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Sammanfattning: 

Manöverkrigföring är en central del i Försvarsmaktens syn på stridens genomförande och nyttjandet 
av sina väpnade resurser. Manöverkrigföring och manövertänkande tillmäts också stort utrymme i den 

militärstrategiska doktrinen. Med anledning av beslut om tillämpning för Militärstrategisk doktrin 

2012 och därmed upphävandet av Militärstrategisk doktrin 2002 fann jag det värdefullt att analysera 
utvecklingen inom förhållningssättet till manöverkrigföring i doktrinen.  

 

Med kvalitativ textanalys som metod jämförde jag de båda doktrinerna i hänseende till 
manöverkrigföring och manövertänkande för att se om det skett någon utveckling. Jag belyste även 

möjliga påverkande faktorer på doktrinutvecklingen i två internationella insatser, nämligen KFOR och 

Isaf. 

 
Jag fann att en utveckling har ägt rum i förhållningssättet till manöverkrigföring och manövertänkande 

och att Militärstrategisk doktrin 2012 har ett mer nyanserat förhållningssätt än sin föregångare som 

hade ett mer okritiskt och föråldrat förhållningssätt till manöverkrigföring. 
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Abstract: 

 

Maneuver warfare is a central part of the Swedish armed forces way of conducting battle and its use of 

its armed resources as a whole. Maneuver warfare and maneuver thinking is also an extensive part of 
the strategic doctrine. Due to the decision to implement the 2012 edition of the strategic doctrine and 

thereby to withdraw the 2002 edition I found it of value to analyze the development of the attitude 

towards maneuver warfare in the strategic doctrine.  

 
By the method of qualitative text analysis I compared the two strategic doctrines with maneuver 

warfare and maneuver thinking as the point of view to establish whether a change had taken place. I 

also illuminated possible factors in the doctrinal development by pointing out two international 
operations, KFOR and Isaf, as influential factors. 

 

I found that a developmental change had taken place in the attitude towards maneuver warfare and 
maneuver thinking. The 2012 edition of strategic doctrine had a more nuanced attitude than its 

predecessor that had a more uncritical and dated view concerning maneuver warfare.      

 

Key words: Maneuver warfare, doctrinal development, doctrine  
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SA Krigsvetenskap, Manöverkrigföring i svensk militärstrategisk 

doktrin  

1.0 Bakgrund  

”Grunden för Försvarsmaktens agerande är manövertänkande. Manövertänkandet är 

Försvarsmaktens uppfattning om hur vilja och resurser på bästa sätt skall användas för att uppnå 

uppsatta mål i en konflikt eller annan situation där militära medel används.”
1
 

Som det går att utläsa från detta citat ur Militärstrategisk doktrin 2002 (MSD02) har försvarsmakten 

en övertygad syn att manöverkrigföring
2
 är den mest framgångsrika metoden att nå målsättningar i 

konflikter. Denna syn framhålls även i efterföljaren, Militärstrategisk doktrin 2012 (MSD12), där det 

går att utläsa: 

”Försvarsmakten och dess ingående förband ska sträva efter att tillämpa manöverkrigföring när så är 

möjligt. Den militärstrategiska nivån ska ge underlydande chefer den handlingsfrihet och det stöd som 

krävs för att kunna använda konceptet och åstadkomma denna typ av avgöranden.”
3
 

Manöverkrigföring som militärteoretiskt begrepp har alltså i högsta grad överlevt utvecklingen från 

MSD02 till MSD12. Samtidigt har mycket annat förändrats i Försvarsmakten och i omvärlden.  Detta 

understryks av Överbefälhavaren Sverker Göransson i förordet till MSD12. Där skriver Göransson;  

”Ny Militärstrategisk doktrin innehåller bland annat ett nytt konfliktspektrum som omfattar hela 

skalan från högintensiv till lågintensiv insats mot såväl reguljär som irreguljär motståndare.”
4
  

En logisk slutsats av denna mening är att MSD02 (till skillnad från ”Ny Militärstrategisk doktrin”) inte 

innehöll detta nya konfliktspektrum som Göransson beskriver i förordet och då heller inte tillämpar 

detta på hur den presenterar tankarna kring manöverkrigföring.  

En annan indikator på hur MSD12 ansats skiljer sig från MSD02 är att den till skillnad mot sin 

föregångare är indelad i två delar där den inledande delen (Del A) behandlar ”…en kontextuell grund 

och förmedlar innebörd av begrepp och fenomen samt ger modeller med mera för att förstå det 

militära maktmedlet.”
5
 medan Del B ”är en inriktande del som innehåller doktrinens egentliga 

inriktning för uppbyggnad och bruk av militära maktmedel.”
6
 Genom att nyansera sig gör MSD12 en 

ansats till att vara mer holistisk i sin syn på strategi än sin föregångare, vilket kan leda till andra 

slutsatser.    

Som tidigare nämnt angående MSD12 så gör den ”…anspråk på att innefatta hela bredden av 

konfliktspektret och inrikta medel och metoder över hela konfliktskalan”
7
. Detta föder en förhoppning 

att synen på manöverkrigföringen utvecklats och förfinats, kanske även i viss mån förändrats, sen den 

tidigare doktrinen. Det är kring detta uppsatsen kommer att kretsa.  

 

                                                             
1 Försvarsmakten, 2002, Militärstrategisk doktrin 2002, sid 81 
2 Som är det väpnade genomförandet av manövertänkande 
3 Försvarsmakten 2011, Militärstrategisk doktrin 2012, sid. 127 
4
 Ibid. sid. 5 

5 Ibid. sid. 13 
6 Ibid. sid. 13 
7 Ibid. sid. 12 
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1.2 Syfte och problemformulering  

Manöverkriget, vid sidan om kärnvapen, är en av de viktigaste faktorerna i doktrinutvecklingen sen 

andra världskriget
8
, skriver Marco Smedberg i Om stridens grunder.  Den ligger till grunden för hur 

Försvarsmakten ser på nyttjandet av sina resurser och ledningen av detsamma.  Jag ser därför att det är 

av vikt att observera hur militärstrategisk doktrin förhåller sig till manöverkrigföring och 

manövertänkande i sin utveckling. Detta då den är överordnad alla andra doktriner och är ett 

inriktande dokument som behandlar hur stridskrafterna ska användas och utvecklas idag samt de 

närmaste åren
9
. 

För att även lyfta in den kontext som dessa doktriner skapades i så ska jag ställa dem mot två 

tongivande uppdrag som Försvarsmakten löste under den aktuella tidsperioden, nämligen KFOR 

(Kosovo) och Isaf (Afghanistan). Detta gör jag för att hitta möjliga förklaringar på vad som kan ha 

påverkat utvecklingen i doktrinen.   

Syftet med uppsatsen är att analysera MSD02 och MSD12 och jämföra dem i hänseende till 

manövertänkande i allmänhet, och i synnerhet manöverkrigföring, samt att belysa faktorer som kan ha 

påverkat synen på manöverkrigföring i doktrinerna. Min förhoppning är att kunna bidra med ett nytt 

perspektiv på den svenska doktrinutvecklingen, med manöverkrigföring och manövertänkande i fokus. 

Tidigare forskning har granskat utvecklingen av doktriner samt MSD02 relevans för dagens konflikter 

men inte med manövertänkande som främsta undersökningsområde. På grund av att MSD12 också är 

relativt nyligen fastställd och utgiven så har ingen tidigare forskning berört den, vilket blir ett konkret 

bidrag från min sida.   

1.3 Frågeställning: 

Har synen på manöverkrigföring förändrats mellan MSD02 och MSD12 och i så fall hur? 

Hur ser de båda doktrinerna att manöverkrigföring skall ske mot den tänkte motståndaren? 

Vilka förklaringar till detta kan hittas i Försvarsmakten deltagande i KFOR respektive Isaf? 

1.4 Avgränsningar 

Väldigt många faktorer påverkar ett lands doktrinutveckling. Jag har valt att studera två insatser som 

jag anser har haft, och har, betydelse för Sveriges syn på krigföring och därmed dess 

doktrinutveckling. Dessa insatser är i sig också mycket mångfacetterade och några självklara samband 

mellan händelserna i operationsområdet och den svenska doktrinutvecklingen finns inte alltid så jag 

kommer enbart att beakta de på Försvarsmakten ställda uppgifterna under de respektive insatserna.  

Jag motiverar valet av dessa två insatser för att de är de som engagerar mest resurser och personal i 

nuläget och har gjort så under lång tid.
10

 En annan viktig faktor i mitt val av insats är att engagemanget 

i Isaf är ett typexempel på en allomfattande insats (comprehensive approach)
11

, dvs. en samverkan 

mellan civila och militära aktörer i byggandet av fred och säkerhet. Den allomfattande insatsen är en 

central del i MSD12 så jag har anledning att tro att denna insats har påverkat doktrinutvecklingen. 

Liknande karaktärsdrag går också att finna i KFOR där fokusen i mångt och mycket har skiftat till att 

                                                             
8
 Smedberg, 1994, Om stridens grunder, sid. 94 

9 Försvarsmakten 2011, MSD12, sid. 11 
10 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/ (2012-05-03) 
11 http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/95/21/c7aa7e78.pdf, sid. 12 (2012-05-15) 



SA Krigsvetenskap Michael Langhard OP 09-12 

5 

 

stödja uppbyggandet av det civila samhällets strukturer, främst efter Kosovos 

självständighetsdeklaration 2008.
12

 Den allomfattande insatsen, som begrepp, var ännu inte lanserat i 

svensk doktrin under större delen av insatsen i KFOR. Jag ser därför att den kan finnas ett möjligt 

motviktsförhållande i de två insatserna och att det därför finns ett värde i att analysera bådas möjliga 

påverkan på doktrinutvecklingen.   

2.0 Teori och analysmetod 

2.0.1 Teori rörande manöverkrigföring 

Manöverkrigföring bygger på manövertänkande, som i sin tur är en utveckling av den indirekta 

metoden. Sammanfattningsvis syftar manöverkrigföring till att uppnå avgöranden genom att 

åstadkomma systemchock. Grunden för manöverkrigföring är att: 

- Tillämpa den indirekta metoden och utnyttja kritiska sårbarheter 

- Ständigt sträva efter initiativet, vilket underlättas av uppdragstaktik
13

. 

 

Med hjälp av denna teoribildning, som doktrinen accepterat som sin egen, ska jag utvärdera de båda 

doktrinerna. Detta åstadkommer jag genom att jämföra de faktorer som teorin anser vara grunderna i 

manöverkrigföring. Dessa har jag identifierat som: 

- 2.0.1.1  Förespråkandet av den indirekta metoden 

Operationaliseras genom att analysera hur doktrinerna framhåller den indirekta metodens 

lämplighet i olika situationer, samt även hur doktrinen ser på dess motsats, den direkta 

metoden. 

- 2.0.1.2  Identifiering av kritiska sårbarheter (kopplat till motståndaren) 

Operationaliseras genom att analysera hur doktrinerna ser på identifiering av kritiska 

sårbarheter samt hur doktrinerna presenterar teorier om hur det skall gå till. 

- 2.0.1.3 Framhållandet av initiativkraft 

Operationaliseras genom att analysera hur doktrinerna framhäver vikten av initiativ samt hur 

doktrinerna är inställda mot underordnades initiativ.  

- 2.0.1.4 Synen på uppdragstaktikens tillämpbarhet 

Operationaliseras genom att analysera synen på uppdragstaktik och uppdragsstyrning som 

lämplig ledningsmetod i olika situationer.  

 

Mycket av denna teoribildning, främst rörande uppdragstaktik
14

 och de kritiska sårbarheterna
15

 (i form 

av styrkor och svagheter), känns igen i William S. Linds bok Handbok manöverkrigföring som finns i 

referenslistan i båda doktrinerna. Den rör sig dock mer på den taktiska nivån och tar även upp andra 

element inom manöverkrigföringen som den svenska doktrinen inte framhåller lika starkt, såsom 

                                                             
12

 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Kosovo--KFOR/ (2012-04-16) 
13Försvarsmakten, 2011, MSD12, sid. 126 
14 Lind, 2002, Handbok manöverkrigföring, sid. 20 
15 Ibid. sid. 25 
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eldkraft
16

. Lind beskriver dock på ett lättförståeligt sätt hur manöverkriget kan föras i fält och känns 

som en ledstjärna även för den svenska militärstrategiska doktrinen.     

2.0.2 Teori rörande doktrinutveckling  

Här följer de teorier som ligger till grundför min analys av möjliga orsaker till Försvarsmaktens 

utveckling av den militärstrategiska doktrinen  

2.0.2.1 Insatsens påverkan på doktriner 

Uppgiftsställningarna under insatserna ser jag i min analys som möjliga påverkande faktorer. För att få 

in dem i min analys placerar jag in uppgifterna ställda under KFOR och Isaf i nedanstående modell. 

För att åskådliggöra hur jag ser att dessa insatser står i relation till doktrinerna använder jag Geoffrey 

Tills doktrincykel enligt följande figur: 

Bild 3.217 

Till beskriver målande att (militär-) teorier är matlagningskonsten, doktrinen är dagens meny och att 

båda är viktiga.
18

 Jag tolkar detta som att Till ser doktrinerna som viktiga men högst föränderliga och 

under ständig utveckling. Synen på doktrinutveckling som en dynamisk och levande process delas 

också av de svenska militärstrategiska doktrinerna. ”Doktrinutveckling är en ständigt pågående 

process. Faktorer som bestämmer giltigheten i Försvarsmaktens doktriner skall kontinuerligt följas, 

analyseras och vid avgörande förändringar påverka doktrinernas innehåll.”
19

 står det i inledningen av 

MSD02 och i förordet till MSD12 går det att finna följande formulering: ”Denna nya version av 

Militärstrategisk doktrin skall därför ses som ett första steg i en levande doktrinprocess och kommer 

att utvecklas och revideras i flera steg.”
20

 Jag anser att dessa citat gör gällande att många faktorer 

påverkar doktrinerna i sin utveckling och att den är ständigt pågående.   

Doktrinerna identifierar många faktorer som påverkar utvecklingen men jag har valt att isolera 

uppgifterna under två insatser, KFOR och Isaf, som påverkande faktorer på doktrinerna. Syftet med 

detta är att doktrinutveckling är en mycket komplex process och jag gör inte anspråk på att fullständigt 

analysera denna. Hur dessa insatser eventuellt har påverkat doktrinen ska mer ses som underlag för 

fortsatt tanke och diskussion än en uttömmande analys av svensk doktrinutveckling. Jag lyfter därför 

ut ”insats” ur doktrincykeln och beaktar enbart den som påverkande faktor.  

 

                                                             
16 Lind, 2002, sid. 26 
17

 Till, 2009, Seapower: a guide to the twenty-first century, sid. 47 
18 Ibid. sid. 46 
19 Försvarsmakten, 2002, MSD02, sid. 12 
20 Försvarsmaten 2011, MSD12, sid. 5 
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2.0.2.2 Internationella trender inom doktrinutveckling 

En teori, som jag delar, är att den svenska doktrinutvecklingen till del kan ha följt den amerikanska, 

detta baserar jag på att Sverige deltar i insatser som USA också deltar i och på samma mandat. Denna 

syn delas också av Dr. Olof Kronvall, i rapporten Doctrinal Transformation US Strategic Doctrine, 

2001-2004 där Kronvall skriver ”Försvarsmakten är också i en förändringsfas, som i stor utsträckning 

är inspirerad av doktrinella koncept som ursprungligen kommer ifrån eller är utvecklade i USA, som 

nätverksbaserat försvar, samverkan mellan vapengrenarna (jointness) och effektbaserade 

operationer.”
21

Kronvall nämner också den generella utvecklingen av den amerikanska militärmakten 

under 1990-talet; ”Under 1990-talet inriktades gradvis de amerikanska styrkorna mot att hantera ett 

mycket bredare spektrum av kris- och krigsscenarior på konfliktskalans alla nivåer och de amerikanska 

styrkorna måste ha förmågan att sättas in varsomhelst i världen och på väldigt kort varsel.”
22

 

Detta känns igen redan i förordet till MSD12 där Överbefälhavare Sverker Göransson skriver:  

”Deltagande i multinationella snabbinsatsstyrkor, ökad närvaro i såväl korta som långa internationella 

operationer är andra exempel på förändring och utveckling. Komplexiteten i internationella insatser 

har också visat på behovet av nya multifunktionella metoder där militära och civila insatser 

koordineras och harmoniseras. Utvecklingen av allomfattande insats (Comprehensive approach) och 

effekttänkande är exempel på detta”
23

 I förordet finns också detta citat: 

 ”Ny Militärstrategisk doktrin innehåller bland annat ett nytt konfliktspektrum som omfattar hela 

skalan från högintensiv till lågintensiv insats mot såväl reguljär som irreguljär motståndare. Till detta 

definieras en rad begrepp som bygger på internationell forskning och doktrinutveckling.”
24

  

Jag finner i dessa citat argument för att de svenska doktrinutvecklarna, i alla fall till del, kan ha funnit 

inspiration i den amerikanska doktrinutvecklingen.      

Som tidigare nämnt så är detta en förenklad syn på orsakssambanden i doktrinutvecklingen men 

fungerar som redskap för att belysa hur Försvarsmaktens verksamhet, i detta fall uppgifter under 

insats, kan påverka doktrinutvecklingen.  

2.1 Metod 

Metoden jag kommer att använda mig av är en jämförande studie i form av en kvalitativ textanalys. 

Val av metod motiverar jag främst genom den syn som skall genomsyra läsningen av doktrinen 

nämligen att ”Den är normativ men kräver i varje situation tillämpning med förnuft och tanke”
25

.  

Detta leder mig till en hermeneutisk utgångspunkt i min studie, vilket studien av kvalitativa data kan 

ge. Textanalysen lämnar utrymme både för textens manifesta och latenta budskap
26

, det vill säga att 

doktrinens innebörd kan ibland utläsas från mer än den faktiska texten. Då jag väljer att tolka dess 

latenta budskap kommer detta framgå tydligt.   

Metoden medger även viss tolerans för tvetydigheter och motsägelser och med tanke på den höga 

abstraktionsnivån i militärstrategisk doktrin måste denna tolerans finnas för att ge mig som forskare 

                                                             
21 Kronvall, 2005, Doctrinal Transformation US Strategic Doctrine 2001-2004, sid. 4 
22 Ibid. sid. 17 
23

 Försvarsmakten, 2011, MSD12, sid. 5 
24 Ibid. sid. 5 
25 Ibid. sid. 5 
26 Esaiasson, 2007, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, sid. 221 
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visst tolkningsutrymme.  Kvalitén på studien, och därmed uppsatsen, hänger därmed på forskarens 

skicklighet i att tolka de kvalitativa data som presenteras.  

Redovisningen av mina resultat kommer att ske i form av sammanfattande referat, citat av 

nyckelpassager och en argumenterande slutsats
27

.  Utgången av min analys, främst den rörande hur 

insatserna påverkat doktrinerna, sker i form av diskuterande och belysande text.  

2.1.1 Kritik mot vald metod 

Den kvalitativa studien av text ger forskaren ett stort ansvar för dess tolkning och det är fullt möjligt 

att andra forskare kan komma fram till andra slutsatser vid studien av samma material. Detta 

reliabilitetsproblem finns inbyggt i metoden och kräver varsam hantering och tolkning av data då risk 

finns att data både förenklas på ett oacceptabelt sätt och lyfts ur sin kontext för att passa forskarens 

egna teorier. Min förhoppning är att detta problem begränsas av en tydlig operationalisering.  

Precis som inom all forskning krävs det att forskaren har ett öppet sinne, detta är ännu mer sant i den 

kvalitativa textstudien. Det är enbart genom att aktivt försöka falsifiera min syn på data som jag kan 

säkerställa min egen objektivitet.    

3.0 Tidigare forskning 

Det finns forskning inom doktrinutveckling och manöverkrigföring, både i internationell och i svensk 

kontext.  

Dr. Olof Kronvalls rapport ”Doctrinal Transformation, US Strategic Doctrine 2001-2004” behandlar 

den strategiska doktrinutvecklingen i USA, som likt Sverige också deltar i insatsen i Kosovo och 

Afghanistan. Syftet med rapporten är att ”…beskriva viktiga trender i utvecklingen av USA:s militära 

doktrin på en strategisk nivå mellan 2001 och 2004.
28

  Även om Kronvalls fokus är mer generellt än 

just manöverkrigföring så behandlas även detta, speciellt rörande avsnitten om arméns och 

marinkårens doktrinutveckling. Kronvall slår fast att ”En hörnsten i marinkårens doktrin är 

manöverkrigföring”
29

 och att även armén har ett fokus på de fundamentala elementen i 

manöverkrigföring i sin doktrin ”med betoning på flexibilitet, ett högt operativt tempo, övertagandet 

av initiativet från motståndaren osv.”
30

 Detta befästs även i det sammanfattande kapitlet som en viktig 

likhet mellan de två vapengrenarna
31

 

Kronvall hävdar i första kapitlet av rapporten att Svensk doktrinutveckling i mångt och mycket är 

inspirerad av den amerikanska
32

. Som tidigare nämnt så observerar Kronvall doktrinella trender mot en 

mer flexibel amerikansk militärmakt, med förmåga att agera över hela konfliktskalan och i ett brett 

spektrum av kris- och krigsscenarior
33

. Detta är något som jag känner igen i min analys av de svenska 

militärstrategiska doktrinerna och även i Försvarsmaktens utveckling i stort.  

Den svenska doktrinutvecklingen har även den varit område för tidigare forskning. I uppsatsen ”Från 

projekt till process? Försvarsmakten doktrinutveckling i går, i dag och i morgon.” analyserar Mj. 

                                                             
27 Esaiasson, 2007, sid. 224 
28 Kronvall, 2005 sid. 3 
29 Ibid. sid. 39 
30

 Ibid. sid. 45 
31 Ibid sid. 35 
32 Ibid. sid. 3 
33 Ibid. sid. 17 
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Glenn Hartikainen den institutionella utvecklingen av doktrinerna. En av hans tre frågeställningar löd 

”Hur genomförde Försvarsmakten utvecklingen av militärstrategisk doktrin och doktrin för 

gemensamma operationer samt vilka var erfarenheterna och lärdomarna?”
34

 

Hartikainens slutsats var, efter genomgång av skriftliga källor och intervjuer med nyckelpersoner i den 

svenska doktrinutvecklingen, att den svenska doktrinutvecklingen har en hög grad av formalisering 

och i princip genomförs i form av projektarbeten inom linjeorganisationen. Graden av integrering och 

samordning i övriga Försvarsmakten anser Hartikainen vara låg.
35

 Denna slutsats är intressant och 

möjligtvis även problematisk för min forskning då jag ser insatserna, som är en integrerad del i 

Försvarsmaktens arbete, som direkt påverkande faktorer. Jag har dock klart för mig att denna 

förenklade syn på doktrinutveckling inte är hela sanningen, vilket presenteras i både avgränsningar- 

och teoriavsnittet i denna uppsats.    

En annan, öppet kritisk, uppsats rörande doktrinutvecklingen och MSD02 tillämpbarhet i dagens 

Försvarsmakt är Kd. Nils Wallentins ”Militärstrategisk doktrin, är den användbar i dagens försvar?”.  

Wallentins centrala frågeställning löd ”Är Militärstrategisk doktrin relevant som vägledning för att 

lösa Försvarsmaktens uppgifter i irreguljära konflikter?”
36

 

Wallentins svar på frågeställningen och slutsats på uppsatsen var att MSD02 inte är tillämpbar på 

irreguljära konflikter för att den brister i information som han anser vara viktig för att lyckas i sådana 

scenarier.
37

 Jag instämmer i Wallentins slutsats och jag tycker att det märks en tydlig förbättring i 

MSD12 rörande irreguljära motståndare, både genomgående och i avsnitten om manöverkrigföring.
38

 

Att uppsatsen också tas upp i MSD12:s källförteckning
39

 ser jag som ett erkännande av att problemet 

observerats även från doktrinutvecklarnas håll. Detta är intressant för min forskning då det leder mig 

till att tro att en faktisk förändring har skett mellan de två doktrinerna rörande manöverkrigföring och 

manövertänkande.    

Även fast Mj. Hartikainen och Kd. Wallentins perspektiv på utvecklingen av doktrinen skiljer sig från 

mitt anser jag att våra respektive arbeten har gemensamma beröringspunkter. Inte minst i vår strävan 

att hitta orsaker till hur och varför doktriner utformas som de gör.  

Jag hoppas att med min forskning kunna bidra med ännu ett perspektiv på doktrinerna och dess 

utveckling, då med manövertänkande och manöverkrigföring som det centrala området. Ingen av dessa 

ovan nämnda arbeten behandlar MSD12, vilket blir ett konkret bidrag från min sida. Att tidigare 

forskning berört både manöverkrigföringens roll i doktrinutvecklingen, den svenska institutionella 

doktrinutvecklingen samt MSD02 relevans för dagens Försvarsmakt ser jag som en fingervisning för 

att området jag rör mig inom både har krigsvetenskaplig relevans och av utomvetenskapligt intresse 

för Försvarsmaktens lösande av sitt uppdrag.     

4.0 Förklaring av begrepp 

För att kunna fortsätta i denna teoretiska uppsats måste en gemensam förståelse skapas för de begrepp 

och termer som används. Det finns sällan en koncensus i den militärteoretiska världen angående 

definitioner av dessa begrepp men genom att studera de båda militärstrategiska doktrinerna kan en 

                                                             
34 Hartikainen, 2008, Från projekt till process? Försvarsmaktens doktrinutveckling i går, i dag, i morgon, sid. 5 
35 Ibid. sid. 1 
36

 Wallentin, 2009, Militärstrategisk doktrin, är den användbar i dagens försvar?, sid. 5 
37 Wallentin, 2009, sid. 23 
38 Försvarsmakten, 2011, MSD12, sid. 131 
39 Ibid. sid. 162 
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generell begreppsvärld ändå ensas. Synen på dessa begrepp skiljer sig inte nämnvärt mellan de båda 

doktrinerna, enbart tillämpningen, därför får dessa tjäna som källa för den gemensamma 

begreppsvärlden.    

4.0.1 Doktrin 

Ursprunget till begreppet doktrin återfinns i de latinska orden doctri’na och do’ceo, som betyder 

undervisning, lärdom, läroämne respektive undervisa, lära. I det svenska språket kan ordet doktrin ha 

flera betydelser: vetenskap, lärdom, kunskap, undervisning eller teori avsedd för praktisk tillämpning 

inom ett visst område. I modern svenska – särskilt i politiska och militära frågor – används begreppet 

doktrin som regel i betydelsen fastlagd teori eller normer som utgör grundval för handlande.
40

 

Den militärstrategiska doktrinen syftar till att skapa samsyn gällande konflikter, hot, säkerhetspolitik 

och användandet av de egna stridskrafterna. Doktrinens innehåll är av generell och övergripande 

karaktär och skall ge förståelse och inriktning för såväl övningsverksamhet som system- och 

förmågeutveckling.
41

 

”MSD är en svensk militär doktrin överordnad övriga nationella militära doktriner, grundsyner och 

reglementen.”
42

 

4.0.2 Manöverkrigföring  

Manöverkrigföring bygger på att angripa en motståndares svagheter i stället för dess styrkor. På detta 

sätt uppstår god stridsekonomi även när de egna styrkorna är starkare än motståndarens. Genom att 

betrakta motståndaren som uppbyggd av ett system beroende av en inre sammanhållning kan de 

kritiska sårbarheterna identifieras och neutraliseras vilket skall leda till den systemchock som är 

manöverkrigföringens mål. 

De konceptuella faktorerna tillmäts större vikt än de fysiska. Organisation, sammanhållning och moral 

blir då viktiga mål som, om de slås ut, lamslår motståndarens kampvilja.
43

  

4.0.3 Indirekt metod 

Den indirekta metoden kännetecknas av exploatering av motståndarens svagheter, både moraliskt, 

konceptuellt och fysiskt. Motståndarens starka styrkor undviks
44

. 

Den indirekta metoden, som är manöverkrigets ursprung
45

, handlar i kort om att följa minsta 

motståndets lag och uppnå god stridsekonomi genom att undvika motståndarens huvudstyrka och 

skapa en känsla av obalans. Denna känsla av obalans skapas genom att slå på djupet mot de funktioner 

som är av vikt för motståndarens förmåga till fortsatt strid, exempelvis ledning, logistik och 

infrastruktur. Kort sagt, ”Genom att angripa motståndarens vitala funktioner med indirekt metod kan 

fördelaktiga lägen skapas till låg egen kostnad och avgöranden nås”
46

. 

 

                                                             
40 Försvarsmakten, 2011, MSD12, sid. 10 
41 Ibid. sid. 11 
42 Ibid. sid. 11 
43

 Ibid. sid. 126 
44 Ibid. sid. 125 
45 Ibid. sid. 126 
46 Ibid. sid. 126 
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4.0.4 Kritiska sårbarheter 

Benämningen på den eller de faktorer som omöjliggör fortsatt strid för motståndaren, eller den egna 

styrkan. Genom att angripa motståndarens avgörande behov för att upprätthålla den avgörande 

förmågan skapas en kritisk sårbarhet. Detta kräver en korrekt identifiering av tyngdpunkten, som anger 

de förutsättningar som kampen baseras på för att en part ska uppnå sina målsättningar.
47

 Förklaras i 

nedanstående tabell: 

Tyngdpunkt Avgörande förmåga Avgörande behov Kritisk sårbarhet 

Presidenten av Y-land Kan skapa negativ 

folkvilja mot vår 

insats. 

Kan hålla samman och 

samordna de väpnade 
styrkornas motstånd. 

Inåtriktad propaganda, 

Hot om våld, och 
utdragen intervention 

utan framgång. 

Elitstyrkans existens, 

fungerande 

ledningssystem och 

stöd från X-land. 

Den interna 

propagandan och 

våldet. 

Ledningssystem 

Vapenimporten från X-

land. 

(Bild 5:14, MSD12, Redigerad av författaren) 

4.0.5 Initiativkraft 

I manöverkrigföringens kontext handlar initiativkraft om att försätta motståndaren i en situation där 

denne hela tiden måste reagera på våra handlingar. Ett högt tempo, relativt till motståndaren, samt att 

ständigt identifiera kritiska sårbarheter att angripa leder fram till systemchocken och den slutliga 

systemkollapsen. 

Genom att genomlöpa beslutscykeln (förmågan att upptäcka, bedöma, fatta beslut och agera) snabbare 

relativt vår motståndare kommer dennes reaktion på vårt agerande slutligen bli irrelevant.
48

 

4.0.6 Uppdragstaktik 

Den taktiska förutsättningen för manöverkrigföring. Uppdragstaktikens teoretiska grund är synen på 

att krigets natur är en komplex mänsklig företeelse med friktioner och osäkerheter som ofta är svåra att 

förutsäga. Genom uppdragstaktikens decentraliserade ledning kan beslutsfattande ske i ett högre 

tempo på alla nivåer.  

Detta i sin tur kräver att individer och chefer på alla nivåer tillåts ta nödvändiga initiativ som strävar 

mot uppsatta mål och avsedda effekter. Förutsättningen för detta är en atmosfär där initiativ 

uppmuntras, att personalen har hög utbildningsnivå och att målet för uppdaget är tydligt 

kommunicerat. Uppdragstaktik är grunden för all ledning i Försvarsmakten.
49

 

5.0 Insatserna 

Här följer en kort introduktion till de insatser jag valt som möjliga påverkande faktorer för svensk 

doktrinutveckling.  

                                                             
47 Försvarsmakten, 2011, MSD12 sid. 126 
48 Ibid. sid. 130 
49 Ibid. sid. 119 
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5.0.1 KFOR (Kosovo) 

Sverige har haft personal i Kosovo sedan 1999 och insatsen har sitt mandat i FN-resolutionen 1244. 

Insatsen leds av NATO och är fortfarande pågående men med betydligt mindre personal än vid början 

av insatsen.  

Syftet med insatsen var inledningsvis att upprätthålla fred och säkerhet i regionen för alla, oavsett 

etnisk tillhörighet. Efter självständighetsdeklarationen 2008 tillkom dessutom uppgifterna att stödja 

uppbyggnad av professionella, demokratiska och multietniska säkerhetsstrukturer.
50

   

Utmärkande uppgifter för insatsen är stöd för återvändande flyktingar, uppröjning och minklarering, 

medicinskt stöd, säkerhetsfrågor och allmän ordning, säkerhet för etniska minoriteter, skydd av 

religiöst viktiga platser, gränssäkerhet, vapeninsamling- och destruktion, stödjandet av uppbyggnad av 

civila institutioner.  

Uppgifterna har bland annat lösts genom patrullering i minoritetsenklaver, kontroller i så kallade 

”checkpoints”, eftersök av vapen och ammunition, eskortering och bevakning.
51

 

5.0.2 Isaf (Afghanistan) 

Sverige har haft personal i Afghanistan sedan årsskiftet 2001/2002 och insatsen hade sitt ursprungliga 

mandat i FN-resolutionen 1386. Isaf:s uppgift var då att stödja säkerheten i regionen runt huvudstaden 

Kabul. I mars 2003 antogs FN-resolutionen 1510 som gav Isaf mandat över hela Afghanistan. PRT 

(Provincial Reconstruction Team) bildades i olika områden och Sverige bidrog till ett brittiskt PRT i 

norra Afghanistan med sitt centrum i Mazar-e-Shariff.
52

 

Sedan 2006 leder Sverige PRT Mazar-e-Shariff och syftet är att stötta Afghanistans regering med att 

åstadkomma säkerhet för civilbefolkningen. Förutom de tre skyttekompanierna med stödorganisation 

finns även officerare vars uppgift är att mentorera och instruera åt den Afghanska armén.
53

 

Utmärkande uppgifter för insatsen är att som stöd till den Afganska regeringen bedriva operationer 

som minskar möjligheterna och viljan till fortsatt uppror (insurgency), stödja den afghanska arméns 

utökning av kapacitet och förmågor, möjliggöra förbättringar av styre och socio-ekonomisk utveckling 

i syfte att skapa en säker och varaktigt stabil miljö som är synlig för befolkningen.
54

 

6.0 Analys av doktrinerna 

Här följer analysen av MSD02 respektive MSD12. Som tidigare nämnt i teoriavsnittet analyserar jag 

doktrinerna efter de fyra faktorerna som utgör grunden för manöverkrigföring. Därefter kommer ett 

sammanfattande och jämförande stycke. Slutligen söker jag möjliga orsaker till den eventuella 

utvecklingen av dessa faktorer utifrån de uppgifter som ställts på Försvarsmakten under deltagandet i 

KFOR respektive Isaf. 

                                                             
50 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Kosovo--KFOR/ (2012-04-16) 
51 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Kosovo--KFOR/Om-insatsen/ (2012-04-16) 
52 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Afghanistan--Isaf/Om-insatsen/Bakgrund/ (2012-04-

16) 
53 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Afghanistan--Isaf/Om-insatsen/Uppdrag-och-

strategi/ (2012-04-16) 
54 http://www.isaf.nato.int/mission.html (2012-04-16) 
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6.1 MSD02 

6.1.1 Förespråkandet av den indirekta metoden 

MSD02 uttrycker sin syn på den indirekta metoden explicit i avsnittet ”Indirekta metoden och kritiska 

sårbarheter”
55

. I avsnittet fastslår doktrinen att den optimala strategin åstadkommer ett avgörande med 

bästa stridsekonomi i fokus och att manövertänkande utgår från möjligheten att genom mental och 

fysisk manöver systematiskt undvika moståndarens styrkor och i stället inrikta medel mot dess 

svagheter.  

”Den indirekta metoden är därför ett viktigt verktyg för att, med begränsningar i medel och metoder, 

kunna uppnå strategiska, operativa eller taktiska mål i fred, kris och krig.”
56

  

Som en fundamental del i den indirekta metoden identifieras förskjutningen av styrkeförhållanden, 

denna förskjutning skall enligt doktrinen ske både fysiskt och psykologiskt genom att exempelvis hota 

motståndarens slagordning och skapa logisk oreda och känsla av förlorad handlingsfrihet. När 

möjligheter till fördelaktigt avgörande skapas innan motståndaren återskapat sin förmåga till 

detsamma kan den efterfrågade systemchocken uppnås eller efterföljas av fortsatt kamp med 

fördelaktiga styrkeförhållanden.  

”Den indirekta metoden skall i fysisk mening resultera i vägen med minsta motstånd och i psykologisk 

mening minst förväntade.”
57

     

Doktrinen identifierar den direkta metoden som konceptuell motpol till den indirekta och att den till 

skillnad mot den förstnämnde inte systematiskt undviker motståndarens styrkor utan söker ett direkt 

angrepp mot den identifierade tyngdpunkten oavsett om fiendens styrka försvarar denne. Som slutsats 

i stycket hävdar doktrinen att: 

”I praktiken innebär de flesta insatser att en kombination av indirekt och direkt metod tillämpas. 

Budskapet i manövertänkande är att den indirekta metoden skall utnyttjas där så är möjligt.”
58

  

Efter att ha tigit del av MSD02:s syn på den indirekta metoden är min slutsats att den är vad doktrinen 

förespråkar. Fördelarna som doktrinen nämner är många men den genomgående tanken som jag 

identifierat är just det goda förhållandet mellan avgörandet och stridsekonomin, vilket den indirekta 

metoden möjliggör. Att doktrinen sedan framhåller att den praktiska insatsen är en kombination av 

indirekt och direkt metod ser jag som ett sätt för den att undvika rigiditet men att den slutliga 

meningen att”…den indirekta metoden skall utnyttjas där så är möjligt” tyder på ett generellt 

förespråkande av den indirekta metodens lämplighet.    

6.1.2 Identifiering av kritiska sårbarheter (kopplat till motståndaren) 

MSD02 identifierar en kritisk sårbarhet som ”Punkter där avgörande kan nås till vår fördel och där 

motståndaren är svag eller inte förväntar sig ett angrepp…”
59

 och i en fotnot till avsnittet står det 

skrivet att: 

                                                             
55 Försvarsmakten 2002, MSD02, sid. 82 
56

 Ibid. sid. 82 
57 Ibid. sid. 83 
58 Ibid. sid. 84 
59 Försvarsmakten, 2002, MSD02, sid. 85 
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”Kritiska sårbarheter behöver inte vara fysiska. Kritiska sårbarheter kan även utgöras av en 

situation, förmåga eller moralisk faktor.”
60

  

Doktrinen hävdar även att bara ett fåtal kritiska sårbarheter kan identifieras på förhand. Krigets natur 

innebär att dessa kritiska sårbarheter är att betrakta som dynamiska fenomen som till stor del uppstår 

under stridsförloppet.  

”Att tillämpa den indirekta metoden innebär att konsekvent utnyttja möjligheter till framgång när de 

uppstår.”
61

  

Med detta citat anser jag att MSD02 fastslår att angrepp av kritiska sårbarheter är fundamentalt för att 

på ett framgångrikt sätt tillämpa den indirekta metoden och därmed manöverkrigföring. Däremot är 

den fattig på beskrivning av vad en kritisk sårbarhet är. Den förmedlar dock en fingervisning i den 

ovan citerade fotnoten. Närmast en beskrivning av vad en kritisk sårbarhet är kommer doktrinen i 

inledningen av stycket, nämligen som punkter där motståndaren är svag eller ovetande om stundande 

angrepp.    

6.1.3 Framhållandet av initiativkraft 

MSD02 tilldelar begreppet initiativkraft stort utrymme och teorier kring detta finns både explicit 

uttryckt i ett avsnitt inom kapitlet om manövertänkande men också som något av en genomgående 

grundsyn. Ett exempel på detta är att den redan i det inledande kapitlet påvisar att självständigt 

tänkande, agerande och individuellt utvecklande av militärstrategi, operationskonst och taktik är en 

viktig institutionell faktor för framgångsrik doktrinutveckling.
62

   

Avsnittet om initiativ inleds med att poängtera vikten av stridskrafternas flexibilitet och kreativitet för 

att kunna anpassa sig till nya händelseutvecklingar. Doktrinens slår fast att: 

”En nödvändig förutsättning för att kunna utnyttja händelseutvecklingen till vår fördel är att ta, och 

om nödvändigt återta, initiativet.”
63

 

Doktrinen beskriver sambandet mellan manövertänkande och initiativ med hjälp av den så kallade 

beslutscykeln, nämligen att upptäcka, bedöma, fatta beslut och agera. Genom att genomlöpa 

beslutscykeln snabbare än vår motståndare halkar denne efter och tvingas att ständigt reagera på våra 

handlingar i stället för att initiera egna. 

”I grunden handlar initiativ om att vidta egna åtgärder som gör motståndarens åtgärder 

irrelevanta.”
64

 

Inte bara det relativa tempot i beslutsfattandet utan även kvalitén i besluten tas upp i ett stycke som 

slår fast att i dynamiska miljöer blir den mentala modellen av verkligheten alltid bristfällig. Relativt 

motståndaren måste vi kunna observera yttre omständigheter och förändra vår modell av verkligheten 

genom att upprätthålla en korrekt lägesuppfattning och stridsplan. 

Den sammantagna förmågan att genomgå beslutscykeln, dvs. upptäcka, bedöma, fatta beslut och 

agera, benämner doktrinen ledningsöverläge. Den hävdar att alla åtgärder eller händelser som 

                                                             
60 Ibid. sid. 85 
61

 Ibid. sid. 85 
62 Ibid. sid. 12 
63 Ibid. sid. 86 
64 Ibid. sid. 86 



SA Krigsvetenskap Michael Langhard OP 09-12 

15 

 

förbättrar vår förmåga till att genomgå beslutscykeln, eller försämrar motståndarens förmåga att göra 

detsamma, bidrar till möjligheten att uppnå ledningsöverläge. Den slår dock fast att: 

”Ledningsöverläge är dock ett temporärt tillstånd och det är svårt att veta när det är uppnått. Därför 

får vi aldrig upphöra med vår strävan att uppnå ledningsöverläge.”
65

   

Det är när ledningsöverläget är uppnått som motståndaren förlorar initiativet och därigenom sin 

handlingsfrihet. Doktrinen framhåller också vikten av ständiga initiativ så motståndaren sällan eller 

aldrig får chans att utnyttja sin styrka. Detta framhålls bland annat genom detta citat: 

”Genom att vi på samtliga nivåer tar initiativ och riktar samordnade insatser mot kritiska sårbarheter 

riskerar motståndaren hela tiden nederlag. Detta förutsätter en atmosfär som stimulerar viljan att ta 

initiativ och minimerar omständigheterna som begränsar eller hämmar individuellt agerande.”
66

 

I min mening är doktrinen tydlig med att förmedla att initiativ är något som är av stor vikt i 

krigföringen. Krigets natur, som ett komplext och oförutsägbart fenomen, kräver ett ständigt 

initiativtagande bland de som deltar. Doktrinen framhåller att det är just det ständiga initiativet som 

gör att motstådaren hamnar på efterkälken och tvingar att fokusera på att parera för våra handlingar. 

Att doktrinen också är väl inställd till underordnades initiativ finner jag argument för i det sista citatet 

som uppmuntrar initiativtagande på alla nivåer. 

6.1.4 Synen på uppdragstaktikens tillämpbarhet  

MSD02 beskriver uppdragstaktik i ett avsnitt i kapitlet om manöverkrigföring. Avsnittet inleds med 

meningen ”Försvarsmaktens ledningsmetod är uppdragstaktik”
67

. Vidare fastslår doktrinen att den 

ledningsfilosofi som är en förutsättning för uppdragstaktik präglas av initiativraft, självständigt 

beslutsfattande, individuellt ansvarstagande och ömsesidigt förtroende mellan chefer och personal. 

Manövertänkande och krigets miljö ställer höga krav på flexibilitet på alla nivåer i ledningen. 

Osäkerhet och tidpress är ofta påtagligt för militära förband. Doktrinen påtalar att: 

”Förmåga att agera under kaotiska förhållanden ökar möjligheterna att uppnå ledningsöverläge. Att i 

sådana situationer invänta säkert beslutsunderlag kan leda till att initiativet går förlorat. 

Decentraliserad ledning befrämjar därför krigföringen bäst.”
68

  

Det höga tempo som manövertänkandet kräver förutsätter att chefer på alla nivåer kan utnyttja de 

kritiska sårbarheterna samt lösa de många oförutsedda problemen som uppstår i krig. Verksamheten 

måste kunna fortgå trots brist på information och order. Det decentraliserade styret medger också att 

resurser och olika kompetenser används mer effektivt.  

Doktrinen väger också kravet på flexibilitet mot kravet på samordning. Den nämner att det inom 

ramen för uppdragstaktiken kan krävas detaljerad styrning, om än dock temporärt. Kravet på 

samordningen skall dock främst säkerställas genom en i grunden gemensam lägesuppfattning och ett 

tydligt förmedlat syfte för uppdaget och i andra hand genom handlingsregler eller annan detaljerad 

styrning.  
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”De situationer då detaljerad styrning från högre nivåer förbättrar samordningen är dock få och skall 

vägas mot den överlägsna flexibilitet som följer av en konsekvent tillämpning av uppdragstaktik. Den 

flexibiliteten kan aldrig skapas selektivt och på kommando.”
69

   

Strävan efter kreativa och oväntade inslag i krigföringen är en annan aspekt som doktrinen lyfter fram 

i stycket om uppdragstaktik, då olika mottagare till ordern finner olika vägar till målet. Detta ställer 

dock krav på chefer att acceptera en viss dynamik i tillvägagångssättet under genomförandet och att de 

som löser uppgiften gör det med stort ansvar. 

”En konsekvent tillämpad uppdragstaktik är avgörande för att kunna exploatera manövertänkande till 

fullo och möta kraven på både samordning och flexibilitet i krigföringen.”
70

 

Jag finner att doktrinen framhåller uppdagstaktiken som en tillämpbar och i högsta grad 

eftersträvansvärd ledningsmetod. Detta framgår tydligt bara genom att läsa den inledande meningen, 

att uppdragstaktik är den ledningsmetod som används i Försvarsmakten. Den framhåller också vikten 

av uppdragstaktiken inom manöverkrigföringen då den bäst svarar på behovet av snabbt 

beslutsfattande och initiativtagande.  

6.2 MSD12 

Till skillnad från sin föregångare, MSD02, så har MSD12 inget kapitel som i sig behandlar 

manövertänkande och manöverkrigföring. MSD12 är också, till skillnad mot sin föregångare, 

uppbyggd av två delar. Del A finns för att förmedla syfte och innebörd av det militära maktmedlet 

medan Del B innehåller doktrinens egentliga inriktning för uppbyggnad och bruk av militära 

maktmedel. Det är främst del B av MSD12 som jag kommer att analysera.  

6.2.1 Förespråkandet av den indirekta metoden 

MSD12 beskriver den indirekta, och direkta, metoden i separata avsnitt i del B. Doktrinen slår fast att 

den indirekta metoden kännetecknas av: 

”…exploatering av moståndarens svagheter, både moraliskt, konceptuellt och fysiskt. Motståndarens 

starka styrkor undviks.”
71

 

Besegrande av motståndarens styrkor eller tagande av terräng görs bara om det bedömts nödvändigt 

för stridens fortsatta utveckling. Manöver på djupet genom motståndarens svaga punkter och mot 

vitala funktioner åstadkommer en förskjutning i styrkeförhållanden och försätter motståndaren i en 

känsla av obalans.  

”Genom att agera i en fysisk och psykologisk sfär förstärks motståndarens uppfattning om att dennes 

eget agerande och resurser inte räcker till. Den indirekta metoden ska i fysisk mening agera på 

”minsta motståndets väg” och psykologiskt på den minst förväntade”
72

   

Överraskning framhålls som viktig och uppnås genom oväntat uppträdande i tid och rum. Vilseledning 

tillmäts också stor betydelse. Avslutningsvis fastslår doktrinen att: 
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”Genom att angripa motståndarens vitala funktioner med indirekt metod kan fördelaktiga lägen 

skapas till låg egen kostnad och avgöranden nås.”
73

   

Den direkta metoden kännetecknas i sin tur av: 

”…att man utnyttjar den egna styrkan som är både kvantitativt som kvalitativt starkare än 

motståndaren, främst gällande fysiska faktorer. Motståndarens starka sidor konfronteras med 

maximal ansträngning”
74

 

Konfrontation av motståndaren i direkt strid, förstörandet av dennes förmåga till strid samt tagande av 

terräng är centralt vid direkt metod. Detta skall uppnås med kraftsamling av egen styrka och tilltro till 

egen direkt verkansförmåga.  

”Motståndaren ska inom ett specifikt rum överväldigas av verkan i alla former och snabbt brytas ner – 

både moraliskt och fysiskt – samt tvingas ge upp eller retirera”
75

 

Doktrinen framhåller att det är tillgången till de egna resurserna gentemot motståndaren och att strid 

tas upp först när dessa anses överlägsna som är centralt. Även att den anfallande parten måste vara 

flera gånger starkare än den försvarande förs på tal, då de som befinner sig i skydd kan tåla mer 

verkan. Även metodens kvalitéer som avskräckande mot motståndaren tas upp. Avsnittet avslutas 

med: 

”För den överlägsne kan direkt metod anses vara relativt snabb och säker, eftersom resultatet till viss 

del kan beräknas i förväg. Nackdelen är att om något går fel (friktioner, felberäkningar med mera) så 

kan det leda till mycket stora förluster eftersom motståndarens styrka och avsikter öppet utmanas”
76

   

MSD12 ger sedan en inriktning för direkt respektive indirekt metod. Där står det skrivet att direkt 

metod ofta är lämpligt vid krishantering och vid lågintensiva konflikter samt incidenter där det är 

viktigt att tydligt visa egen vilja och avsikt. Dess styrka som avskräckande och tvingande lyfts fram 

som en möjlig konfliktdämpande metod och ett komplement till andra maktmedel.  

Doktrinen slår fast att både direkt och indirekt metod kan tillämpas på alla krigföringens nivåer. Den 

framhåller dock att: 

”Vid alla typer av strid ska dock avgörandet eftersträvas med hjälp av indirekt metod, även om 

metoderna ständigt måste blandas. Indirekt metod är också en förutsättning för framgångsrik 

manöverkrigföring och underlättas av uppdragstaktik.”
77

   

Jag anser att MSD12 tillmäter den direkta och indirekta metoden ungefär lika stort utrymme. Den ser 

styrkor i dem båda även fast den framhåller den indirekta metodens vikt som förutsättning för 

framgångrik manöverkrigföring. Den framhåller dock också fördelen att ha en stark och synlig närvaro 

som ett komplement till andra maktmedel och jag antar att den menar detta främst i ett lågintensivt 

scenario.    
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6.2.2 Identifiering av kritiska sårbarheter (kopplat till motståndaren) 

MSD12 för fram konceptet rörande kritiska sårbarheter genom att beskriva hela kedjan som leder fram 

till de kritiska sårbarheterna. Kedjan har sitt ursprung i den framanalyserade tyngdpunkten, vilket 

anger de förutsättningar som kampen baseras på för att en part ska uppnå sina målsättningar.  

”Tyngdpunkter finns på alla krigföringens nivåer och kan vara av såväl moralisk, konceptuell som av 

fysisk karaktär”
78

 

Därefter beskriver doktrinen att det på strategisk nivå ofta bara finns en eller ett fåtal tyngdpunkter, 

dessa konkretiseras i exempel som en karismatisk ledare, en ideologi, folkvilja och huvudstridskrafter. 

Vidare beskriver den att det på operativ och taktisk nivå kan förekomma betydligt fler, vilka ofta också 

är av fysisk karaktär. Exempel på operativa tyngdpunkter ger doktrinen i form av flygvapnets 

luftförsvarsförmåga, och arméns elitförband, exempelvis Republikanska Gardet i Irak 1991. 

Dessa tyngdpunkter byggs i sin tur upp av en eller flera avgörande förmågor som i sin tur är beroende 

av avgörande behov.  

”När de avgörande behoven eller delar av dessa har vitala begränsningar som kan påverkas av 

motparten uppstår kritiska sårbarheter”
79

 

Denna kedja beskrivs i en tabell, se bild 5:14, MSD12 sid. 129 

Den framgångsrika manöverkrigföringen bygger på en korrekt utförd tyngpunktsanalys varpå de 

kritiska sårbarheterna neutraliseras i rätt tid. Doktrinen framhåller också att både tyngdpunkter och 

kritiska sårbarheter kan förändras under verksamhetens fortskridande, något som främst är 

förekommande på de lägre krigföringsnivåerna.   

MSD12 har ett eget avsnitt rörande manöverkrigföring mot en irreguljär motståndare. Där beskriver 

den att på grund av den irreguljäre motståndarens decentraliserade art och oklara inre sammanhållning 

kan tyngdpunkterna, inklusive de kritiska sårbarheterna, vara problematiska att identifiera. 

”För att med manöverkrigföringen påverka en irreguljär motståndare krävs därför en djupare 

förståelse för den aktuella operationsmiljön. Det krävs att analysen tar större hänsyn till politiska, 

ekonomiska och sociala förhållanden eftersom motståndarens förmåga till kamp inte alltid grundar 

sig på den väpnade kapaciteten.”
80

  

Den slår dock slutligen fast att det på taktisk nivå ofta är gångbart med en traditionell 

tyngdpunktsanalys då det lokala motståndet ofta är av mer reguljär karaktär. 

Jag anser att MSD12 på ett tydligt och strukturerat sätt åskådliggör analysen av tyngdpunkt och 

kritiska sårbarheter, i alla fall övergripande. Genom att strukturera orsakssambanden möjliggör den för 

vidare reflektion och egna analyser, den ger också konkreta exempel på tyngdpunkter på strategisk 

respektive operativ nivå. Vidare identifierar doktrinen svagheterna i den traditionella 

tyngdpunktsanalysen för att identifiera de kritiska sårbarheterna hos en irreguljär motståndare, i alla 

fall på de högre krigföringsnivåerna.     
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6.2.3 Framhållandet av initiativkraft 

MSD12 behandlar inte initiativ i ett eget avsnitt men berör ämnet i många av de andra avsnitten. Dels 

berörs ämnet i det relativt långa avsnittet om uppdragstaktik (se nästa avsnitt) samt i ett avsnitt rörande 

beslutscykeln och temports betydelse. 

Doktrinen framhåller vikten av det höga tempot relativt motståndarens. Strävan är att vår förmåga att 

genomgå beslutscykeln (förmågan att upptäcka, bedöma, fatta beslut och agera) har så pass högre 

tempo än motståndarens att denne tvingar reagera på våra handlingar i stället för att ta egna initiativ.  

”Manöverkrigföringens kärna är förmågan att ständigt ta initiativet, ha ett relativt högt tempo och 

kunna rikta kraften mot kända och i striden blottade kritiska sårbarheter. Uppdragstaktik underlättar 

det höga relativa tempot samt förmågan att ta, återta och behålla initiativet.”
81

  

I avsnittet om uppdragstaktik framhåller doktrinen atmosfären som stimulerar viljan att ta initiativ och 

vara aktiv som en viktig beståndsdel. Doktrinen beskriver även en rättighet och en skyldighet för 

underställda att ta initiativ och agera mot det övergripande målet i alla situationer, speciellt då 

stridsförloppets höga tempo bidrar till oklarheter för chefer högre upp.  

”Effektiviteten ska säkerställas genom att individer och chefer på alla nivåer tillåts ta och 

självständigt tar nödvändiga initiativ…”
82

 

Doktrinen lyfter dock ett varnandets finger för att initiativ kan skada strävan mot det övergripande 

målet. Bland annat genom detta citat: 

”En enskild korprals agerande kan få strategiska konsekvenser”
83

 

Det finns, enligt doktrinen, ett stort krav på de underställd att hålla sig informerade om det 

övergripande målet och dialogisera innan initiativ tas. Detta är främst viktigt vid lågintensiva men 

känsliga operationer. Att förvärra läget genom initiativ underbyggda av bristfällig information, eller 

rena chansningar, för att sedan referera till uppdragstaktik är, enligt doktrinen, inte professionellt.  

Jag anser att MSD12 har identifierat de underställdas initiativkraft som en viktig del i 

manöverkrigföringen, inte minst i citatet ”Manöverkrigföringens kärna är förmågan att ständigt ta 

initiativet…”
84

. Även fast den inte berör initiativet i ett eget avsnitt så upplever jag det som en 

genomgående attityd som doktrinen har. Initiativet bärs främst fram som en viktig del av 

uppdragstaktiken, som i sin tur beskrivs som en viktig komponent i manöverkrigföring. Doktrinen 

framhåller dock en fara för uppfyllandet av det övergripande målet i fall initiativ tas på bristfälliga 

grunder. Jag tycker att den placerar stort ansvar både på chefer och underlydande att både delge och ta 

del av information för att kunna ta värdefulla initiativ.    

6.2.4 Synen på uppdragstaktikens tillämpbarhet 

MSD12 framhåller krigets natur som en oerhört komplex mänsklig företeelse med friktioner och 

osäkerheter som ofta är svåra att förutsäga. Den hänvisar också uttryckligen till en förståelse för 

krigets natur som krav för att förstå ledning med uppdragstaktik som grund. I inledningen till avsnittet 

finns följande citat grafiskt understruket: 
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”Uppdragstaktik är grunden för all ledning i Försvarsmakten.”
85

 

Vidare stolpar doktrinen upp punkter som ledning av väpnad strid med uppdragstaktik som grund 

bland annat ska bygga på. Dessa definierar doktrinen som: 

- Det finns en atmosfär som stimulerar viljan att ta initiativ och vara aktiv. 

- Det finns ett förtroende mellan chefer på olika nivåer och personalen. 

- Individerna i organisationen är självständiga och handlingskraftiga. 

- All personal har en hög utbildningsnivå, förståelse och viss erfarenhet (träning) 

- Disciplinen är god och att det finns en gemensam värdegrund. 

- Det föreligger en anda av uppgiftsglädje och ansvarsvilja.
86

 

Doktrinen tar upp att tempot i striden kan öka med decentraliserad ledning då beslut kan ske snabbare 

på alla nivåer, och att det är förutsättningen för manöverkrigföring. Att ledningskedjan blir mer robust 

med hjälp av uppdragstaktik tas också upp, då organisationen kan tåla en bruten ledningskedja och 

fortfarande fortsätta mot uppsatta mål. Förutsättningen för detta är att beslutsfattare på alla nivåer har 

en klar uppfattning om verksamhetens mål och genomförande.  

”Effektiviteten ska säkerställas genom att individer och chefer på alla nivåer tillåts ta och 

självständigt tar nödvändiga initiativ samt agerar mot uppsatta mål och avsedda effekter, snarare än 

okritiskt agerar i enlighet med en specifik order”
87

 

Doktrinen slår fast att chefer till och med har en skyldighet att reflektera om givna order gagnar det 

övergripande målet, som på grund av ändrade förutsättningar och händelseutvecklingar kan ha blivit 

irrelevant. 

Försvarsmaktens ledning utgår i grunden från en förmåga att leda väpnat strid, men ledning i alla 

miljöer och på hela konfliktskalan är något som Försvarsmakten ska kunna hantera, både enskilt och 

med andra aktörer. Doktrinen framhåller att den situationsanpassade ledningen tillgodoser 

samordningsbehoven. Situationer kan uppstå då en chef handfast måste samordna verksamheten med 

höga krav på resultat med korta tidsperspektiv, enligt doktrinen innebär det dock inte att 

uppdragstaktiken övergivits. 

”Uppdrag med stor handlingsfrihet över tid, så väl som kommando som ska verkställas omedelbart, är 

naturliga inslag i ledning av väpnad strid”
88

 

Doktrinen är dock tydlig med att framhålla att frihet och skyldighet för underställda att ta initiativ och 

agera mot uppsatta mål kvarstår och att det är i de snabba och oklara stridsförloppen som störst behov 

av initiativ föreligger för att inte chefen ska bli överbelastad. 

Djupt satta mål i tid och rum är det som ska inrikta verksamheten i situationer med lägre 

samordningsbehov och chefen ska visa de underlydande förroende genom att inte detaljreglera 
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verksamheten. Chefens främsta funktion är då att förse de underlydande med information och 

ledarskap då en gemensam lägesbild stärker uppdragstaktiken. Doktrinen framhåller dock att: 

”Det ansvar som tilldelats en chef kan inte delegeras”
89

  

”Den form av ledning som generellt bäst tjänar uppdragstaktiken är uppdagsstyrning. Detta innebär 

generellt at chefen ska: 

- Ange mål som ska uppnås. 

- Ställa uppgift/uppgifter 

- Tilldela resurser för uppgiftens eller uppgifternas lösande. 

- Ange handlingsregler och överlämna i så stor omfattning som möjligt till underlydande att 

själv fatta beslut om hur uppdraget ska lösas.
90

 

Doktrinen ger också exempel på när detalj- och kommandostyrning kan behövas, dessa följer nedan: 

- Samordningsbehovet är stort (till exempel av säkerhetsskäl, politisk hänsyn och så vidare) 

- Tidsfaktorn inte medger annat 

- Resurser är knappa och måste regleras 

- Specifika resultat eller effekter måste uppnås. 

- Ett speciellt agerande krävs, till exempel vid ett specifikt inövat förfarande.”
91

 

Doktrinen kommer sedan in på att denna typ av ledning, med uppdrag och kommando, främst lämpar 

sig till den egna organisationen. När ledningsauktoriteten är låg kan samordningsbehovet ofta lösas 

enbart genom samverkan och förhandling. Detta för att olika aktörers agendor kan skilja sig åt i både 

mål och tillvägagångssätt. Samverkan genom förhandling framhåller doktrinen som viktig för en 

lyckad allomfattande insats. Den klassiska uppdragstaktiken måste tillämpas med största omdöme vid 

exempelvis lågintensiva irreguljära konflikter eller kriser där militären agerar parallellt med många 

andra aktörer. Det som kan verka logiskt ur en militär synvinkel kan få oönskade effekter i ett större 

sammanhang. 

Detta ställer höga krav på chefens förmedlande av information och ett dialogiserande mellan nivåerna. 

”Om läget till exempel inte är tidskritiskt och det råder osäkerhet om insatsens effekter måste enskilda 

och chefer på alla nivåer dialogisera planerade insatser. I sådana situationer är det inte professionellt 

att ta initiativ på osäkert underlag, chansa och därefter referera till uppdragstaktik”
92

 

”En enskild korprals agerande kan få strategiska konsekvenser”
93

 

Doktrinen nämner detta citat i en kontext att vid en krissituation där två parter befinner sig på randen 

till väpnad konflikt måste ledning med uppdrag ske med försiktighet. Snabba initiativ för att uppnå 
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kortsiktiga framsteg kan fullständigt förstöra diplomatiska framsteg. Att ständigt kommunicera mål 

och syftet med insatsen till all personal framhåller doktrinen som synnerligen viktigt, speciellt i 

känsliga situationer. 

Jag anser att MSD12 har en utvecklad syn på uppdragstaktik och dess tillämpbarhet. Den slår fast att 

”Uppdragstaktik är grunden för all ledning i Försvarsmakten”
94

 vilket påvisar en ståndpunkt att 

uppdragstaktik är något eftersträvansvärt. Den slår fast att uppdragstaktiken är en väg till god 

manöverkrigföring, på grund av överlägsenhet i tempo, samt att ledningskedjan blir mer robust, vilket 

jag väljer att se som ett förspråkande. 

Doktrinen kontrasterar uppdragstyrning mot kommandostyrning men tilldelar dem båda plats inom 

manöverkrigföring, detta tycker jag understryks i citatet; ”Uppdrag med stor handlingsfrihet över tid, 

så väl som kommando som ska verkställas omedelbart, är naturliga inslag i ledning av väpnad strid”
95

. 

I min mening exemplifierar doktrinen aldrig när uppdragstaktik skulle vara direkt olämpligt men 

understryker att den ska tillämpas med försiktighet i vissa situationer. Speciellt framhåller den att 

initiativ grundade på bristfälligt underlag eller rena chansningar, refererade till uppdragstaktik, är rent 

oprofessionella.    

6.3 Utveckling mellan MSD02 och MSD12   

Här följer den jämförande analysen på utvecklingen mellan MSD02 och MSD12 beaktande hur de 

förhåller sig till manövertänkande och manöverkrigföring. 

6.3.1 Förespråkandet av den indirekta metoden 

Både MSD02 och MSD12 framhåller den indirekta metoden som något eftersträvansvärt. Doktrinerna 

identifierar den indirekta metoden som en förutsättning för lyckad manöverkrigföring och ett sätt för 

den resurssvage att påverka en starkare motståndare.  Detta på grund av den i metoden inbyggda 

tanken på stridsekonomi.  

Den direkta metoden presenteras som den indirekta metodens konceptuella motpol i MSD02. Det 

delas implicit, anser jag, av MSD12 genom sin uppdelning av indirekt och direkt metod i två separata 

avsnitt. Båda framhåller att verklighetens stridsscenarier kräver en växelverkan mellan de båda 

metoderna för att uppnå framgång men jag anser att både MSD02 och MSD12 främst förespråkar den 

indirekta metoden som basen för Försvarsmaktens agerande i strid. Stödet till detta påstående finner 

jag i följande citat: 

”Budskapet i manövertänkande är att den indirekta metoden skall utnyttjas där så är möjligt.”
96

 

”Vid alla typer av strid ska dock avgörandet eftersträvas med hjälp av indirekt metod, även om 

metoderna ständigt måste blandas.”
97

 

Det första citatet måste ses i ljuset av att doktrinen slagit fast att manövertänkande är grunden för 

försvarsmaktens agerande
98

 redan i inledningen av kapitlet.  

                                                             
94 Ibid. sid. 119 
95

 Ibid. sid. 121 
96 Försvarsmakten, 2002, MSD02, sid. 84 
97 Försvarsmakten, 2011, MSD12, sid. 126 
98 Försvarsmakten, 2002, MSD02, sid. 81 
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Så långt är de båda doktrinerna överens om att förespråka den indirekta metoden. MSD12 lyfter dock 

in ytterligare aspekter gällande valet av indirekt respektive direkt metod. Vid krishantering, 

lågintensiva konflikter samt incidenter där egen vilja och avsikt tydligt måste visas är den indirekta 

metoden inte lika starkt förespråkad. Den uppenbara militära styrkans närvaro beskrivs som ett 

komplement till andra maktmedel och som en möjlig metod för att verka avskräckande och tvingande 

på motståndaren. Jag anser att det är den största utvecklingen mellan de två doktrinerna gällande 

förespråkandet av indirekt respektive direkt metod.  

6.3.2 Identifiering av kritiska sårbarheter (kopplat till motståndaren) 

MSD02 och MSD12 behandlar bägge de kritiska sårbarheterna, men på ganska skilda sätt anser jag. 

MSD02 framhåller det som något viktigt att både identifiera och angripa för att nå avgöranden genom 

den indirekta metoden, och därmed med manöverkrigföring. Den är dock fattig på konkretion och 

kopplar inte kritiska sårbarheter direkt till en motståndare. Närmast kommer den i en fotnot till 

avsnittet som lyder: 

”Kritiska sårbarheter behöver inte vara fysiska. Kritiska sårbarheter kan även utgöras av en 

situation, förmåga eller moralisk faktor.”
99

  

MSD12 är, enligt mig, grundligare i sin analys och bygger upp en större förståelse för den kritiska 

sårbarheten som fenomen. Detta gör den genom att beskriva den kedjan som leder fram till den 

kritiska sårbarheten: tyngdpunkt  avgörande förmåga avgörande behov kritisk sårbarhet. 

Beskrivningen av denna kedja finns presenterad grafiskt i doktrinen
100

och underlättar för egen 

reflektion kring fenomenet. Detta anser jag gör det lättare för läsaren att tillämpa denna teori på den 

tänkte motståndaren. 

MSD12 tar också upp denna teori kopplad till en irreguljär motståndare och erkänner svårigheten i att 

analysera fram den kritiska sårbarheten i mötet med irreguljära motståndare. Detta ser jag främst i 

detta citat: 

”För att med manöverkrigföringen påverka en irreguljär motståndare krävs därför en djupare 

förståelse för den aktuella operationsmiljön. Det krävs att analysen tar större hänsyn till politiska, 

ekonomiska och sociala förhållanden eftersom motståndarens förmåga till kamp inte alltid grundar 

sig på den väpnade kapaciteten.”
101

  

Och här ligger den stora utvecklingen rörande identifieringen av kritiska sårbarheter enligt mig, att 

MSD12 lyfter teorin över det strikt militära och utvecklar begreppet jämfört med sin föregångare.  

Båda är relativt fattiga på vidare konkretion rörande identifieringen av den kritiska sårbarheten men 

detta beror nog i största sannolikhet på att de kritiska sårbarheterna är unika för varje scenario och 

doktrinen syftar mer till att förmedla ett verktyg för egen analys, något som MSD12 gör bättre än 

MSD02, särskilt rörande irreguljära motståndare. 

 

 

                                                             
99 Ibid. sid. 85 
100 Försvarsmakten, 2011, MSD12, sid. 129 
101 Ibid. sid. 131 



SA Krigsvetenskap Michael Langhard OP 09-12 

24 

 

6.3.3 Framhållandet av initiativkraft 

Att initiativet och förmågan att ta det är en stor del i manöverkrigföringen är MSD02 och MSD12 

överens om. MSD02 beskriver sin syn på initiativ i ett avsnitt i kapitlet om manövertänkande, där 

presenterar den främst kopplingen mellan manövertänkande och initiativ med hjälp av beslutscykeln 

och hur det ska leda till ledningsöverläge. Att den också är vänligt inställd till initiativ på samtliga 

nivåer finner jag belägg för i detta citat: 

”Genom att vi på samtliga nivåer tar initiativ och riktar samordnade insatser mot kritiska sårbarheter 

riskerar motståndaren hela tiden nederlag.”
102

  

MSD12 behandlar inte initiativ som sådant i ett eget avsnitt, men det finns inbäddat i övriga avsnitt. 

Den tar, likt sin föregångare, upp vikten av att kunna genomlöpa beslutscykeln snabbare än sin 

motståndare. Doktrinen tar också upp vikten av en atmosfär som stimulerar viljan att ta initiativ för 

underställda, den nämner också de underställdas initiativtagande som en rättighet och en skyldighet. 

Sedan börjar synen på initiativet skiljas åt en aning. Då MSD02 förhöll sig odelat positiv, närmast 

okritiskt, till initiativ och initiativtagande så finns det i MSD12 en liten varning för konsekvenserna av 

enskildas agerande. MSD12 framhåller också ett större ansvar för underordnade att hålla sig väl 

informerade och för chefer att förmedla denna information för att initiativtagandet ska gagna det 

övergripande målet. Jag tror detta bottnar i att MSD12 har identifierat hur snabbt en enskilds felaktiga 

handlande kan få långtgående konsekvenser för hela insatsen. Detta belyses bland annat med detta 

citat: 

”En enskild korprals agerande kan få strategiska konsekvenser”
103

 

Det ser jag som den stora utvecklingen från MSD02, just att initiativet kan bli ett problem. Dels den 

underställdes felaktiga initiativtagande som kan eskalera en konflikt men också att initiativ i sig är en 

form av aggressivitet och att det inte alltid är eftersträvansvärt att framhålla en sådan attityd.  

6.3.4 Synen på uppdragstaktikens tillämpbarhet 

MSD02 och MSD12 är överens om att uppdragstaktik är den grundläggande ledningsmetodiken i 

försvarsmakten. Båda framhåller uppdragstaktikens lämplighet då kravet på flexibilitet är hög i krigets 

komplexa miljö. Även att ledningskedjan blir mer robust genom uppdragstaktik tas upp i båda 

doktrinerna. 

Båda doktrinerna beskriver det klimat som måste råda för att uppdragstaktik ska främjas, förtroendet 

mellan chefer och underställda, initiativkraft, ansvarstagande mm. MSD12 är dock bättre på att 

strukturerat förmedla detta i punktform. Båda doktrinerna identifierar omständigheter då kravet på 

samordning, genom kommandostyrning, är större än behovet av flexibilitet genom uppdragsstyrning. 

MSD12 går dock mer in på djupet rörande behovet av flexibilitet kontra samordning och listar upp 

omständigheter då detalj- och kommandostyrning kan behövas. 

Sedan sker en förändring i förhållningssättet gentemot uppdragstaktik. MSD12 förhåller sig, likt den 

gjorde gällande initiativ, mer kritisk gemtemot uppdragstaktik än sin föregångare. Belägg för detta 

finner jag främst i att den anser att uppdragstaktik måste tillämpas vid största omdöme vid lågintesiva 
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irreguljära konflikter, och då speciellt när militären agerar parallellt med andra aktörer. Orsaken till det 

är att det som är militärt logiskt och önskvärt kan få oönskade effekter i ett större sammanhang.  

MSD12 lägger också mer vikt på både chefer och enskilda att dialogisera sin avsikt innan agerande. 

Speciellt då säkerhetsläget är bräckligt och exempelvis två parter befinner sig på randen till väpnad 

konflikt. Doktrinens åsikt i frågan belyses väl i detta citat: 

”Om läget till exempel inte är tidskritiskt och det råder osäkerhet om insatsens effekter måste enskilda 

och chefer på alla nivåer dialogisera planerade insatser. I sådana situationer är det inte professionellt 

att ta initiativ på osäkert underlag, chansa och därefter referera till uppdragstaktik”
104

 

Här ser jag att en utveckling har skett. MSD12 har en mer nyanserad syn både på initiativ och kanske 

som en naturlig följd också på uppdragstaktik. Den manar till försiktighet på ett sätt som MSD02 inte 

gör och lyfter blicken ovanför de rent militära perspektiven i frågan. 

6.4 Hur insatserna kan ha påverkat doktrinutvecklingen 

Teorin bakom denna analys är, som tidigare nämnt i teoriavsnittet, en förenklad version av Geoffrey 

Tills doktrincykel. Denna teoretiska modell ser doktrinutvecklingen som något cykliskt och ständigt 

pågående, något som den svenska militärstrategiska doktrinen i alla fall har som ambition att följa. Jag 

kommer inte följa doktrinutvecklingen genom hela doktrincykeln utan väljer den främst för att 

åskådliggöra hur doktrinen formas av insatser, och lyfter därför insatsen lite ur sitt sammanhang när 

jag behandlar utvecklingen av den militärstrategiska doktrinen. Detta avsnitt ska betraktas mer som en 

utvecklande diskussion om möjliga orsaker till doktrinens utveckling än en heltäckande analys. 

När MSD02 gavs ut var hade KFOR varit verksamt i tre år och arbetet inom Isaf hade ännu inte inletts. 

Det är möjligt att erfarenheterna från Kosovo ännu inte haft något genomslag på MSD02 när den gavs 

ut och det kan också vara fallet. MSD02 presenterar nämligen en väldigt klassisk bild av 

manövertänkande, manöverkrigföring och dess centrala begrepp. Jag tycker att den missar det faktum 

att mycket av manöverkrigföringens idéer kan stå i konflikt med lösandet av de uppgifter som ställs på 

försvarsmakten under internationell insats. 

Uppgifterna under KFOR var och är väldigt stödjande i sin karaktär. Mycket handlade om stöd för 

återvändande flyktingar, medicinskt stöd, säkerhet- och ordningsfrågor m.m. Dessa är, enligt mig, 

uppgifter som löses med att visa närvaro och en tydlig avsikt samt att ha det bräckliga säkerhetsläget i 

beaktande. Att på den strategiska nivån okritiskt förespråka manövertänkande kan lätt äventyra 

stabilititeten, då initiativen genom uppdragsstyrning lätt lan slå fel och äventyra det övergripliga 

målet. 

När MSD12 gavs ut hade KFOR pågått i över ett decennium och Isaf pågått i närmare sju år. Det 

känns som MSD12 tagit mer lärdom av sin samtid än sin föregångare, och många av dessa lärdomar 

kan mycket väl ha kommit från utmaningarna under KFOR och Isaf. I bakgrunden till denna uppsats 

refererar jag till Sverker Göranssons förord där det står skrivet att konfliktspektrumet i MSD12 

omfattar hela skalan från högintensiv till lågintensiv insats mot såväl reguljär som irreguljär 

motståndare
105

 och jag tycker att det har färgat förhållningssättet till manövertänkande och 

manöverkrigföring. Bara det faktum att MSD12 faktiskt tar upp att manöverkrigföring ter sig 

annorlunda mot en irreguljär motståndare än mot en reguljär tyder på detta. Den huvudsakliga 
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motståndaren under dagens insatser anser jag vara irreguljär, i form av insurgenter i Afghanistan eller 

organiserad brottslighet i Kosovo. 

Om man ser till uppgifterna under Isaf så bär de också stödjande karaktärsdrag. Det handlar om att 

stödja den afghanska regeringen att bedriva operationer som minskar möjligheten och viljan till 

fortsatt uppror, det som populärt kallas ”counter insurgency”, stödja den afghanska arméns utökning 

och möjliggöra förbättringar av styre och socio-ekonomisk utveckling. Jag anser att samtliga dessa 

uppgifter löses i samverkan med andra, både militära och civila organisationer. MSD12 tar, bland 

annat i sitt förhållningssätt till uppdragstaktik, hänsyn till detta. Den ser en problematik i 

uppdragstaktiken när uppgiften måste lösas i samverkan med andra organisationer, då mer än bara det 

rent militära perspektivet spelar in. Den generella erfarenheten, att mer än bara den rent militära 

framgången är eftersträvansvärt, tycker jag lyfts fram i MSD12, även gällande manövertänkande och 

manöverkrigföring. Detta ligger också i linje med ambitionen med MSD12, där följande citat finns:  

”Komplexiteten i internationella insatser har också visat på behovet av nya multifunktionella metoder 

där militära och civila insatser koordineras och harmoniseras. Utvecklingen av allomfattande ansats 

(Comprehensive approach) och effekttänkande är exempel på detta.”
106

 

Här ser jag också kopplingen till den amerikanska utvecklingen av den strategiska doktrinen, dels den 

delade synen på effekttänkande som nämns i citatet ovan och behovet av att kunna hantera ett 

fullständigt spektrum av krig och konflikt under insats. 

6.5 Slutsats  

Här följer de koncisa svaren på de frågeställningar som presenterades inledningsvis i uppsatsen 

Har synen på manöverkrigföring förändrats mellan MSD02 och MSD12 och i så fall hur? 

Ja, den har förändrats. Utvecklingen mellan MSD02 till MSD12 gällande manövertänkande och 

manöverkrigföring har rört sig mot ett mer nyanserat förhållningssätt. MSD12 förmedlar fler svagheter 

i manövertänkande och manöverkrigföring än MSD02, främst på grund av att den renodlade formen 

av manöverkrigföring kan leda till onödig eskalering av konflikter om den tillämpas vårslöst i 

lågintensiva krigsscenarior där säkerhetsläget är bräckligt. Den presenterar också teorier kring 

manöverkrigföring mot en irreguljär motståndare, något som MSD02 inte gör.  

MSD12 har även lyft blicken från det rent militära förhållningssättet kring manöverkrigföring, främst 

rörande analys av tyngdpunkt och kritiska sårbarheter hos en irreguljär motståndare samt att de 

initiativ som kommer till följd av vårdslös tillämpad uppdragstaktik kan strida mod de övergripande 

målen i en allomfattande insats tillsammans med andra aktörer.  

Hur ser de båda doktrinerna att manöverkrigföring skall ske mot den tänkte motståndaren? 

MSD02 tillämpar ett klassigt synsätt på manöverkrigföring. Den framhåller dess generella lämplighet 

men inte dess svagheter och inriktar sig enbart på en reguljär motståndare. Den tar inte heller hänsyn 

till samverkan med andra aktörer.  

MSD12 förespråkar visserligen manöverkrigföringen som en lämplig metod men har också identifierat 

svagheter och potentiella risker i dess tillämpning, särskilt vid insats i samverkan med andra aktörer. 
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MSD12 tar också hänsyn till att manöverkrigföring kan te sig annorlunda mot en irreguljär 

motståndare, i alla fall på strategisk nivå.  

Vilka förklaringar till detta kan hittas i Försvarsmakten deltagande i KFOR respektive Isaf? 

Möjliga förklaringar till detta är att både KFOR och Isaf var och är insatser med låg intensitet och mot 

en motståndare av irreguljär art. Uppgifterna i båda insatserna måste, till del, lösas i samverkan med 

andra aktörer, både militära och civila, vilket också kan ha påverkat synen på manövertänkande och 

manöverkrigföring.   

7.0 Avslutande reflektion 

När slutsatsen är presenterad kommer jag ge mig själv lite utrymme för de tankar som väckts under 

arbetets gång. De tankar som presenteras i detta avsnitt består av sådant som jag inte har underlag att 

presentera som resultat men som jag fortfarande känner har en plats. 

Det är min övertygelse att länder sneglar mycket på varandra i synen på hur det militära maktmedlet 

utnyttjas och då som en naturlig följd på varandras doktrinutveckling. Jag presenterade tidigare att 

internationella trender, då främst från USA, har påverkan på den svenska doktrinen och efter att jag 

avslutat analysen delar jag fortfarande denna syn. I moderna militära insatser, som i regel bedrivs av 

allianser, som NATO, eller ”koalitioner av villiga”, så blir många problem som nationernas militära 

organisationer möter gemensamma och det faller sig nog naturligt att delandet av erfarenheterna 

skapar en kollektiv visdom som samlas i doktrinerna för respektive land. En naturlig följd av detta är 

nog att USA, som är en drivande part i många internationella militära sammanhang, blir trendsättande.  

Jag framhäver ofta i uppsatsen doktrinutvecklingen som komplex, men mycket av förändringarna tror 

jag går att härleda från erfarenheterna i Afghanistan, erfarenheter som vi delar med många andra 

länder. Synen på vad en lyckad insats är, med skapandet av säkerhet i fokus, har lett fram till begrepp 

som ”allomfattande insats”, eller ”comprehensive approach”. När en organisation väl tagit till sig det 

tror jag att mycket i doktrinerna ändras, såsom jag fann var fallet med MSD12. Manövertänkandet och 

dess följande krigföring är ett koncept som i sin rena form bäst lämpar sig för det totala kriget, 

krigsförlopp som idag är väldigt korta men som efterföljs av långa stabiliserande insatser där det hela 

tiden handlar om att vårda säkerhetsläget. I sådana situationer, där agerandet av en individ kan rasera 

så mycket arbetet, måste manöverkrigföringen i sin traditionella mening ta ett steg tillbaka.  

Jag nämner att MSD12 till skillnad från MSD02 har lyft blicken från det rent militära perspektivet och 

att det har färgat synen på manöverkrigföring. Jag tror att det är ett stort framsteg för 

doktrinutvecklingen, att erkänna de många andra aktörer som krävs för att en insats ska räknas som 

lyckad idag. Jag anser att militären är bra på att skapa mycket förändring snabbt, men att den varaktiga 

freden ofta bärs fram av andra krafter. Krafter som militära organisationer mycket väl kan motverka 

vid vårdslös tillämpning av gamla metoder, och jag räknar manövertänkande som en sådan. Samtidigt 

så har det blivit ett varaktigt och centralt militärteoretiskt begrepp, och detta beror nog på att det är 

anpassningsbart och går att tillämpa med förnuft och förtjänst i många scenarier även idag.     

8.0 Förslag till vidare forskning 

Jag identifierar främst ett behov att noggrannare kartlägga den svenska doktrinutvecklingen. 

Exempelvis genom att tillämpa hela Geoffrey Tills doktrincykel och till fullo låta den leda forskaren 

genom doktrinutvecklingsprocessen. Som jag tidigare nämnt i uppsatsen är doktrinutvecklingen 

komplex och beroende av många faktorer, varav bara ytterst lite blivit presenterat i denna uppsats.   
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