som en del av fälttåget (campaign), så säger det oss 

endast det som sagts ovan. Vi måste således ta fram en mer användbar definition; 

operationskonst är konsten att välja vilka taktiska slag som skall utkämpas - eller 

inte utkämpas – för att angripa motståndarens CoG”. 62 

 

3.7 Sammanfattning och slutsatser av WSL:s teori 

I följande sammanfattar jag och drar de slutsatser som jag menar har betydelse för 

FM utveckling av ett nytt operativt koncept. WSL: s teori menar att ve rksamheten 

på stridfältet är tidsmässigt konkurrensbetonad och strävan skall vara att relativt en 

motpart hålla ett högre operationstempo. Detta högre tempo syftar till att komma 

innanför motpartens OODA-loop och få fienden att uppfatta sig själv i en sådan 

ohållbar situation att en systemkollaps inträder. 

 

Decentraliserad ledning innebär att förvirring kommer att skapas av oss själva och 

detta är något vi måste accepteras om vi framgångsrikt skall kunna verka i den 

miljö som manöverkrigföring innebär. 

 

Manöverkrigföring kan inte beskrivas med hjälp av manualer. Konceptet kräver att 

cheferna förhåller sig till konceptet på ett mentalt plan. Här krävs det chefer  

 

                                                 
60 William S. Lind, ManeuverWarfare Handbok, Westview Press 1985, sid 19 
61 William S. Lind, ManeuverWarfare Handbok, Westview Press 1985, sid 21 
62 William S. Lind, ManeuverWarfare Handbok, Westview Press 1985 sid 24 
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med en intuitiv förmåga att förhålla sig till ett problem. Lösningen skall således 

kännas även i maggropen och inte bara i hjärnan. 

 

I manöverkrigföring måste man i varje situation kombinera de tre filtren för att nå 

det slutgiltiga målet. Konceptet innebär att varje chef måste känna till det 

övergripande målet och endast inlåta sig i den strid som gagnar det övergripande 

målet. Eldkraften måste i första hand utnyttjas för att  understödja rörelsen så att en 

fördelaktigare position kan nås. 

 

WSL använder sig i motsatts till de andra undersökta koncepten av begreppet 

”schwerpunkt” som han menar utgör den hos fienden avgörande och 

sammanhållande del som skall uppsökas, utnyttjas och nedkämpas. 

 

För FM del skulle denna teori ge kunna vägledning om hur våra markförband 

taktiskt kan förhålla sig till en given uppgift. Teorin skulle kunna ligga till grund 

för utbildning i taktik under förutsättning att begreppsapparaten anpassas. 

 

4 FM:s nuvarande doktrinutvecklingsläge 

 

4.1 Svensk militärstrategisk doktrin 
Militärstrategisk doktrin behandlar vår militärstrategi men förmedlar också budskapet om 

vårt sätt att  använda militära medel – manövertänkande . Detta tillvägagångssätt måste 

oavsett nivå vara flexibelt och pragmatiskt för att fullt ut kunna tillämpas vid 

genomförandet av militära operationer. För att nå största möjliga effekt, givet våra 

resurser och värderingar, skall manövertänkande genomsyra hela Försvarsmaktens 

agerande. Att förmedla grunderna – vår strategiska kultur – i form av krig och konflikters 

karaktär; politiska och moraliska grunder; militärstrategiska mål, medel och metoder; 

insatsmetod samt begrepp, är således den militärstrategiska doktrinens viktigaste 

uppgift.63 

 

 

 

                                                 
63 Bilaga 1 till remiss 2 Militärstrategisk Doktrin, HKV: 19 400:74754, sid 2 
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Hur kommer då manövertänkandet till uttryck i doktrinremissen?  Den 

militärstrategiska arbetsgruppen ger i kapitlet ”Manövertänkande” en redovisning 

som spänner över ett spektrum från krigföringsförmåga och dess grundpelare till 

tankarna runt RMA64 och ett nätverksbaserat försvar. Remissen ger också uttryck 

för hur arbetsgruppen anser att manövertanken skall omsättas i praktisk handling . 

 

Remissen beskriver här vikten av att angripa eller utnyttja svagheter i en 

motståndares moraliska, konceptuella eller fysiska förmåga för att på så sätt tvinga 

honom att ge upp. Man menar att detta är mer effektivt ur ett stridsekonomiskt 

perspektiv. Arbetsgruppen trycker på förhållandet att all krigföring förr eller senare 

handlar om att nå ett avgörande. Ett avgörande uppstår dock först när det 

övergripande målet som satts upp har realiserats. Det kan dock bara ske där det har 

direkt eller indirekt betydelse för motståndarens förmåga och vilja till kamp. Varje 

operation måste därför föregås av en analys och bedömning om var och hur den 

skall genomföras. Ett centralt begrepp är då CoG som man översätter till 

tyngdpunkt och ger innebörden an en utpekad faktor för motståndarens styrka. 

Motståndarens  tyngdpunkt (er) är precis som vår egen beroende av flera avgörande 

punkter från vilka tyngdpunkten kan nås eller hotas. Dessa avgörande punkter 

existerar på samtliga nivåer och inom samtliga funktioner.65 

 

4.2 Sammanfattning och slutsatser  

I följande sammanfattar jag kort den militärstrategiska doktrinen och drar de 

slutsatser jag anser viktiga för FM fortsatta utveckling av ett nytt koncept. 

Arbetsgruppen har i sin remiss valt att översätta CoG till ”tyngdpunkt” med vilket 

man avser en utpekad faktor för motståndarens styrka och att denna är beroende av 

ett antal avgörande punkter, från vilka tyngdpunkten kan nås eller hotas och 

varigenom man därmed kan nå det slutliga målet. 

 

 

 

                                                 
64 Revolution in Military Affairs 
65 Bilaga 1 till remiss 2 Militärstrategisk Doktrin, HKV: 19 400:74754, sid 50 
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Det kan existera flera än en tyngdpunkt och dessa kan återfinnas på samtliga 

nivåer. Manöverkrigföring som koncept är mer stridsekonomiskt eftersom det är 

motståndarens sårbarheter som skall angripas. 

 

Nuvarande sätt att nalkas begreppet kan spåras till det norska operativa konceptet. 

FM bör fastställa översättning och innebörd av CoG samt dess övriga omgivande 

begrepp som vitala punkter och kritiska sårbarheter. Det faktum att arbetsgruppen 

anser att det kan finnas flera tyngdpunkter kan komma att innebära svårigheter för 

underordnade nivåer att hantera begreppsapparaten eftersom den kan bli komplex 

och tidsödande.  

 

4.3 Den svenska operativa doktrinen 

I kapitlet som avhandlar Operativ Ledning beskriver arbetsgruppen den operativa 

ledningsnivån som länken mellan militärstrategisk och taktisk nivå. Arbetsgruppen 

utgår från det faktum att hotet om ett storskaligt angrepp mot Sverige inte längre 

existerar. Då det tidigare invasionsförsvaret i första hand varit inriktat på ett 

utnötningskrig har avsaknaden av detta hot ”lett till ett utökat behov av 

manövertänkande”.66   

 

Konkret uttrycks detta genom att man menar att kärnan i manöverkrigföring är att 

fienden skall slås utan att huvuddelen av hans stridskrafter behöver förintas fysiskt. 

Det handlar hellre om att påverka hans vilja och förmåga att föra kampen vidare. 

Motståndaren skall försättas i ett chocktillstånd där han blir oförmögen att föra 

kampen vidare. Manövertänkandet menar arbetsgruppen, kan ge oproportionerligt 

mycket mer i vinst än insatsen. Grundstenarna är den indirekta metoden och 

initiativet. Motståndaren skall undvikas där han är stark och man skall agera snabbt 

och fantasirikt för att överraska honom där han är svag. Det handlar alltså om att 

agera snabbt och oväntat eftersom motståndaren sannolikt agera på motsvarande 

sätt. Det mest centrala begreppet arbetsgruppen här beskriver är tyngdpunkten 

(CoG) vilken sägs vara den utpekade faktorn för motståndarens styrka och tillika  

 

                                                 
66 Från OPIL erhållen rapport, sid 16 
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hans sårbara punkt. Tyngdpunkten kan finnas inom alla funktioner ur vilken han 

härleder sin förmåga eller vilja att slåss.67 

 

Arbetsgruppen anser också att en decentraliserad ledningsfilosofi utgör ett krav för 

en framgångsrik manöverkrigföring. Det höga tempot i krigföringen ställer krav på 

snabbhet och flexibilitet i händelsernas centrum, något som endast kan uppnås via 

delegering.68  

 

Den operativa doktrinrapporten pekar också på uppdragstaktikens betydelse, vilken 

den anser skall tillämpas såväl i det nationella försvaret som vid internationella 

insatser. Uppdragstaktiken bygger, enligt arbetsgruppen, på fem avgörande 

faktorer:69 

 

?? En atmosfär som stimulerar viljan att ta initiativ 

?? Ömsesidigt förtroende mellan chefer och övrig personal 

?? Självständiga och handlingskraftiga individer 

?? Hög utbildningsnivå 

?? God disciplin 

 

4.4 Sammanfattning och slutsatser 

Jag sammanfattar här mycket kort och drar också en slutsats för FM: s utveckling 

av ett nytt operativt koncept. Arbetsgruppen definierar tyngdpunkten (CoG) som 

en faktor för motståndarens styrka och tillika hans sårbara punkter. Kärnan i 

manöverkrigföring är inte att fysiskt slå fiendens förband utan att hellre påverka 

hans vilja till fortsatt kamp. 

 

Uppdragstaktiken med ett högt operationstempo som mål innebär att initiativ, 

handlingskraft och hög utbildningsnivå är viktiga faktorer. 

 

 
                                                 

67 Från OPIL erhållen rapport, sid 16 
68 Från OPIL erhållen rapport, sid 17 
69 Från OPIL erhållen rapport, sid 17 
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FM bör i sin doktrinutveckling beskriva skillnaden mellan tidigare operativt 

koncept och det som avses införas. Detta är nödvändigt för att i ett övergångsskede 

skapa förståelse och acceptans för det nya. 

 

4.5 Den svenska marktaktiska doktrinen 

Markstridsdoktrinen skall, enligt arbetsgruppen vid Arméns Taktiska Kommando, 

bestå av tre huvuddelar. Dessa delar är militärteori, doktrinära grunder och 

genomförande. Syftet med teoridelen är att ge en militärteoretisk grund att vila 

efterföljande resonemang på. Doktrinära grunder redovisar vilken uppfattning FM 

har om de förmågor markstridsförbanden skall ha i samverkan med övriga delar av 

FM och totalförsvaret under de kommande tio åren och motiven till detta. 

Genomförandedelen ger anvisningar för hur markstridsförbanden skall föra sin strid 

med de resurser som för närvarande ingår i vår organisation. 70 

 

Doktrinen slår också fast att väpnad strid på taktisk nivå utgör grunden för 

markstridsfunktionens del av lösandet av FM:s fyra huvuduppgifter.71 Den 

väpnade striden skall således ge en god förmåga att:72 

 

?? försvara landet vid ett eventuellt framtida angrepp 

?? tryggt hantera de svåraste situationer som kan uppstå vid en plötslig 

      eskalering i nyttjandet av militärt våld under insatser för att hävda  

      territoriell integritet eller utomlands i ett internationellt sammanhang 

?? på kort tid uppträda i större enheter för att i olika sammanhang med 

personella och materielresurser understödja samhället vid svåra 

påfrestningar.  

 

Manövertänkande utgör grunden för insats med svenska markstridsförband. 

Motståndaren kan ha ett eller flera kraftcentrum beroende på vilket skede av  

 

                                                 
70 Bilaga 2 till AR II ny. Utkast 0 till markstridsdoktrin, sid 1 
71 FM: s fyra huvuduppgifter är att försvara Sverige mot väpnat angrepp, hävda vår territoriella integritet, bidra till 
fred och säkerhet i omvärlden och stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred (egen anmärkn) 
72 Bilaga 2 till AR II ny. Utkast 0 till markstridsdoktrin, sid 4 
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striden denne befinner sig i.  

 

I det marktaktiska doktrinutvecklingsarbetet har arbetsgruppen översatt CoG till 

kraftcentrum och definierat detta som fiendens kritiska sårbarheter. Motståndaren 

tillskrivs också att han kan ha ett eller flera kraftcentrum beroende på vilket skede i 

striden man befinner sig i. Arbetsgruppen trycker på att manövertänkande utgår 

från att det är motståndarens vilja att fortsätta striden som skall påverkas.  Vidare 

anser man att vid tillämpning av manövertänkande utgör förmågan att tränga 

innanför en motståndares beslutscykel ett fundament och detta kan uppnås genom 

att hålla ett högt tempo. 73 

 

Arbetsgruppen sammanfattar sina doktrinära grunder med tre faktorer: 

 

?? Definiera i varje situation vad som skall uppnås 

?? Klarlägg vad som leder till framgång 

?? Var flexibel i val av metod 

 

4.6 Sammanfattning och slutsatser 

Här redovisas en kort sammanfattning tillsammans med mina slutsatser. 

Motståndarens kraftcentrum utgörs av hans kritiska sårbarheter och dessa kan vara 

flera och dessutom variera över tiden. Ett fundament för manövertänkande är 

förmågan att tränga innanför motståndarens beslutscykel vilket skall åstadkommas 

genom att hålla ett högt operationstempo. 

 

För att nå framgång med konceptet måste det i varje situation stå klart vad som 

skall uppnås och vad som leder till framgång. För att nå detta mål skall ett flexibelt 

val av insatsmetod tillämpas. 

 

För att en marktaktisk doktrin skall få fullt genomslag bör den operativa nivån 

belysas på ett sådant sätt att en förståelse ges för denna. Framförallt bör den  

 

                                                 
73 Bilaga 2 till AR II ny. Utkast 0 till markstridsdoktrin, sida 12 
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operativa nivån beskrivas som den länk som den utgör mellan militärstrategisk och 

taktisk nivå. Enligt min uppfattning är detta helt avgörande för att 

manövertänkandets innersta väsen skall förstås. 

 

5 Resultatredovisning av undersökta teorier 

 

5.1 Identifierbara likheter 

Samtliga undersökta teorier betonar betydelsen av, och förståelsen för, den 

operativa nivån som länken mellan strategisk- och taktiska nivå. Den taktiska 

nivån är den nivå där slagen äger rum och här betonas vikten av att de strider som 

tas verkligen korresponderar mot överordnad nivås målsättningar, d.v.s. de strider 

som leder till ett slutligt avgörande. Tempot är centralt i alla undersökta teorier. 

Det handlar om att agera före motparten och syftet är att påverka motståndaren 

psykiskt men även fysiskt så att hans vilja till fortsatt strid bryts. 

 

Teorierna pekar också på ett mentalt förhållande till ett operationskoncept baserat 

på manövertänkande. Manöverkrigföring går inte att lära ut genom teoretiska 

studier. Det existerar heller inga manualer eller checklistor som mall för 

manövertänkande. Konceptet kräver chefer med ett mentalt förhållningssätt till 

metoden och en förståelse för manöverkrigföringens innersta väsen. 

 

En decentraliserad ledningsfilosofi där insats skall ske genom den indirekta 

metoden kan spåras i samtliga undersökta teorier. Här pekas på chefsegenskaper 

som initiativförmåga, handlingskraft och förmågan att ta kalkylerade risker. 

 

Mest framträdande i teorierna är dock budskapet att det inte nödvändigtvis handlar 

om att fysiskt förinta en motpart. Det är i stället de delar varifrån fienden hämtar 

sin kraft, vilja och styrka som skall attackeras. Dessa delar anses vara hans kritiska 

sårbarheter.  
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 5.2 Identifierbara skillnader 

Teorierna skiljer sig åt vad avser innebörden av begreppet CoG. Leonhard menar 

att det är en utpekad faktor för fiendens sårbarheter medan det norska operativa 

konceptet menar att det handlar om fiendens styrka. WSL använder inte begreppet 

alls (förutom i slutet av hans teoribeskrivning). WSL använder istället begreppet 

schwerpunkt och definierar det som den hos fienden avgörande och 

sammanhållande delen. Inom FM: s doktrinutvecklingsgrupper går det också att 

identifiera skillnader i innebörden av CoG. Den militärstrategiska arbetsgruppen är 

helt samstämmig med den norska innebörden och översättningen. På operativ nivå 

drar man både mot den norska definitionen och mot Leonhard’s. Den marktaktiska 

arbetsgruppen har dragning åt Leonhard’s definition och man har också översatt 

begreppet till kraftcentrum vilket inte är samstämmigt med de båda överordnade 

nivåerna. Det går också att spåra skillnader huruvida det finns ett eller flera CoG 

och om det är förändringsbart över tiden. 

 

Nästa stora skillnad är på vilken nivå manöverkrigföringen till sin huvuddel äger 

rum. WSL håller sig uteslutande i sin teoribeskrivning på den taktiska nivån även 

om han på slutet betonar vikten av att förstå operationskonsten och den operativa 

nivån som en länk mellan strategin och taktiken. Leonhard betonar också detta men 

menar att det är på den operativa nivån som manöverkrigföringen egentligen 

genomförs. Det norska operativa konceptet beskriver användandet av CoG endast 

på strategisk- och operativ nivå men betonar också att den operativa nivån utgör 

den länk som beskrivits ovan. Den norska doktrinen pekar därför i samma riktning 

som Leonhard.  

 

5.3 Sammanfattande slutsatser av undersökningen 

För att närma sig den mest väsentliga del av uppsatsen, d.v.s. att svara på de 

centrala frågorna kan det vara intressant att sammanfattande granska undersökt 

material. Eftersom syftet är att undersöka vad detta material kan bidra med när ett 

nytt operativt koncept införs så vill jag påvisa hur teorierna nalkas begreppet CoG, 

deras uppfattning om nivåer där manöverkrigföring genomförs samt betydelsen av 

ett högt operationstempo.  
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De undersökta manöverteorierna har fler gemensamma likheter än skillnader. 

Utgående från uppsatsens teorianknytning går det i huvudsak, i allt undersökt 

material, identifiera och spåra de principer och faktorer som utmärker ett operativt 

koncept baserat på manöverteorin. Skillnaderna återfinns i sättet att nalkas 

begreppet CoG samt övriga förekommande begrepp som är specifika för den 

enskilda teorin. En annan väsentlig skillnad kan spåras till vilken nivå som anses 

var den som manöverkrigföringen i huvudsak genomförs på. WSL är till allt 

väsentligt förankrad på den taktiska nivån medan Leonhard rör sig över alla nivåer 

men ändå uttrycker att huvuddelen av manöverkrigföringen sker på operativ nivå. 

Det norska konceptet är därför mer likt Leonards oaktat att det utelämnar den 

taktiska nivån i sin doktrin. Tempot är dock centralt i samtliga teorier, WSL 

uttrycker det genom sin OODA-loop, det norska konceptet genom att manövrera i 

både tid och rum och Leonhard genom att ”gripa tillfället före fienden”. 

 

Det kanske mest essentiella begreppet inom manöverkrigföringen, CoG, skiljer 

dock som tidigare redovisats de olika koncepten. Enligt min uppfattning bör FM 

särskåda detta begrepp och fastställa en svensk innebörd och översättning. Ett 

sådant fastställande skulle kunna utgöra starten för utvecklingen av en svensk 

begreppsapparat. 

 

5.3.1 Slutsatser för införande av ett manöverkrigföringskoncept 

I följande stycke återfinns svaret på den första av uppsatsens frågor. 

Markförbanden måste ges en god förmåga att manövrera i tid och rum. Eldkraft, 

skydd och rörlighet är framgångsfaktorer där de två sistnämnda förmågorna även 

måste återfinnas inom förbandets understödjande funktioner som inte har strid som 

huvuduppgift. Insatsmetoden skall fokusera på den indirekta metoden och 

tillämpas på ett sådant sätt att uppsatta mål i varje situation löses på ett nytt sätt. En 

decentraliserad ledningsprincip som sätter uppdragstaktiken i fokus är en 

förutsättning för ett framgångsrikt manöverkrigföringskoncept. Inom ramen för 

uppdragstaktiken krävs att chefer tidigt utbildas på ett sådant sätt att de vågar ta 

initiativ och kalkylerade risker.   
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För att den taktiska nivån skall kunna svara mot kravet att endast ta de strider som 

korresponderar mot det övergripande målet måste en princip införas som innebär 

att alla har en god kännedom om stridens övergripande mål i minst två 

överordnade nivåer. 

 

Utbildning av förband måste genomföras där förbandschefer ges möjlighet att 

praktiskt tillämpa manövertänkande. Detta kräver övningar utan alltför stora 

begränsningar i att använda terräng.  

 

En begreppsapparat som möjliggör en gemensam plattform att utgå ifrån under 

diskussioner måste framgå av markstridsdoktrinen. Detta kräver också en tidig start 

av utbildning i militärteori i syfte att nå en förståelse för begreppen och dess 

ursprung. Blivande chefer måste också tidigt ges en förståelse för de planerings- 

och genomförande- nivåerna som återfinns inom FM så att den operativa nivån 

uppfattas som den länk den är mellan strategisk och taktisk nivå. 

 

Markstridsförbanden måste vara organisatoriskt sammansatta på ett sådant sätt att 

manövertänkandet verkligen går att tillämpa. Detta innebär att förbanden inte får 

innehålla så många komponenter att ett snabbt agerande försenas pga att vissa 

funktioner av olika skäl inte hinner med i rörelsen.  

 

5.3.2 Likheter med den svenska marktaktiska doktrinen 

Doktrinarbetsgruppen på operativ nivå ger begreppet CoG samma innebörd som 

Leonhard ger det i sin manöverteori. Leonhard utrycker också att det handlar om 

att det är motståndarens vilja att fortsätta striden som skall påverkas och att detta 

skall ske genom att angripa hans sårbarheter. Detta resonemang återfinner man 

också hos den operativa doktrinarbetsgruppen. Mot bakgrund av att WSL använder 

sig av en annan begreppsapparat och att det norska konceptet anser att 

manöverkrigföring sker på strategisk och operativ nivå är Leonhard’s teori den 

som mest liknar den som beskrivs i den svenska doktrinrapporten på marktaktisk 

nivå. Leonhard beskriver också samtliga nivåer i sin teori även om han anser att 

manöverkrigföring i huvudsak genomförs på operativ nivå. 
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5.3.3 Manövertänkande och omgivande begrepp på taktisk nivå 

Det är fullt funktionellt att använda sig av manövertänkande på den taktiska nivån 

eftersom detta utgör ett mentalt förhållningssätt till manöverkrigföringen som 

koncept. Konceptet skulle i denna kontext t.ex. kunna innebära ett genomförande 

av en markoperation med målsättning att lamslå en motståndares förmåga och vilja 

att fullfölja striden genom att angripa från en fördelaktig position. Så långt finns 

det inga motsatsförhållanden mellan de olika nivåerna. 

 

Däremot finns det inget stöd för att begreppsapparaten såsom den används i det 

undersökta materialet skall användas på taktisk nivå. Här pekar det snarare mot det 

som det norska konceptet och Leonhard kommit fram till, att manöverkrigföring till 

sin huvudsak genomförs på operativ nivå. Ordet genomförs bör inte tolkas för 

bokstavligt, utan snarare ses som ett uttryck för att det är på denna nivå som de 

tillgängliga resurserna kan inriktas mot ett slutmål. Det som skiljer den operativa 

nivån från den taktiska är främst tidsrummet. Den operativa nivån befinner sig flera 

dygn framåt i planeringscykeln. Detta är nödvändigt eftersom även dimensionerna 

sjö- och luft skall samordnas med markförbanden för att uppnå den synergieffekt 

som krävs för att slutmålet skall nås. Den taktiska nivån befinner sig mer i nuet, 

d.v.s. under själva lösande av en given uppgift. Uppdragstaktiken får därför ett 

större genomslag på den operativa nivån eftersom tidsrummet på denna nivå 

innebär uppgifter och uppdrag som skall lösas under längre tid. Inom den taktiska 

nivån är tidsförhållandena betydligt kortare varför också en högre grad av 

kommandostyrning förekommer. Detta gäller främst då ett avgörande skall nås på 

en viss plats eller inom ett visst område. Detta förhållande utesluter på intet sätt 

uppdragstaktiken på den taktiska nivån. Uppdragstaktiken kan dock vid vissa givna 

tillfällen innehålla kommandostyrning som genereras av en specifik situation av 

den typ som jag ovan redovisat. 

 

Den taktiska nivån kan med fördel fortsätta använda de redan existerande taktiska 

grundbegreppen. Detta motsäger inte att manövertänkandet skall tillämpas. Med en 

god utbildning kommer detta också sannolikt att bli naturligt för våra framtida 

chefer. Den taktiska nivån skall definitivt inte försöka att på slagfältet identifiera  
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egen och angriparens CoG. Det är i stället på den operativa nivån som en väl 

genomförd planeringsprocess skall bädda för att den taktiska nivån ges uppgifter 

och används på ett sätt som leder mot det slutliga målet. Skulle den taktiska nivån 

med de tidsförhållanden som det där är fråga om, i sin planering tillämpa 

manövertänkandets begreppsapparat kommer detta troligtvis att förlänga processen 

tidsmässigt och får till följd att det eftersträvansvärda, relativt fienden, högre 

operationstempot uteblir. I förlängningen innebär ett nytt operationskoncept 

knappast någon större skillnad på den taktiska nivån. Det handlar dock om att 

utbilda officerare på den taktiska nivån så att de får den förståelse som krävs för att 

förstå det operativa målet och den operativa nivåns roll i organisationen. Detta 

finner också stöd hos Leonhard som menar att snabba beslut på den taktiska nivån 

är viktigare än metodiska överväganden. Mest utmärkande för manöverkrigföring 

på taktisk nivå torde därför vara förmågan att identifiera de kritiska sårbarheter hos 

fienden som skall angripas. Fienden har sannolikt fler än en kritisk sårbarhet varför 

den taktiska nivån utifrån den operativa nivån beskrivning av fiendens CoG skall 

besluta om var striden skall tas. 

 

5.4 Teorianknytnings räckvidd 

Manöverteorier och manövertänkande har till dags dato lett fram till ett 

ledningskoncept och ett informationssystem som inom markstridskrafterna är 

under utprovning. Konceptet och systemet bygger på att erhålla en gemensam 

lägesuppfattning vilket bör uppfattas som en framgångsfaktor när ett högt 

operationstempo skall eftersträvas. 

 

Uppsatsens teorianknytning bygger på att ett antal faktorer som skall vara 

uppfyllda för att konceptet skall anses som framgångsrikt. Jag har här pekat på 

uppdragstaktik, indirekt metod, ta initiativ och risker, operationstempo, nå innanför 

fiendens beslutscykel och försätta fienden i en kaotisk situation så att han ger upp. 

Dessa faktorer kan också spåras i samtliga undersökta teorier. Om någon av dessa 

faktorer vid ett visst tillfälle inte kan realiseras, brakar då hela konceptet ihop? 

Svaret är sannolikt nej och detta nej kan motiveras med att en teori inte kan hantera 

och beskriva de psykiska och fysiska friktionerna som uppstår på stridsfältet. Vid  
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vissa tillfällen skulle det kunna vara av avgörande betydelse att ge underordnade 

chefer ett begränsat mandat i deras handlingsutrymme, d.v.s. sätta ett tak på 

ambitionsnivån även om det står i ett motsatsförhållande till det slutgiltiga målet. 

WSL beskriver detta i sin teori och menar att hur långt ett mandat skall sträcka sig 

beror på rådande situation. 

 

Den beskrivna teorin och modellen i kapitel 2 är dock tillräckligt generell för att 

användas då ett operativt koncept baserat på manövertänkande skall utvecklas. 

Teorin kan därför användas för att utveckla konceptet på ett rent metodmässigt och 

praktiskt plan vilket låter sig göras på relativt kort sikt. Att implementera ett 

manövertänkande är dock en process som spänner över ett betydligt längre 

tidsperspektiv och innebär att utbildningssatsningar måste genomföras för både 

officerare och förband under grundutbildning.. 

 

5.5 Förslag till fortsatt forskning 

En intressant uppgift vore att utreda den begreppsapparat som omger olika 

manöverkrigföringskoncept och teorier. Målsättningen skulle kunna var att ta fram 

ett underlag, som på sikt kan leda fram till en gemensam svensk begreppsapparat 

och plattform för fortsatt utveckling inom FM. 

 

6 Några framtida visioner 

I detta kapitel kommer jag att ge mina personliga reflektioner av hur jag ser på ett 

framtida operativt koncept baserat på manövertänkande. Jag kommer att behandla 

hur jag utifrån min undersökning ser på möjligheterna att med 

markstridsförbandens nuvarande organisation genomföra strid där 

manövertänkandet sätts i fokus. Markstridsdoktrinen skall nämligen beskriva hur 

målsättningar skall nås med nuvarande organisation. Jag kommer också att 

beskriva en metod hur begreppsapparaten med CoG i centrum kan hanteras och hur 

begreppet kan sättas i relation till andra förekommande begrepp. Jag avslutar med 

att beskriva hur jag anser att begreppet skulle kunna hanteras av FM.  
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De i uppsatsen undersökta teorierna och koncepten har alla entydigt bland annat 

pekat på behovet av ett högt operationstempo. Detta gäller oavsett om vi verkar på 

operativ eller taktisk nivå. Skillnaderna mellan dessa nivåer har jag beskrivit 

tidigare. En förutsättning för att markstridsförbanden skall kunna manövrera 

snabbare än fienden i tid och rum är att de har en organisatorisk sammansättning 

som medger detta. Markstridsförbanden har i dag ”spetsar”, d.v.s. stridsvagnar och 

pansarskyttefordon som väl medger detta. Bristen ligger enligt min uppfattning 

inom de funktioner som inte har strid som förstahandsuppgift. Det krävs, att för 

striden avgörande funktioner kan följa manövern såväl i tid som i rum. 

Funktionerna understöd, luftförsvar, underhåll, fältarbeten (förbindelsemateriel) 

och sjukvård är de funktioner som minst måste kunna följa en snabb manöver som 

genomförs av de mekaniserade förbanden. Detta innebär att ytterligare satsningar 

bör ske mot en ökad mekanisering och ökat skydd för dessa funktioner. Om detta 

inte genomförs riskerar vi att förlora effekten av de satsningar vi gjort på de 

mekaniserade stridande funktionerna. 

 

Det går att identifiera en diskrepans mellan doktrinarbetsgrupperna och deras 

hantering av manövertänkandets mest centrala begrepp CoG. Den norska operativa 

doktrinen pekar på behovet av att doktrinen skall utgör en gemensam plattform för 

att kunna genomföra diskussioner. Jag har under min undersökning övertygats om 

att vi även inom FM måste möjliggöra liknande förutsättningar. Detta är inte minst 

viktigt då vi befinner oss i en utvecklingsfas. 

  

Den marktaktiska arbetsgruppen har översatt CoG till kraftcentrum och anser att 

det är en utpekad faktor för fiendens kritiska sårbarheter. Det spelar sannolikt 

ingen roll för en operations- eller stridsplan hur CoG definieras eftersom alla är 

överens om att manöverkrigföringskoncepet går ut på att angripa fienden där han 

är svag. Däremot så skall begreppet inte användas på den taktiska nivån. Detta 

styrks av Dr Joe Strange som har gjort ett försök att reda ut begreppet CoG och 

dess förhållande till andra begrepp som omger konceptet. I följande redovisar jag 

hans sätt att strukturera detta.74  

                                                 
74 Joe Strange, Perspectives on warfighting. Marin Corps University 1996, sid 11 
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?? Identifierar eget och fiendens CoG. Den första uppgiften i 

krigsplanläggningen skall alltså utgöras av att ”hitta” samtliga Centres of 

Gravity och om möjligt hänföra det till ett enda - ”The Hub of all Power 

and Movement”.  

?? Identifiera de ”kritiska krav” (CR) (Critical Requirements) som gör alla 

”kritiska förmågor” möjliga att realisera. T.ex. där rörlighet (mobilitet) är 

listad som en CC för fiendens motoriserade förband på operativ nivå 

kommer också ett effektivt bränsle- och försörjningssystem att kunna ses 

som CR. 

?? Identifiera de ”kritiska krav” (CR) eller delar av dessa som är skadade, 

sårbara (eller kan bli det) genom vårt agerande, t.ex. våra 

anfallsoperationer och andra stödjande delar av en operation. Dessa utgör 

fiendens kritiska sårbarheter (CV) (Critical Vulnerability). 

?? Utveckla en strategi, en operationsplan eller en taktisk plan som är i stånd 

att utnyttja en, eller helst flera, av fiendens kritiska sårbarheter. 

 

Som synes är ovan redovisad process tämligen komplex och därför också 

tidskrävande. Leonhard’s uppfattning att den taktiska nivån hellre kräver snabba 

beslut en metodiska övervägande stärker därför slutsatsen att begreppen ej skall 

tillämpas på taktisk nivå. WSL’s och det norska operativa konceptet pekar också på 

betydelsen av ett högt operationstempo vilket sannolikt inte gynnas av processen. 

 

Carl von Clausewitz (benämns fortsättningsvis CvC) menar också att det är en 

idealbild att kunna identifiera endast ett CoG. En idealbild som alltför sällan är 

möjlig att uppnå. Här framgår det dock med fullständig tydlighet att CvC anser att 

det finns fler än ett CoG. Strange menar också att en chef på den operativa nivån 

ofta har svårigheter att definiera ett enda fientlig CoG. Om t.ex. fiendens styrkor 

inom hans ansvarsområde är koncentrerade till i mer eller mindre två av varandra 

oberoende styrkor, vad händer då frågar sig Strange. Är den operativa chefen då 

konfronterad med bara en CoG? Svaret beror tveklöst på, enligt Strange, vilken  
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tonvikt olika chefer lägger på de var för sig rörliga fientliga styrkorna och deras 

förmåga att förstärka varandra, och när så krävs att agera tillsammans.75 CvC och 

Strange ger därför tillsammans ytterligare styrka till att begreppen inte skall 

hanteras på taktisk nivå. Den militärstrategiska och den operativa 

doktrinutvecklingsgruppen har båda gett CoG innebörden av en utpekad faktor för 

fiendes styrka och översatt det till tyngdpunkt vilket kan spåras till den norska 

översättningen som är ”tyngdepunkt”. Begreppet tyngdpunkt är enligt min 

uppfattning en översättning av det engelska begreppet ”main effort” och pekar på 

något helt annat. Det kan som exempel röra sig om ett skede i en operation då 

tyngdpunkten ligger hos markstridskrafterna, d.v.s. all verksamhet som genomförs 

skall för tillfället inriktas mot att stödja det som sker på marken. Likaledes kan 

begreppet beskriva vad tyngdpunkten ligger inom den taktiska nivån, d.v.s. vid 

vilket förband (brigad) som för närvarande skall utgöra fokus. Detta begrepp liknar 

alltså mer WSL: s definition av begreppet schwerpunkt vilket tidigare beskrivits i 

uppsatsen. Schwerpunkt och tyngdpunkt (main effort) har enligt min uppfattning 

alltså en tämligen likartad betydelse som inte skall sättas i relation till innebörden 

av CoG. För FM vidkommande ser jag dock behovet av att utveckla en svensk 

gemensam begreppsapparat och en översättning av begreppet CoG till något annat 

än tyngdpunkt. Eftersom det enligt den militärstrategiska arbetsgruppen handlar 

om en utpekad faktor för fiendens styrka så är mitt förslag att översätta det till 

”kraftkälla”. Begreppet och andra omgivande begrepp bör dock som jag tidigare 

beskrivit inte användas i den taktiska processen. Detta ställningstagande motsäger 

inte att manövertänkandet kan tillämpas på marktaktisk nivå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75 Joe Strange, Perspectives on warfighting. Marin Corps University 1996, sid 17 
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7  Abstract 

 
The Swedish Armed Forces are facing a huge challenge when an operational 

concept of maneuver thinking will be introduced. This concept creates a new way 

of thinking that we have not been confronted with before. What is it, then? What 

makes this so special, and makes this concept different compared to the situation 

earlier? Maybe at first glance the differences are not so large. Current tactical 

concept (AR II 1995) aims to move in a direction that at least partly  contains parts 

of the maneuver warfare concept. During my studies I have found that one major 

thing with this new system compared to before is the mental planning process. 

That is to say, how to approach a certain identified problem and task. 

 

The main thing is here to understand the overall situations, and then to be able to 

concentrate on special and specific tasks that only correspond to the operational 

level. Therefore to understand this strategy it is necessary to have changes in the 

mental way of thinking in the Swedish Armed Forces, which must start from the 

top level.   

  

I have also been more convinced that maneuver warfare mainly takes place at the 

operational level, and that maneuver thinking can also be practiced at the tactical 

level, but only to a certain degree. Considerations of methods do not bring this fast 

decision process which constitutes maneuver warfare, where quicker decisions and 

execution than the enemy leads to gaining the initiative and controlling a given 

situation. 
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