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This study is a multiple case study utilizing Martin van Creveld’s Principles for Maneuver 
Warfare to analyze two World War II battles, El Alamein and Operation Market Garden.  
 
The relation between van Creveld’s principles for maneuver warfare and the outcome of the 
studied battles is investigated. The purpose of the study is to determine if van Creveld’s 
principles are applicable to the cases and specifically if they can be used to explain the out-
come of each battle. It is also investigated if the use of the principles gives victory in the bat-
tles. 
 
The result of the study is that van Creveld’s principles are used more frequently and no devi-
ations from the principles are found in the case that ends in victory, the battle at El Alamein. 
Van Creveld’s principles are used less often and several deviations from the principles are 
recorded in the case that ends in defeat, Operation Market Garden. 
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1 Inledning  

1.1 Problemformulering 
Fördelar med olika typer av krigföring och framförallt då med manöverkrigföring är un-
der ständig diskussion. Denna diskussion är viktig för officerare och forskare då resulta-
tet av att använda sig av fel stridsmetoder kan ha stora och ofta fatala konsekvenser. Vi 
befinner oss dessutom i en tid där existerande tekniska system utvecklas mycket snabbt 
och nya system tillkommer. Både forskare inom området och utövare av taktik och teori 
måste då följa med i den tekniska utvecklingen för att kunna bedöma och förstå hur ut-
vecklingen påverkar krigföringen och de teorier som beskriver denna. Manöverteori, i 
olika versioner, och dess konkreta tillämpning i manöverkrigföring har använts militärt i 
många år med förhoppningar om att detta skall ge framgångar i väpnande konflikter1. 
 
I detta arbete studeras två fall, ett fall som är ett exempel på en seger och ett fall som be-
skrivs som en stor förlust. Fallen analyseras utgående från van Crevelds principer för 
manöverkrigföring. Metoden teoriprövande fallstudie används i arbetet. De två fallen 
som principerna testas mot, El Alamein och Arnhem i Operation Market Garden, är båda 
hämtade från andra världskriget.   
 
Van Crevelds principer för manöverkrigföring bygger på sex viktiga principer eller fak-
torer, nämligen Tempo, Schwerpunkt, Surprise, Combined arms, Flexibility och De-
centralized command.2 För att bättre förstå innebörden i de uttryck som van Creveld 
använder sig av så har dessa översatts till svenska här i inledningen för att det skall bli 
tydligare för läsaren. De är Tempo, Tyngdpunkt, Överraskning, Kombinerade vapen, 
Flexibilitet/följsamhet och Decentraliserad ledning. I arbetet kommer de emellertid att 
kallas vid deras ursprungliga benämningar på engelska och van Crevelds definitioner 
kommer att användas för att inte hamna i en begreppsdiskussion eller riskera skapa en 
förvirring över vad varje begrepp betyder.  
 
Min hypotes är att när van Crevelds principer används fullt ut i krigföring innebär det 
framgång som bidrar till seger och inte till förlust genom att påverka fienden svaga 
punkter och vilja. Jag vill undersöka om det går att förklara utfall i konventionella slag 
med hjälp av van Crevelds tolkning av manöverkrigföring. 
Detta kan sammanfattas i två antaganden: 
 
1. Van Crevelds principer leder till seger 
2. Att frångå van Crevelds principer bör då oftare leda till förlust 
 
Avsikten med att lägga upp en studie på detta sätt, med att använda ett fall betecknat 
som förlust och ett fall betecknat som seger är för att få större bredd i undersökningen.  

                                                        
1 Owen, William F, “The Manoeuvre Warfare Fraud” The RUSI Journal, vol.153, no. 4, augusti 2008, pp 62-
67,  S. 62-63 
2 Van Creveld, Martin, Air power and maneuver warfare, Air University Press, Alabama, 1994, S.3-8   
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1.2 Syfte och frågeställning  

1.2.1 Syfte 
Arbetet syftar till att undersöka sambandet mellan van Crevelds principer för manöver-
krigföring och utfall. 

1.2.2 Forskningsfråga 
Den fråga som skall besvaras är:  
 
Är van Crevelds principer för manöverkrigföring tillämpbara på fallen? 
Det som menas med denna fråga är om det går att använda sig av van Crevelds principer 

för att förklara utfallet i dessa slag. Ger användandet av principerna dessutom framgång i 
mina fall? 

1.3 Material och avgränsningar 
För att göra uppgiften hanterbar och för att kunna svara på frågan så har vissa avgräns-
ningar gjorts.   
 
Den första avgränsningen är att fokusera på britternas förband vid Operation Market 
Garden. Det finns också mycket tillgänglig information om de delarna. Mitt valda fokus 
ligger på Arnhem under Operation Market Garden.  
 
Den andra avgränsningen rör slaget om El Alamein. Fokus ligger där på operation Light-
foot och operation Supercharge. Detta är de två stora motanfallen som gjorde att brit-
terna till slut vann slaget vid El Alamein.  
 
Avgränsningarna ovan medför också en avgränsning till den brittiska befälhavaren Ge-
neral Montgomery som vid båda slagen var ansvarig för en stor del av planeringen och 
genomförandet. Detta är dock inte en aktiv avgränsning från min sida.  
  
Istället för att diskutera flera teorier om manöverkrigföring har en avgränsning gjorts 
till van Crevelds principer. För att begränsa arbetets omfång kommer det inte heller att 
behandlas djupare hur historien såg ut när principerna uppkom eller diskuteras de 
bakomliggande faktorerna.  

1.4 Disposition 
För att introducera läsaren till forskningsområdet och tidigare forskning avhandlas 
detta i första avsnittet i uppsatsen. Det andra avsnittet behandlar van Crevelds teori som 
används som analysverktyg i uppsatsen. I detta avsnitt definieras även begreppet seger 
eftersom detta är ett centralt begrepp genom hela uppsatsen.  I det tredje avsnittet be-
skrivs fallstudie som metod och det motiveras varför denna metod används i detta ar-
bete. Här behandlas även källkritik. I det fjärde avsnittet redovisas resultaten och svar 
på forskningsfrågan. Diskussion och reflektion kring arbetet behandlas i det femte av-
snittet. Arbetet avslutas med en litteraturförteckning.  
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1.5 Tidigare forskning 
I detta avsnitt ges en sammanfattning av tidigare forskning om manöverkrigföring. Den 
forskning som beskrivs nedan utgör intressanta och representativa exempel på modern 
forskning inom området. Den beskrivna forskningen behandlar bland annat kritik mot 
begreppet manöverkrigföring och vad som egentligen är manöverkrigföring. Först av-
handlas fyra forskningsartiklar, därefter två böcker, dels Ångström & Widen3 och till sist 
beskrivs Ritchies forskning4. Efter varje delavsnitt beskrivs hur forskningen kopplar till 
denna studie. 
 
Den första av de artiklar som behandlas är skriven av Fry som diskuterar om att manö-
verkrigföringsdoktrinen har används i många konflikter, från Cannae till Gulfkriget. Fry 
ifrågasätter i sin artikel den klassiska manöverkrigföringsskolan. Han menar att det 
finns få historiska exempel på när Storbritannien och USA har vunnit segrar med manö-
verkrigföring. Däremot handlar det oftast om en massiv inblandning och inte manövrar.5 
Den första delen av denna forskning går in på att det är manöverkrigföring som befälha-
vare menar att de använder sig av till namnet men i slutändan är det ändå utnötnings-
krigföring som används. Fry anser också att det kan vara så att alla erfarenheter som vi 
har dragit efter konflikter kan ha gjort att vi har skrivit en doktrin som passar perfekt 
för att kunna vinna över alla motståndare vi tidigare mött. Detta innebär att om det finns 
ett fel i våra dragna slutsatser kan detta betyda att när manöverdoktrinen väl testas mot 
en likvärdig motståndare kan detta medföra fruktansvärda förluster. Dessutom menar 
Fry att om vi inte ständigt utvärderar manöverteorin så hade detta brutit mot själva idén 
med att tänka självständigt vilket är en av de viktigaste byggstenarna i manöverkrigfö-
ring.6 Fry menar alltså att vi skriver doktriner som skall passa för att vinna mot alla tidi-
gare motståndare och belyser samtidigt vad som kan hända om vi har dragit fel slutsat-
ser eller om vi inte kan förutspå framtiden. Detta arbete utgör en utvärdering av en del 
av manöverteorin, van Crevelds principer, vilket Fry uppmanar till. 
 
I den andra forskningsartikeln argumenterar Owen för att organisationen som manö-
verkrigföringen skall hjälpa baserar sin acceptans för manöverkrigföringen på okun-
skap.7 Militära koncept eller doktriner kan inte komma fram till lösningen på alla pro-
blem. Om vi skall använda oss av manöverkrigföring som koncept så skall vi använda oss 
av den gamla betydelsen av begreppet manöverkrigföring. Med det begreppet menas att 
manöverkrigföring är att hitta en position där överläge mot motståndaren uppnås. Detta 
överläge används sedan för att leverera överväldigande utnötning.8  Owen diskuterar 
kring att doktriner inte är lösningen på svårigheter i militära operationer. Han menar 
också att forskare och militärer frångår manöverkrigföringen när den väl tillämpas i en 
organisation. Detta är relevant eftersom det handlar om att frångå principer vilket tas 
upp i resultatdelen i detta arbete.   
 

                                                        
3 Ångström, Jan & Widén, Jerker, Contemporary military theory: the dynamics of war, Routledge, Milton 
Park, Abingdon, Oxon, 2015 
4 Ritchie, Sebastian, Arnhem: myth and reality : airborne warfare, air power and the failure of Operation 
Market Garden, Robert Hale, London, 2011 
5 Fry, Robert, "Myths of manoeuvre" The RUSI Journal, vol. 142, no. 6, 1997, pp 5-8, S. 5  
6 Ibid, S. 5 
7 Owen, William F (2008),  S. 62 
8 Ibid, S. 66-67  
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Den tredje artikeln författad av Terriff är uppdelad i två delar. Den första delen diskute-
rar kriget i Vietnam och då framförallt det efterföljande doktrinarbetet som utfördes av 
den amerikanska marinkåren. Den andra delen diskuterar och undersöker influenser av 
identitet och organisationskultur och hur det påverkar uppträdande i en militär organi-
sation. Detta var det som marinkåren byggde sina doktriner på efter de svårigheterna 
som de stod inför 1970, efter Vietnamkriget då de skulle införa manöverkrigföring och 
understöd av Europa vid krig.9 I artikeln pekar Terriff på olika studier som utförts avse-
ende doktriner om manöverkrigföring. Dessa studier handlar framförallt om hur kul-
turen har påverkat våra val. Som exempel lyfter han fram Kiers studier om fransk mili-
tärkultur under tiden mellan första och andra världskriget. Dessa resulterade i att man 
inte tog tillvara på de tekniska och nya idéer som kom från första världskriget vilket 
skulle visa sig vara ett stort misstag under andra världskriget.10 Teriff pekar på att ma-
növerkrigföringens idéer inte påverkar doktrinutvecklingen utan det är mest organisat-
ionskulturen som påverkar doktrinerna. Terriffs forskning visar alltså på en skepticism 
mot att använda idéer från manöverkrigföring i doktrinutveckling. Det är därför viktigt 
att som i detta arbete utreda i vilken mån idéer från manöverkrigföring, i detta fall van 
Crevelds principer, kan användas för att förstå utfall i konventionella slag. 
 
I den fjärde forskningsartikeln menar Kiszely att krigföring är en balans mellan manöver 
och utnötning medan många motståndare bara fokuserar på en av dem. Kiszely menar 
att det viktigaste att komma ihåg är att ”Above all, we would be wise to recognize that 
the law is not in the doctrine; the law is in the circumstances”.11 Detta visar på en grund-
läggande skepticism mot användandet av doktriner och en åsikt att utfallet avgörs av de 
rådande omständigheterna. Doktrinen eller om vi använder oss av manöver eller utnöt-
ning är av mindre betydelse. Denna forskning berör något som kommer upp i resultat-
delen i detta arbete, nämligen att benämningen av krigföringen spelar mindre roll för ut-
fallet än vilka principer som används.  
 
Ångström och Widén menar att försöka finna ett enda sätt att kunna föra krig på som är 
oberoende av miljö eller konflikt är som att leta efter ett vaccin som skulle bota alla 
sjukdomar samtidigt. Att kunna hitta ett sätt att kombinera och använda sig av princi-
perna kan därför bli svårt för praktiker12. Konkreta exempel på principer för krigföring, i 
vilken mån van Crevelds principer kan förklara utfallet i två slag, undersöks i detta ar-
bete.  
 
Ritchie menar att problemet med Market Garden var att planen var beroende av att alla 
mål skulle uppnås och att operationen byggde på hundra procents måluppfyllelse. Detta 
gjorde att operationen hade varit unik i sitt slag om den hade lyckats. En luftburen oper-
ation hade nämligen aldrig förr haft hundra procent måluppfyllelse. Den luftburna oper-
ationen lyckades trots allt faktiskt bättre än i Normandie och Sicilien13. Detta är relevant 
för detta arbete, speciellt för den definition av segerbegreppet som används. Oberoende 
om ett slag betecknas som utnötning eller manöverkrigföring så krävs det att målen 
uppfylls för att slaget ska vara framgångsrikt i sin helhet.  

                                                        
9 Terriff, Terry, “Innovate or die: Organizational culture and the origins of maneuver warfare in the United 
States Marine Corps” Journal of Strategic Studies, vol. 29, no. 3, june 2006, pp 475-503, S. 475 
10 Ibid. S. 478 
11 Kiszely, John , "The meaning of manoeuvre", The RUSI Journal, vol. 143, no. 6, 1998, pp 36-40, S. 39-40 
12 Ångström, Jan & Widén, Jerker (2015), S. 91 
13 Ritchie, Sebastian (2011), S. 254-256 
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Avsikten med denna uppsats är att komplettera existerande tidigare forskning med en 
studie för att undersöka om det går att förklara utfall i konventionella slag med hjälp av 
van Crevelds principer för manöverkrigföring.   
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2 Teori 

2.1 Van Crevelds teori om manöverkrigföring 
Van Crevelds teori om manöverkrigföring handlar i grunden om att en, på pappret, un-
derlägsen styrka skall kunna besegra en överlägsen motståndare. Fokus ligger inte i att 
använda sig av alla tillgängliga resurser utan handlar bland annat om att slå mot fienden 
där denna är svagast eller tvinga fram systemkollaps.14  Denna teori kan delas upp i sex 
centrala faktorer, Tempo, Schwerpunkt, Surprise, Combined arms, Flexibility och De-
centralized command. Dessa kommer att beskrivas nedan.  
  
Tempo  
Tempo skall inte förväxlas med hög hastighet. Idén bakom tempo är att komma innanför 
motståndarens OODA loop. En OODA loop är en beskrivning på ett handlingssätt som 
först tillämpades av stridspiloter som ett sätt att komma innanför motståndaren beslut-
scykel. OODA står för O: observation, O: orientering, D: beslut och A: handling. Att 
komma innanför loopen gör man genom att gå från ett sätt att handla till ett annat så 
snabbt att motståndaren inte hinner reagera.15 På detta sätt skall motståndaren inte 
hinna med och hans handlingar tappa relevans genom att de kommer för sent. Van 
Creveld jämför detta med att spela schack där motståndaren gör endast ett drag på våra 
två drag. Grundtanken i manöverkrigföring för en armé är att röra sig snabbare än mot-
ståndaren kan reagera samt reagera snabbare än motståndaren kan agera.16    
 
Schwerpunkt  
Detta element handlar om att slå mot fienden vid rätt tidpunkt med tillräcklig kraft. Att 
hitta denna svaga punkt och urskilja rätt tillfälle är det som van Creveld anser vara det 
svåraste. Detta är oftast något som är intuitivt och kommer efter hand som erfarenheten 
stiger. Schwerpunkt missuppfattas tyvärr ofta, detta eftersom många tror att det hand-
lar om att slå mot fienden där han är svagast eller starkast. Det första kommer att resul-
tera i att vi tröttar ut våra egna styrkor genom att anfalla där vi inte kan påverka fienden 
detta kommer också att göra så att vi tappar fokus på uppgiften. Det andra kan resultera 
i att vi anfaller rakt in i fiendens starkaste förband vilket kommer att bli onödigt blodigt 
och kan innebära att vi inte är överlägsna. Där kommer också den svåraste delen, vilket 
är att hitta den viktiga punkten som är dåligt försvarad. Denna punkt menar van Creveld 
finns i alla slag, den skall också innebära att fienden har svårt att reagera. Van Creveld 
exemplifierar detta i sin bok genom att beskriva en dalgång. En dalgång är den centrala 
delen av ett bergsmassiv, vi måste framrycka genom dalarna för att kunna fortsätta. Om 
fienden då grupperar sig i sluttningar så kommer det nästintill vara omöjligt att anfalla 
rakt framåt. Om vi istället flankerar fienden och anfaller bakifrån så kan vi slå ut dem en 
och en och få dem att slås åt fel håll. Fienden kan då för att kontra detta breddgruppera 
detta kommer dock troligtvis att resultera i att fienden blir svag på många olika punk-
ter.17  
 
  

                                                        
14 Lind, William S, “Tactics in Maneuver Warfare” Marine Corps Gazette (pre-1994), vol. 65, no. 9, Sep 1981, 
pp 36-39, S. 35 
15 Van Creveld, Martin (1994), S. 3  
16 Ibid, S. 3 
17 Ibid, S. 3-4 
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Surprise 
van Creveld menar att överraskning måste vara baserat på Sun Tzus teorier vilka inne-
bär att det är nödvändigt att komma fram till hur motståndarens handlingsplan ser ut 
samtidigt som man döljer sin egen. Man måste låtsas att man är på ett ställe och gör en 
sak medan man är på ett annat ställe och gör något helt annat. Detta kan vara mycket 
tidskrävande, komplicerat och kosta mycket resurser men det gör förhoppningsvis att 
motståndaren blir förvirrad och tveksam om sin plan. Det är då van Creveld menar att 
man skall slå fienden.18   
 
Combined arms  
Combined arms är en samling av olika sorters vapenslag som kompletterar varandra 
genom att effekten av en vapensort kommer att exponera fienden för en annan vapen-
sort. Van Creveld tar som exempel i manöverkrigföringen stridsvagnen. Stridsvagn mot 
stridsvagn blir utnötning men stridsvagn mot artilleri är bra. Artilleri däremot är bra 
mot infanteri. Genom att kombinera dessa blir detta vad författaren kallar Combined 
arms. Han menar också att värdet av kombinerade vapen är deras olikheter och inte 
summan av hur mycket eldkraft som de kan leverera.19  
 
Flexibility 
Flexibility är något som kommer att påverka Tempo, Surprise och Combined arms. För 
att en militär organisation skall vara flexibel skall den vara självförsörjande, fullkomlig 
och inte för specialiserad. Organisationen måste ha standardiserade delar och vara re-
dundant så att den kan ta emot motgångar utan att nedgå i effekt. Även om en organisat-
ion har de strukturella elementen så menar ändå van Creveld att det viktigaste för att 
uppnå flexibilitet i en militär organisation är träning. Framförallt träning som hjälper till 
att sammansvetsa olika funktioner och principerna, ett sätt att göra detta på är realist-
iska spel och reaktiva motståndare.20 
 
Decentralized command  
Detta är något som kommer att underlätta för flexibiliteten. I en snabbt skiftande och 
rörlig operation så har även de bästa ledningssystemen svårt att hänga med och det kan 
vara svårt att få en överblick av situationen. Detta kan påverka rörelsefriheten och dra 
ner tempo. Van Creveld menar att ett av de enda sätten att motverka detta på är att ha 
utarbetade och förövade ledningslinjer. Lägre ledningsnivåer måste få möjlighet att öva 
på att ta initiativ och anpassa sig efter olika situationer. Detta innebär också att varje 
ledningsnivå måste ha insikt om vad som händer två nivåer upp. Detta ställer krav på 
hur order utformas, tillexempel måste högre chefs målbild framgå, tillgänglig fiende ori-
entering, tillgängliga resurser, återsamlingsplatser och en översikt av vad som händer. 
Detta menar författaren skall se till att chefens stridsidé  och målbild kan följas och för-
hindra att ledningskaos uppstår. Men han menar också att de underställda måste beva-
kas och inte bara genom att de rapporterna uppåt, utan med speciell personal beroende 
på situationen. Författaren anser också att förband och chefer som väntar på order uppi-
från i manöverkrig är värdelösa i denna typ av krigföring.21  
 

                                                        
18 Van Creveld, Martin (1994), S. 4-5 
19 Ibid, S. 5-6 
20 Ibid, S. 6-7 
21 Ibid, S. 7-8 
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Det van Creveld benämner Decentralized command kallar andra ofta för uppdragstak-
tik22. Gatzemeyer menar att uppdragstaktik handlar om att bestämma på vilken nivå det 
är bäst att fatta beslutet. Han anser att beslutet skall tas på den nivå där händelserna ut-
spelar sig23. Walter menar att uppdragstaktik är något som används inom marinkåren 
som ett sätt att implementera manöverkrigföring24.  Det är tydligt att Decentralized 
command används i många olika organisationer.  

2.2 Definition av begreppet seger 
Begreppet seger är centralt i denna uppsats och det är därför viktigt att definiera be-
greppet speciellt som van Creveld inte ger någon tydlig definition. Den definition som 
används i denna studie är att för seger skall de mål som är uppsatta för operationen 
uppnås. Uppnås inte målen är det att beteckna som en förlust.     

2.3 Kritik av van Crevelds teori 
När efterforskning av kritik mot van Creveld gjordes så hittades ingen kritik mot hans 
principer. Detta beror förmodligen på att van Crevelds principer är mycket allmängiltiga 
och generella och dessutom liknar många av de andra tänkarna till exempel Savkin.25 
Detta och att han endast menar att det endast är principer för manöverkrigföring gör 
honom mycket svår att kritisera.26 Han gör dock inte anspråk på att det skall vara en hel-
täckande teori eller definierar vilken nivå av teori som det är.     
 
Van Creveld kan även kritiseras för att han bygger en teori om manöverkrigföring utan 
att definiera centrala begrepp som seger och förlust på ett tydligt sätt. Denna vaghet gör 
det svårt för de som vill använda sig av teorin. Detta innebär också att de som använder 
sig av teorin för att göra en undersökning, när de definierar begreppen, kan definiera 
dessa på olika sätt. Detta medför att det blir svårt att jämföra olika studier som använ-
der van Crevelds teori.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
22 Van Creveld, Martin (1994), S. 3-8  
23 Gatzemeyer, Garrett T, “What is Mission Command?” Military Intelligence, October-December 2012, pp 
9-13,  S. 9 
24 Walters, Erik M, “Is mission control the weakness of manuever warfare?” Marine Corps Gazette, vol. 79, 
no. 4, April 1995, pp 48-51, S. 49-51 
25 Ångström, Jan & Widén, Jerker (2015), S. 78 
26 Van Creveld, Martin (1994), S. 3 
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3 Metod 

3.1 Metodbeskrivning 
I detta arbete används en teoriprövande flerfallsstudie som metod. Detta innebär att te-
orin inte går att värderas enbart utifrån teorin som sådan utan den måste testas grund-
ligt genom flera fall. Detta för att teorin skall få ett ordentligt test.27 Frågorna och syftet 
blir dock det som i slutänden bestämmer att det skall bli en fallstudie som metod ef-
tersom en fallstudie inriktar sig på att svara på frågor som ”hur” och ”varför” och det är 
också det som är intressant att utreda i detta arbete. 28  
 
En flerfallsstudie antas ofta ha större genomslag än en enfallsdesign.29 Detta är också an-
ledningen till att en sådan approach har använts i detta arbete. Tanken med att välja en 
fallstudie är att genom att undersöka de enskilda fallen kunna dra generella slutsatser. 
Fördelen med en fallstudie är att den har en större möjlighet att gå på djupet och upp-
täcka vissa saker som inte hade upptäckts i en surveyundersökning.30 Denscombe menar 
att ”fallstudiens verkliga värde är att den erbjuder en möjlighet att förklara varför vissa 
resultat kan uppstå – mer än att bara ta reda på vilka dessa resultat är”. 31 Detta har också 
varit inriktningen under arbetets gång.  
 
Som fall har slaget vid El Alamein och operation Market Garden använts. Dessa två fall 
har valts för att de båda är representativa, det ena för seger och det andra för förlust. 
Detta är därför en, så kallad, two-tailed design där två fall, ett med framgångsrikt och ett 
med ej framgångsrikt resultat medvetet har valt ut32. Fallen är dessutom relevanta att 
jämföra eftersom de hade liknande teknologi samt ägde rum mycket nära varandra i ti-
den. En ytterligare likhet är att britterna hade stor truppnärvaro i båda fallen med en 
betydande roll i styrandet av operationen.  
 
För att en fallstudie skall bli framgångsrik anser Yin att den bör uppfylla vissa kriterier. 
Det skall finnas intresse för fallet och det skall vara ovanligt. De frågor som ställs ska ha 
koppling till teori, politik eller praktik. De fall som har valts för detta arbete är ovanliga 
och har koppling till både teori och praktik.33 Det är min uppfattning att de också är av 
mycket stort historiskt intresse. För att kunna uppfylla syftet att undersöka sambandet 
mellan van Crevelds principer för manöverkrigföring och utfall krävs en grundligare 
läsning av litteraturen än vad som hade krävts i en surveyundersökning. Det gör att me-
toden lämpar sig väl till denna studies syfte och frågeställning. Teorin lämpar sig alltså 
väl att testa i en fallstudie.  

3.2 Kritik mot fallstudier 
Det finns kritiska argument som talar mot att göra en fallstudie. Fallstudier har till ex-
empel fått mycket kritik för den externa validiteten och framförallt de generaliseringar 
som blir slutsatsen av forskningen. Extern validitet handlar om att man skall kunna ge-
                                                        
27 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaper-
na, Studentlitteratur, Lund, 2000,  S. 59-63 
28 Yin, Robert K (2007), S. 22 
29 Ibid, S. 67-68  
30 Denscombe, Martyn (2000), S. 59-60 
31 Ibid, S. 60-61 
32 Yin, Robert K (2007), S. 74 
33 Ibid, S. 190  
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neralisera resultatet utanför fallstudien i förlängningen handlar detta om att man kan 
dra nytta av fallstudien. Detta har i detta arbete vägts upp genom att välja två fall. Avsik-
ten med detta är att kunna generalisera med högre trovärdighet.34 
 
En av de negativa faktorerna med flerfallsdesign som metod är att den kan ta lång tid. 
Det andra är att syftet måste vara kopplat till fallet under hela studien. Detta innebär att 
replikationslogik måste användas under hela undersökningen. Det innebär att om en 
bok hittas med bra information måste detta styrkas med information från en annan 
källa. Det är genom replikeringar som mitt resultat kan anses hålla i längden för vidare 
forskning och granskning.35  I detta arbete har därför många referenser använts för fall-
studien. 
 
En annan vanlig kritik mot fallstudier är val av fall. I en surveyundersökning har det 
mindre betydelse för vilka fall som forskaren väljer så länge som han/hon väljer en vari-
ation av många olika fall. I min fallstudie har fall som skall vara teoriprövande och där-
för också bidra något till forskningen också valts. Kritiken handlar framförallt om att ef-
tersom så få fall har valts så finns det en risk att fall som är enbart intressanta eller be-
kväma används eftersom dessa redan är kända. Detta har undvikits genom att val fall 
som är viktiga för undersökningen och framförallt relevanta för syftet och frågeställ-
ningen.36  
 
Fallstudier är svåra att genomföra. Yin menar att många tror att det är enkelt att göra en 
fallstudie och det är därför som man väljer en sådan metod. Yin anser att detta handlar 
framförallt om ramverk och att författaren inte kan överlåta insamlingen till någon an-
nan. Författaren måste också ständigt pröva teorin mot de fakta som samlas in vilket är 
både tidskrävande och komplicerat.37 I detta arbete har en mall följts vilket också är den 
största svårigheten i undersökningen av dessa två fall. 

3.2.1 Källkritik 
Endast en begränsad mängd med litteratur som beskriver de studerade fallen har an-
vänts i detta arbete. Detta är ett medvetet val då de böcker som bäst har lämpat sig till 
arbetet har valts ut. Den litteratur som användes var den med de mest fullständiga be-
skrivningarna av fallen och som innehöll mycket information.  
 
Ett genomgående problem som finns i litteraturen som har analyserats är att i fallet om 
El Alamein skriver författarna med tyngdpunkt på vad det var som var framgångsrikt. I 
motsats till detta har författarna tyngdpunkten i motgångarna när de skriver om Arn-
hem. På många sätt blir det då svårt att jämföra de två fallen mot varandra eftersom det 
skiljer sig så väsentligt hur författarna illustrerar fallen. Detta kan ha påverkat tabeller-
na i slutet av analysen. Detta har också kompenserats genom att forskaren har granskat 
källorna noggrant och endast valt ut de händelser som utan tvekan överensstämmer 
med principerna.   
 
När de använda fallen valdes som skulle användas så var det vissa kriterier som efter-
strävades. Det skulle vara liknande omkringliggande faktorer såsom tid och materiel 

                                                        
34 Yin, Robert K (2007), S. 57-58 
35 Ibid, S. 67-68  
36 Denscombe, Martyn (2000), S. 65-67 
37 Ibid, S. 80-83  
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men det skulle också finnas tillräckligt mycket information så att inte faktabrist skulle 
bli ett problem i arbetet. Ett fall som var seger och ett fall som var förlust skulle också 
undersökas. Detta gjorde att det fanns begränsat med fall att välja bland då de också 
helst skulle vara relativt nära i tid. Dessa två fall har också valts för att de anses vara re-
presentativa för seger och förlust. Ny litteratur har också eftersträvats framför äldre lit-
teratur när böcker och artiklar har valts. 
 
I resultatdelen i arbetet analyseras händelserna efter hur svårt den var att hitta i den 
använda litteraturen. Det finns en risk med detta och det är att definiera faktorer efter 
hur svårt det är att hitta dem kan göra att det kan bli svårt med reproducerbarheten. 
Framförallt kan undersökningen bli annorlunda om man använder andra böcker. Detta 
har vägts upp genom att både källorna och händelserna som har valts ut har granskats.  
 
I de fåtal fall där andrahandskällor har använts har dettas detta refererats enligt Back-
mans sätt att referera andrahandskällor.38   

3.3 Operationalisering  
När teorier prövas operationaliseras oftast begreppen. Med detta menas att begreppen 
definieras genom att hänvisa till mätförfarandet. Wallén jämför en gammal definition av 
meter med en ny, även om den nya definitionen kopplar längden mot ljusets hastighet. 
Även om den definitionen är mer teoretisk så är problemet ändå hur lång en meter är 
ändå godtyckligt. En teori kan därför inte heller prövas rakt av eftersom en teori är en 
förenkling av verkligheten och också en idealbild av denna. För att göra teorin mer an-
passningsbar till verkligheten så kan modeller användas. En modell är oftast en förenk-
ling av teorin som tar upp det viktigaste.39  I mitt arbete, motsvaras modellen av van 
Crevelds huvudprinciper. 
 
En enkel mall har med avsikt valts ut för att analysera litteraturen som beskriver de två 
valda fallen. Utgångspunkten för mallen tas i teorin och källorna användes för att hitta 
händelser eller beskrivningar som visar på användningen av principerna. Sedan förs 
dessa upp i tabellform för att en jämförelse skall kunna ske mellan fallen.  Avsikten är att 
skillnader mellan de två olika fallen skall hittas om det finns någon sådan. Sedan be-
dömdes fallen utifrån hur många händelser som registrerades, samt hur väl varje faktor 
uppfylldes. Dessutom undersöktes om det fanns andra skillnader som kunde förklara ut-
fallet. För att strukturera denna kvalitativa undersökning motiverades varje faktor var 
för sig. Analysen bygger framförallt på hur många händelser som har registrerats och 
hur väl de är motiverade i litteraturen. Genom att sedan jämföra hur många och hur väl 
de överensstämmer så visar undersökningen hur väl van Crevelds principer kan förklara 
utfallet i dessa två fall.  
 
Antalet händelser som kan kopplas till varje enskild princip räknas ihop. Detta är intres-
sant för att kunna jämföra de två fallen särskilt på grund av de olika utfallen av slagen. 
Dessutom är det intressant för den andra delen av analysen då principerna graderas ef-
ter hur väl varje princip uppfylls. Där definieras översättningen mellan antalet händelser 
där principen har använts och hur väl principen påverkat utfallet: 
 

                                                        
38 Backman, Jarl, Rapporter och uppsatser, Studentlitteratur, Lund, 1998, S. 118 
39 Wallén, Göran, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 1996, S. 52-53 
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• 1-2 händelser: uppfyller mindre bra.  

• 3-4 händelser: uppfyller bra. 

• 5-6 händelser: uppfyller mycket bra. 
 
Resonemanget här är att 1-2 händelser var relativt enkelt att hitta på varje princip. 3-4 
händelser var svårt. 5-6 stycken händelser på varje princip var mycket svårt. Att ett fall 
får 0 på någon av principerna betyder inte att det fallet måste misslyckas men det kan 
visa på var bristerna ligger i de olika slagen. Dessutom kan det visa på skillnader mellan 
de båda sätten att föra krig på.         
 
Figur 1 visar grafiskt hur fallen analyseras. 
 

 
Figur 1. Analysmetod för fallen. 

Även händelserna där principerna frångås i fallen räknas och förs in i tabellen. Det som 
menas med att principerna frångås är att det finns en möjlighet att utnyttja någon av 
principerna men att de ändå inte användes. Som exempel lämnades understödsvapnen 
vid kön vid slaget vid Arnhem. Detta medförde att britterna inte kunde använda sig av 
Combined arms. Det fanns alltså en möjlighet men den användes inte40.    
 
För att det skall vara enkelt för läsaren att själv räkna igenom händelserna så har även 
varje händelse märkts med (+1) för när principen följs och att det är ett bra exempel och 
med (-1) för när principen frångås.   

                                                        
40 Middlebrook, Martin, Arnhem 1944: the airborne battle, 17-26 September, Viking, London, 1994, S. 200-
201 
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4 Resultat 
Detta avsnitt inleds med beskrivningar av de två olika fallen. Därefter beskrivs de hän-
delser som går att koppla mot varje enskild princip för de två fallen El Alamein och Mar-
ket Garden. Avsnittet avslutas med en sammanställning av resultatet i tabellform och 
svar på forskningsfrågan. 

4.1 Fallbeskrivning El Alamein  
Slaget om Nordafrika och slaget om el Alamein brukar i historien delas upp i flera olika 
delar dels för att de sträcker sig över en så lång tid men också för att de olika delarna är 
så olika. För att få en bättre förståelse för de olika fallen så kommer här nedan en kort 
redogörelse om slaget vid el Alamein och då framförallt anfallsplanen som skulle börja 
den 23 oktober 1942 med operation Lightfoot och som avslutades med operation Super-
charge den 6 november 1942.41  
 
Under Afrikakrigen så hade tyskarnas sida använt sig enbart av blixtkrigtaktiken vilket 
de gjorde framgångsrikt till precis innan operation Lightfoot då britterna lyckades få 
stop på tyskarna till slut. En blixtkrigstaktik gick till få följande sätt. Penetrerande starka 
pansarattacker längs med fiendelinjerna, när man bröt igenom så följde det motorise-
rade infanteriet efter. Då kunde det lätta infanteriet ta hand om de förstörda resterna så 
att pansar och det motoriserade infanteriet kunde fortsätta. Men det visade sig vid slaget 
om Alam Halfa som genomfördes innan Lightfoot att sätta in pansar mot för kraftigt för-
stärkta linjer leder till förlust. Detta innebar att Montgomery fick ändra taktiken inför 
operation Lightfoot och han valde att gå tillbaka till första världskrigstaktiken. Tanken 
var att infanteriet skulle anfalla genom minfälten krossa fiendens infanteri och pansar-
värn och med hjälp av ingenjörer flytta minor i ett antal korridorer. Därefter kunde pan-
saret anfall igenom dessa korridorer för att sedan sprida ut sig bakom. Detta var något 
omvälvande för britterna som precis hade lärt sig efter tre års med strider mot tyskarna 
att anpassa sig efter blixttaktiken.42 Till stor del handlar tiden innan operation Lightfoot 
om hur Montgomery lägger upp träningen för truppen men också för hur han lägger upp 
försörjningen och vilseledningen av fienden. Djävulsträdgården som senare också kom-
mer att hänvisas till är en 3-5 km djup mingata som sträckte sig mellan britterna och 
tyskarnas linjer. Den bestod också av taggtråd, kulsprutor och pansarvärnskanoner.43 
 
Händelseförloppet under Lightfoot var att först öppnade artilleriet eld och därefter at-
tackerade infanteriet bakom artillerinedslagen och började röja minor. När de var klara 
och hade placerat ut lampor för vart det var minfritt så började pansaret att anfalla. Tys-
karna trodde även att huvudattacken skulle ske i söder men den skedde i den norra de-
len. Till slut lyckas man bryta igen linjerna men med stora förluster som följd.44 Den 
nästföljande delen som är operation Supercharge handlar till stor del om att säkra ge-
nombrottet som man gjorde under den inledande operationen. Tanken var att britterna 
skulle öppna upp en öppning på 4 km i bredd där sedan pansaret kunde anfall igenom 
för att krossa Rommels pansararmé. För att även om Britterna hade brutit igenom så var 
djupet på tyskarna linjer så stort att det snarare blev som en enda stor inbuktning i lin-

                                                        
41 Norén, Karl-Gunnar, El Alamein 1942: vändpunkten i Nordafrika under andra världskriget, Nielsen & 
Norén, Stockholm, 2005, S. 215-322 
42 Ibid, S. 215-217 
43 Ibid, S. 240-250 
44 Ibid, S. 245-286 
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jen även om den var svagare på det stället. Till slut bröt britterna igenom detta berodde 
till stor del på trycket som de brittiska styrkorna skapade mot tyskarna men också de 
tysk-italienska styrkorna som inte klarade av att hålla fienden tillbaka. Resten av operat-
ion supercharge var en förföljelse av de tyska styrkorna.45  

4.2 Fallbeskrivning Operation Market Garden Arnhem 
Efter landstigningarna i Normandie så anfallen framförallt på två stycken fronter. Den 
ena fronten leddes av Patton och den andra av Montgomery. Montgomery gillade inte 
Eisenhowers plan att rycka fram långsamt utan han ville gå mot Berlin och få slut på kri-
get fortare. Detta gjorde att han utarbetade en plan om att slå mot alla broar in mot 
Tyskland för att kunna rycka fram fortare. Det fanns vissa problem vid detta tillfälle i 
framryckningen. De allierade styrkorna hade stora problem med försörjningen men 
Montgomery ville att Eisenhower skulle ge allt underhåll till honom så att han kunde 
fullfölja sin plan. Det slutade med att han fick genomföra Market Garden bara för att 
framryckningen började sakta in. Iden var att man skulle landsätta luftnuna divisioner 
vid alla viktiga broar från Eisenhower till Arnhem vilket är den sista bron innan Tysk-
land. Denna del av operation kallades market. Den andra delen kallades Garden och det 
var att pansaret skulle bryta igenom och framrycka fortast möjligen fram till Arnhem för 
att kunna hjälpa till att hålla broarna. De skulle i ett senare skede rycka fram mot 
Ijsselmeer för att skära av de tyska trupperna i västra Holland. Därefter skulle fram-
ryckning mot Ruhrområdet ske.46  
 
Den delen som i denna undersökning avhandlas är bron över Arnhem. Det var den brit-
tiska divisionens anfallsmål med understöd av den polska 1. Fallskärmsjägarbrigaden. 
Uppgiften som de hade var att ta bron över Rhen, upprätta brohuvud vid den södra och 
norra delen av bron. I ett senare skede skulle den brittiska Lowland-divisionen förstärka 
deras hållande av bron.47    
 
Det gjordes vissa fel vid striden vid Arnhem. Bland annat luftlandsattes trupperna för 
lång bort från bron och man var inte medveten om att det skulle ta mer än fyra timmar 
att nå bron vilket gjorde att det tog för lång tid för anfallarna att nå bron men också att 
försvararna kunde förskansa sig. Dessutom tog det för lång tid för britternas undsätt-
ning att komma till de luftburnas hjälp vilket innebar att man var tvungen att överge 
Arnhem eftersom det inte gick att hålla den. Stora delar av de som landsattes dog eller 
togs till fånga mellan 17 september när anfallet började och den 24 september 1944 när 
Urquhart fick order att dra sig tillbaka. 2200 man fanns kvar av den brittiska 1:a divis-
ionen vilket gjorde att divisionen upphörde att existera.48  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
45 Norén, Karl-Gunnar (2005), S. 287-317 
46 Bauer, Eddy, Arnhem - soldater från luften!, Bokorama/Wiken, Höganäs, 1979, S. 8-12 
47 Ibid, S. 12-13 
48 Ibid, S. 12-44 
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4.3 Tempo  
Det finns flera tydliga exempel på Tempo enligt van Crevelds definition. Det finns dock 
fler fall där Tempo används framgångsrikt i fallet El Alamein än i fallet Market Garden. 
Detta redovisas i detalj nedan.  

4.3.1 El Alamein 
Ett av de viktigaste resultaten efter den brittiska attacken den 26 oktober var att Rom-
mel bestämde sig för att skicka fram sin reserv, den 90:e Lätta divisionen till fronten. 
Detta betydde att Rommel inte hade några fler reserver som han kunde använda sig av. 
Dessutom hade han förlorat stora delar av sina stridsvagnar och kunde inte ersätta 
dessa. Montgomery hade däremot inga problem att ersätta sina materiella förluster vil-
ket gjorde att han kunde uppnå högt tempo och möjlighet att bryta igenom tyskarnas 
linjer utan att de hade någon möjlighet att genskjuta honom. 49 (+1) 
 
Montgomery samlade alla högre officerare och gick igenom de 4 stadier som fanns i sla-
get. Inbrytningen, striden man mot man, genombrottet och utnyttjande av övertaget.50 
(+1) 
 
En av de första insatserna som Montgomery gjorde när han kom till Afrika var att skapa 
en lätt bepansrad enhet. Avsikten med denna enhet var att den skulle kunna utnyttja 
svagheter i fiendens linjer.51 (+1) 
 
Den 2 november började italienarna att retirera till fots och tyskarna hade inget att sätta 
in mot de små förband som började bryta igenom. Afrikakåren är nu också decimerad 
till 2000 soldater av de ursprungliga 9000.52 (+1) 
 
Under operation Lightfoot visste britterna inte om tyskarna väntade på förstärkningar 
eller om de började svikta vilket gjorde att de utförde en blixtattack mot en position. Det 
visade sig vara ett lyckat drag och de tog en viktig punkt.53 (+1) 
 
Den första delen av operation Supercharge var ett misslyckande men den 9:e bepans-
rade brigaden lyckades att hålla tillbaka motattacken från tyskarna den 2:a november. 
Detta innebar att den 8:e armen kunde vända och attackera igen mot en kraftigt försva-
gad tysk motståndare.54 (+1) 

4.3.2 Market Garden 
Den sista informationen om att tyskarna hade fått förstärkningar skickades inte vidare 
till befälhavarna för styrkan innan avgång. Detta gjorde att de tog med sig granatkastare 
istället för pansarvapen. Det betydde bland annat att de inte kunde agera mot tyskarna 

                                                        
49 Norén, Karl-Gunnar (2005), S. 279 
50 Hammond, Bryn, El Alamein: the battle that turned the tide of the Second World War, Os-prey Pub., Ox-
ford, 2012, S. 160 
51 Ford, Ken, El Alamein 1942: the turning of the tide, Osprey, Oxford, 2005, S. 60  
52 Norén, Karl-Gunnar (2005), S. 311 
53 Hammond, Bryn (2012), S. 206 
54 Ibid, S. 252 
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eller göra vissa sorters motdrag.55 Britterna kunde i och med detta inte komma innanför 
Tyskarnas OODA-loop och faktorn Tempo saknas därför här. (-1) 
 
Däremot återfinns Tempo i att idén med Market Garden inte var att erövra vissa land-
områden enligt Bennet. Det gällde att hota Ruhr från söder och försöka kapa av kommu-
nikationen mellan Tyskland och Nederländerna. Avsikten var att påverka utnyttjandet 
av V2-raketerna som var belägna i Nederländerna.56 (+1) 

4.4 Schwerpunkt 
Nedanstående exempel visar på Schwerpunkt eller frånvaron av en Schwerpunkt. Denna 
princip innebär att hitta motståndarens svaga punkt och sätta in stöten där. Det svåra är 
att hitta denna ofta sämre försvarade svaga punkt. Det är även här skillnader mellan sla-
gen. Britterna i El Alamein var framgångsrika i att utnyttja Schwerpunkt medan de både 
misslyckades och lyckades i Market Garden. 

4.4.1 El Alamein 
Tyskarna hade minerat stora delar av gränslandet mellan linjerna. Detta innebar att det 
var näst intill omöjligt att anfalla på det klassiska viset med pansar i fronten och infante-
rister bakom. Iden som Montgomery hade var att skicka infanteriet först för att slå mot 
fiendens infanteri, samtidigt skulle de plocka upp stridsvagnsminorna så att pansaret 
kunde framrycka bakom och bredgruppera när minfältet var slut.57  En Schwerpunkt är 
att de brittiska artilleriofficerarna hade upptäckt att fiendens artilleri saknade alterna-
tiva skjutställningar. Det ansågs viktigt att slå ut artilleriet innan slaget startade. Även 
om man inte lyckades slå ut dem så förstörde man kommunikationssystemet. Detta var 
en av de viktigaste faktorerna för att framryckningen blev framgångsrik.58 Även om inte 
den XIII kåren lyckades bryta igenom band de ändå upp 21:a pansar och Ariete-
divisionen i den södra sektorn. Detta öppnade upp den norra sektorn.59  Ett av de viktig-
aste resultaten efter attacken den 26 oktober var att Rommel bestämde sig för att skicka 
fram sin reserv, den 90. Lätta divisionen till fronten. Detta betydde att Rommel inte hade 
några fler reserver som han kunde använda sig av. Dessutom hade han förlorat stora de-
lar av sina stridsvagnar och kunde inte ersätta dessa. Montgomery hade inga problem 
att ersätta sina materiella förluster.60 (+1) 
 
Inför operation Supercharge så hade australiensarna knutit Rommels bästa förband i 
den norra delen. En annan Schwerpunkt är att Montgomery därför valde delen mellan 
de tyska och italienska divisionerna där överlappningen inte hade fungerat bra.61 (+1) 

4.4.2 Market Garden 
När 3:e och 1:a bataljonen försökte attackera tyskarna vid floden Rhen så slogs de på 
mycket ojämna villkor. Tyskarna hade betydligt högre stridsvärde än man hade antagit i 
den brittiska planeringen. De hade pansar, tunga vapensystem och var dessutom relativt 
utvilade. Britterna hade begränsat artilleriunderstöd, för få pansarvapen och var utmat-
                                                        
55 Middlebrook, Martin (1994), S. 67 
56 Bennett, David, Magnificent disaster: the failure of the market garden, the Arnhem Operation, September 

1944, Casemate, Drexel Hill, PA, 2008, S. 27 
57 Norén, Karl-Gunnar (2005), S. 217 
58 Ibid, S. 248-249 
59 Ford, Ken (2005), S. 74 
60 Norén, Karl-Gunnar (2005), S. 279 
61 Ibid, S. 289 
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tade. De kunde inte heller manövrera eftersom tyskarna hade högre positioner och 
skyddade sig med hjälp av floden som utgjorde deras flankskydd.62  (-1) 
 
När britterna fortfarande höll den norra delen av bron så fick de understöd av den 
polska brigaden men det var tyvärr för sent för dem att göra något annat än att försvara 
och hoppas på att markdelen av operationen skulle hinna fram till dem.63 (-1) 
 
Dessa två exempel ovan är exempel på där britterna inte lyckades utnyttja motstånda-
rens svaga punkter och Schwerpunkt. Följande exempel är dock delar där Schwerpunkt 
användes enligt van Crevelds manöverkrigföringsprinciper.   
 
Badsey menar i sin bok Arnhem att Market garden var beroende av små styrkor upp till 
bataljoner som gjorde sitt jobb på olika nyckelpositioner. Det fanns inte heller någon 
tydlig början eller slut på striden.64 (+1) 
 
Ritchie menar att med den effektiviteten hur tyskarna svarade på det allierade angrep-
pet innebar det att de tröttade ut sina reserver och trupper i området för månader 
framöver.65 (+1) 

4.5 Surprise 
Även här använde britterna denna princip på ett genomgående mera framgångsrikt sätt 
i slaget vid El Alamein. 

4.5.1 El Alamein 
Nedanstående exempel på Surprise visar tydligt hur överraskade tyskarna blev av vilse-
ledningsoperationerna som britterna iscensatte.  
 
Under uppbyggnadsfasen till slaget använde sig Montgomery av flygspaning och inform-
ation från ULTRA (avkrypteringen av den tyska kommunikationen). Dessutom hade 
Rommel skapat en felaktig bild av läget i Afrika. Hitler och OKW (Oberkommando der 
Wehrmacht) hade också viktigare saker att tänka på. Det gällde till exempel Stalingrad 
som höll på att förloras. Samtidigt hade det tysk/italienska flyget svårt att lyfta eftersom 
de hade brist på bränsle samt var underlägsna i luften. De uppgifter som tyskarna skick-
ade hem var bara detaljer ur Montgomerys vilseledning som kallades operation 
Bertram. Allt detta bidrog till att tyskarna inte upptäckte upprustningen och detta inne-
bar en stor surprise för tyskarna66. (+1)  
 
Att genomföra vilseledande operationer var något som hade använts i kriget på båda si-
dorna under en lång tid. Syftet med operation Bertram var att få general Stumme att tro 
att attacken skulle ske i söder så att han håll kvar pansardivisionen Ariete och 21 
pansardivisionen. 38 RTR förbandet sattes upp med en enda uppgift, att tillverka falska 
stridsvagnar och attrapper. I detta fick de också understöd av filmfolk och teaterhant-
verkare. De spelade en viktig roll inför attacken den 23 oktober. Eftersom de skulle för-
söka se till att dölja avsikten med förberedelserna i norr och få det att se ut som attacken 

                                                        
62 Middlebrook, Martin (1994), S. 193-194  
63 Ibid, S. 324 
64 Badsey, Stephen, Arnhem 1944: Operation Market Garden, Osprey, Oxford, 1993, S. 6 
65 Ritchie, Sebastian (2011), S. 254 
66 Norén, Karl-Gunnar (2005), S. 216 
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kom från söder samt försöka se till att fienden trodde att attacken skulle komma senare 
än vad den gjorde.67 Till exempel så såg tyskt spaningsflyg den X. kåren när de övade 
långt bakom fronten den 22 oktober. Dagen efter såg de samma antal stridsvagnar men 
då var det bara attrapper.68 (+1) 
 
För att förstå hur bra britternas vilseledning fungerade så kan man bara se på den södra 
sidan av slagfältet. Den 7.pansardivisionen kunde inte ta sig igenom motståndarens min-
fält för att det var ett för starkt motstånd från fienden. Dock så lyckades de hålla kvar 
tyskarnas 21 pansardivisionen och Arietedivisionen.69 (+1) 
 
Bombflygplan med störningsutrustning flög över slagfältet för att störa ut tyskarnas 
radiokommunikation under det inledande anfallet.70  (+1) 
 
När operation Lightfoot väl startade totalförstörde artilleriet kommunikationslinjerna 
på den tyska sidan. Stumme som var Rommels reserv när han var bortrest blev mycket 
överraskad och de första timmarna av anfallet slogs de tyska styrkorna helt utan led-
ning.71  (+1) 

4.5.2 Market Garden 
Det finns både framgångsrika och ej framgångsrika exempel på Surprise i detta slag. De 
tre exemplen första är ej framgångsrika exempel.  
 
Hacket menar att det var märkligt att man släppte ner så mycket folk i andra vågen då 
all överraskning var borta.72 (-1) 
 
När 3:e bataljonen skulle framrycka mot bron så hade de tyska befälhavarna förstått vad 
som skulle hända. Så de hade koncentrerat sina styrkor de troliga framryckningsvägar-
na. Detta betydde att britterna mötte stridsvagnar och mycket motstånd där de försökte 
framrycka.73  (-1) 
 
1:a fallskärmsbrigaden framryckte genom Arnhem på tre vägar. Men tyskarna visste vad 
de var ute efter. Därför blockerades och stoppades anfallet av de tyska styrkorna.74 (-1) 
 
De två exemplen nedan visar Surprise och vad som kan bli effekterna av framgångsrik 
Surprise.  
 
För att förstå hur stor Surprise som denna operation var så kan man undersöka dödsiff-
rorna under landningsfasen. 4 personer dog i kontakt med fienden, 11 dog från glidflyg-
ningsolyckor, 1 hade problem med sin fallskärm och 1 från osäkrat vapen. Tyskarna 
kunde inte göra något de första 1,5 timmarna i början av landstigningen eftersom de 
blev överraskade.75 (+1) 
                                                        
67 Norén, Karl-Gunnar (2005), S. 238-239 
68 Ibid, S. 242-243 
69 Ibid, S. 267-268 
70 Ford, Ken (2005), S. 68 
71 Hammond, Bryn (2012), S. 177 
72 Middlebrook, Martin (1994), S. 62  
73 Ibid, S. 132-134 
74 Badsey, Stephen (1993), S. 44 
75 Ibid, S. 40-45 
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Det fanns ingen plan för tyskarna under Market Garden utan den tyska försvarsstrategin 
var baserat på två möjliga anfallsplaner som man trodde att amerikanarna skulle ge-
nomföra. Det ena var en amfibielandstigning på den holländska kusten och den andra en 
nordöstlig framryckning för att omfatta Ruhrområdet. Detta medförde att en luftland-
sättning blev en Surprise.76  (+1) 

4.6 Combined arms 
I de två slagen finns det flera exempel på Combined arms. Det finns två olika delar av 
principen som båda återfinns i exemplen. Den första delen handlar om hur vapensyste-
men väger upp för varandras svagheter och styrkor. Den andra delen handlar om hur 
styrkorna tränade ihop för att kunna få samverkan i operationen att fungera så bra som 
den gjorde. Även denna princip användes på ett mera framgångsrikt sätt i slaget vid El 
Alamein än vid Market Garden. 

4.6.1 El Alamein 
Det hade under andra världskriget funnit motsättningar mellan infanteriet och pansaret. 
Detta hade Montgomery försökt att motverka genom att bakom fronten samöva förban-
den. Infanteri, artilleri och stridsvagnar hade gjort realistiska skarpa övningar för att 
sammansvetsa och förbereda sig för anfallet.77 (+1) 
 
Slaget om El Alamein var en kombination av styrkor från flyg, arme och flottan. Norén 
menar att utan flygstyrkorna så hade utgången av slaget varit mer oviss. Allteftersom 
kriget gick så blev flyget alltmera viktigt, särskilt i kombination med marktrupper.78 
(+1) 
 
Tanken med artilleriet och infanteriet som anföll tillsammans var att var tredje minut så 
förflyttades nedslagen 100 meter framåt och att infanteriet kunde framrycka i krevad-
groparna där granaterna hade ”röjt” de flesta minorna. Bakom dem framryckte ingen-
jörssoldater som röjde minor. Det gällde att vara precis bakom granatnedslagen för att 
när de väl kom till fienden så hade britterna bara några sekunder innan fienden kom 
upp i sina stridsställningar igen.79 (+1) 
 
Förutom att beordra gemensamma träningsaktiviteter så beordrade Montgomery också 
sociala aktiviteter mellan infanteriet och pansar. Detta gjorde så att de fick ett bättre 
samarbete.80 (+1) 
 
Britterna hade överläget i luften i El Alamein och detta gjorde att artilleriet kunde kon-
centrera sig på de närmsta målen medan flyget kunde attackera långt bakom fiendens 
linjer.81  (+1) 
 

                                                        
76 Badsey, Stephen (1993), S. 30  
77 Norén, Karl-Gunnar (2005), S. 215 
78 Ibid, S. 219 
79 Ibid, S. 251-252 
80 Hammond, Bryn (2012), S. 157 
81 Ibid, S. 179 
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4.6.2 Market Garden 
De två första exemplen är ej framgångsrika exempel på Combined arms, det sista exemp-
let är däremot ett framgångsrikt exempel och visar tydligt vilket fördel det var när brit-
terna använde sig av detta.  
  
Ett av de största slagen i Arnhem som 2:a South Staffordshirebataljonen var med i var en 
attack förbi sjukhuset. Tyvärr så var man tvungen att lämna många av understödsvap-
nen vid kön eftersom det var mörkt. Vapnen lämpade sig inte heller för anfallstrid i ur-
ban miljö. Detta innebar stora förluster.82 (-1) 
 
När britterna hade erövrat vissa delar av Arnhem så var problemet att de inte kunde få 
dit sitt pansarvärn eftersom de hade problem från tyskarna med nedhållande eld.83 (-1)  
 
Urquart kunde i slutet av striderna kommunicera med XXX kårens artilleri och kunde få 
understöd av dem. Detta gjorde att de kunde hålla en del av Oosterbeek området vilket 
reducerade tyskarnas övertag.84 (+1) 

4.7 Flexibility 
För denna princip återfinns många exempel på där den används framgångsrikt vid El 
Alamein.  

4.7.1 El Alamein 
Britterna behövde ersätta och tillföra mer styrkor till Nordafrika eftersom de ville göra 
en motattack mot tyskarna. Många av de styrkorna som kom hade fått mycket träning i 
Storbritannien men de visste inte hur man stred i ökenklimat. Därför utbildades de av 
australiensarna genom samträning.85  (+1) 
 
Den 7. Pansardivisionen kallades ökenråttorna eftersom de var stridsvana i ökenterräng 
efter att ha stridit i Afrika sedan 1940. Britterna hade i augusti 230 000 man som kunde 
strida. De hade 1 229 stridsvagnar, 1000 stridsvagnar i reserv samt artilleri och reser-
ver.86  (+1) 
 
Ett stort fel som Rommel genomförde var att han hade konstruerat sina mineringar, 
även kallat djävulens trädgård, på ett sådant sätt som användes under första världskri-
get. Att anfalla var något som britterna hade tränat på under en lång tid och de jobbade 
väl tillsammans med andra enheter. Rommel viste delvis om detta därför placerat han 
bara delar av sina stridsvagnar vid frontlinjen för att han skulle kunna göra motattacker 
där britterna slog igenom.87 (+1) 
 
Nytt för anfallet den 23 oktober var också att det var gymnastikövningar på morgonen 
och alla skulle vara med oavsett grad, van Creveld skriver i sina principer att det en av 
de viktigaste åtgärderna är att genomföra samövande träningar men också träning av 
enheten.. Navigeringsövningar genomfördes också samt röjning av skarpa minor under 
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nattanfall mot fasta ställningar. Ny utrustning började också komma i stora mängder. 
Till exempel Sherman och Crusader Mark III stridsvagnar samt nya bandgående artille-
ripjäser.88 (+1) 
 
Britterna tränade mycket på att anfalla i mörkret innan det förestående slaget. Infante-
riet tränade på att röja minor och skapa minfria korridorer och stridsvagnarna och de 
lättare fordonen följde efter i kön89.  De tränade också tillsammans med artilleriet så att 
infanteriet och minröjarna skulle bli vana med takten som artilleriet flyttades framåt90. 
Enheterna behövde också anpassa sig mycket till den nya utrustningen som de blev till-
förda.91 (+1) 
 
Den 26 oktober bara två dagar efter det första anfallet hade stridsvagnarnas antal redu-
cerats från 1060 stycken till 754 stycken. Detta gjorde inte mycket eftersom de flesta 
hade band och hjul som var sönder. Den brittiska verkstaden kunde reparera och skicka 
tillbaka 50 stridsvagnar per dag.92 Sedan Montgomery tog över så dubblerades pv-
vapnen samt hela armens kombinerade eldkraft.93  (+1) 

4.7.2 Market Garden 
Det första exemplet är ett exempel som inte fungerade bra när det gäller att utnyttja fak-
torn Flexibility.  
 
Browning, en av befälhavarna vid Arnhem, hade inte endast problem med undermålig 
kommunikation. Staben var dessutom dåligt tränad. Det tog två dagar innan den kunde 
få fram kanalerna till staben. Detta medförde att Browning inte kunde leda trupperna de 
två första dagarna.94 (-1) 
 
De följande exemplen är alla exempel på Flexibility och framförallt på träningen som de 
brittiska trupperna hade vilket är en del av flexibility. En annan del av Flexibility är 
också flygunderstödet med inflygning av materiel.  
 
Hacket menar i boken Arnhem 1944 att anledningen till att man landsatte flera om-
gångar var att man inte kunde ställa in fler gånger efter operation Comet. Detta eftersom 
truppen var så vältränad och redo för uppdraget att det var lika bra att till vilket pris 
som helst landsätta trupperna.95  (+1) 
 
Istället för att genomföra operation Comet så bytte man till operation Market Garden. 
Man ändrade egentligen mycket lite förutom namn och plats för operationen.96 Det var 
många flygplan som flög in och släppte förnödenheter och soldater både med fallskärm 
och med glidflygare. Nästan 1200 flygplan lyfte under första släppet av soldater.97(+1) 
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95 Middlebrook, Martin (1994), S. 62-63 
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4.8 Decentralized command 
Principen innebär att soldaterna skall vara så medvetna om de stora dragen i planen att 
de kan dra egna slutsatser om vad som bör göras om deras befäl stupar. Antalet funna 
exempel för denna princip skiljer sig inte så mycket mellan de olika slagen. 

4.8.1 El Alamein 
Även om det fanns liten möjlighet att styra de stora dragen i planen som Montgomery la 
fram pekade han ändå på att det ändå fanns behov av enskilda initiativ och kreativitet. 
Det som också var helt nytt var att han gav order om att varje officer och ner till soldat 
skulle veta vad de skulle göra. Avsikten med detta var att soldaterna skulle veta vad de 
skulle göra om en av deras officerare stupade. Montgomery hade också läxförhör med 
officerare och soldater och om soldaterna misslyckades hölls deras officerare ansvariga 
för detta.98 (+1) 
 
Den X kåren fick i slutet av operation Supercharge uppgiften att infiltrera bakom fien-
dens linjer och slå mot underhållstransporter. Detta var en fri uppgift som de kunde lösa 
på valfritt sätt. Det viktigaste var att de inte blandade sig in i några strider utan slog till 
och drog sig tillbaka. Detta visar sig vara ett av de avgörande dragen under slaget.99 (+1) 

4.8.2 Market Garden 
Här redovisas först två exempel på framgångsrik Decentralized command. Det sista ex-
emplet är ett exempel där Decentralized command inte utnyttjades vilket fick tydliga ef-
fekter för slaget.  
  
Innan soldaterna skickades till Arnhem så var de tvungna att lära sig sin del av operat-
ion utantill. De fick också en helhetsbild om vad som skulle hända under operationen.100 
(+1) 
 
Hicks hade fått information om att 1:a och 3:e bataljonen hade svårt att framrycka i 
Arnhem. Så han tog beslutet att ta en bataljon från en annan brigad utan att prata med 
den andra brigadchefen. Detta gick emot planerna, med det gick tydligare mot huvudmå-
let.101 (+1) 
 
Efter den andra landsättningen så fanns det nu 4 stycken bataljoner i Arnhem. Men det 
hände inte så mycket av den samordna attacken för att de som skulle leda divisionen var 
skadade och gömde sig en bit från platsen och högkvarteret skickade ingen ersättare 
vilket gjorde det svårt att samordna några attacker mellan bataljonerna.102 (-1) 
 

4.9 Är van Crevelds principer för manöverkrigföring tillämpbara på fallen? 
Analysen av denna fråga utgår från en sammanställningstabell av resultaten av fallstu-
dien. I Tabell 1 återfinns en sammanställning över hur många händelser i varje fall som 
motsvarar definitionen av en av van Crevelds principer. Tabell 2 visar en sammanställ-
ning av hur många händelser i varje fall där det funnits möjlighet att utnyttja en av van 
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Crevelds principer men där detta in gjorts av olika skäl. I Tabell 3 visas sedan en sam-
manfattande bedömning av hur mycket varje princip användes i varje fall. Här används 
bedömningen ”Uppfyller mindre bra” för 1-2 händelser, ”Uppfyller bra” för 3-4 händel-
ser och ” Uppfyller mycket bra” för 5-6 händelser. Antalet händelser tas då från Tabell 1. 
 
Tabell 1 visar att van Crevelds principer för manöverkrigföring användes ofta i fallet El 
Alamein. Det gick inte att hitta några tillfällen där befälhavaren frångick principerna i 
detta fall i den litteratur som har använts, se Tabell 2. Sammanfattningsvis innebär det 
att slaget vid El Alamein uppfyller van Crevelds principer mycket bra. 
 
Tabell 1 visar att van Crevelds principer för manöverkrigföring användes mera sällan i 
fallet Market Garden. Det fanns flera exempel på där ledningen frångick principerna, se 
Tabell 2. Sammanfattningsvis innebär det att Operation Market Garden vid Arnhem upp-
fyller van Crevelds principer mindre bra.  
 
Tabell 1 visar att van Crevelds principer används i många fler händelser i El Alamein än i 
Market Garden Arnhem. Undantaget är för principerna Schwerpunkt och Decentralized 
command som används lika ofta i de båda fallen som studerats. 
 
Tabell 1. Antalet händelser där varje princip användes 
Principer El Alamein Market Garden Arnhem 
Tempo 7 1 
Schwerpunkt 2 2 
Surprise 5 2 
Combined Arms 5 1 
Flexibility 6 2 
Decentralized command 2 2 
Totalt 28 11 
 
Tabell 2.  Antalet händelser där varje princip frångicks 
Principer El Alamein Market Garden Arnhem 
Tempo 0 1 
Schwerpunkt 0 2 
Surprise 0 3 
Combined Arms 0 2 
Flexibility 0 1 
Decentralized command 0 1 
Totalt 0 10 
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Tabell 3. Bedömning av utfall för varje princip 
Principer El Alamein Market Garden Arnhem 
Tempo Uppfyller mycket bra Uppfyller mindre bra 
Schwerpunkt Uppfyller mindre bra Uppfyller mindre bra 
Surprise Uppfyller mycket bra Uppfyller mindre bra 
Combined Arms Uppfyller mycket bra Uppfyller mindre bra 
Flexibility Uppfyller mycket bra Uppfyller mindre bra 
Decentralized command Uppfyller mindre bra Uppfyller mindre bra 
Sammanfattande bedömning Uppfyller mycket bra Uppfyller mindre bra 

 
Hypotesen i denna studie är att när van Crevelds principer används fullt ut i krigföring 
innebär det framgång som bidrar till seger och inte till förlust genom att påverka fien-
den svaga punkter och vilja. Detta sammanfattades tidigare i två antaganden: 
 
1. Van Crevelds principer leder till seger 
2. Att frångå van Crevelds principer bör då oftare leda till förlust 
 
Analysen av sammanställning av resultatet i Tabell 1- Tabell 3 visar att i det fall som i lit-
teraturen klassificeras som seger, slaget vid El Alamein, används van Crevelds principer 
mera frekvent och inga avsteg görs från principerna. Analysen visar också att principer-
na används mindre frekvent och att många avsteg också görs i det fall som klassificeras 
som förlust, Operation Market Garden i Arnhem.  
 
Sammanfattningsvis är svaret på min forskningsfråga att det går att tillämpa van 
Crevelds principer på fallen. Det går alltså att använda sig av van Crevelds principer för 
att förklara utfallet i dessa slag. För att nå framgång ska principerna användas utan av-
steg.  
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5 Avslutning 

5.1 Diskussion 
I resultatdelen av detta arbete visar jag att van Crevelds principer för manöverkrigföring 
är tillämpbara på de två fall som jag studerat. Det är intressant att de centrala principer-
na i van Crevelds teori i slaget vid El Alamein återfinns frekvent och på ett mycket tyd-
ligt sätt trots att detta slag i litteraturen betecknas som utnötningskrig.103 Smedberg 
menar att utnötningskrigföring handlar enbart om att tillfoga motståndaren större för-
luster än sina egna. Att vinna landområden är inte lika viktigt i denna typ av krigföring 
utan det handlar om att nöta ner fienden genom skyttegravsliknande strider. Första 
världskriget är ett bra exempel på detta104. Ford menar att anledningen till att Montgo-
mery vid El Alamein valde att gå rakt på fienden var att han inte hade en möjlighet att 
manövrera.105 Ford menar också att det var utnötning som gällde även senare i striden, 
då han diskuterar om att den som skulle vinna slaget om El Alamein i slutändan var den 
som bäst klarade av utnötningen som skulle följa.106 Det är då viktigt att notera att det är 
principerna Schwerpunkt och Decentralized command som används minst ofta av prin-
ciperna vid detta slag. Jag anser att detta kan förväntas i ett slag som betecknas som ut-
nötningskrigföring.  
   
Analysen av fallet Operation Market Garden Arnhem som ses som ett manöverförsök av 
manouverists107 visar att även manöverkrigföring kan kräva 100 % måluppfyllnad. I sla-
get var det egentligen endast Arnhem där de brittiska styrkorna inte lyckades med sitt 
uppdrag. Detta var dock tillräckligt för att hela utfallet skall beskrivas som en förlust. 
Analysen av fallet visar exempel på där van Crevelds principer används men också flera 
exempel på där de frångås. 
 
Owen skriver om utnötningskrigföring jämfört med manöverkrigföring. Han menar att 
det skrivs för mycket om manöverkrigföring om man jämför med utnötning. Owen anser 
att konstruktionen som vi har skapat om att utnötningskrigföring i grunden är ineffektiv 
och att manöver är att vara skicklig är en falsk konstruktion. Det enda som man uppnår 
genom att på detta sätt fokusera på manöver är att begränsa sina alternativ. Owen me-
nar att det är bättre att istället se utnötning och manöver som kompletterande idéer108. 
Detta stöds i min analys där van Crevelds principer för manöverkrigföring återfinns 
mycket tydligt och frekvent i det som betecknas som ett exempel på utnötningskrigfö-
ring.  Jag anser att analysen av de två fallen visar att van Crevelds principer har allmän 
giltighet och kan fungera för att analysera såväl manöverslag som utnötningslag. Detta 
är dock ytterligare ett exempel på vaghet hos van Creveld.  
 
Analysen av fallstudien visar att enbart användandet av van Crevelds principer inte 
nödvändigtvis leder till seger. Principerna får inte heller frångås. Min analys visar också 
att i det fall som i litteraturen klassificeras som seger, slaget vid El Alamein, används van 

                                                        
103 Hammond, Bryn (2012), S. 207 
104 Smedberg, Marco, Militär ledning: från Napoleonkrigen till Bosnienkrisen, Historiska media, Lund, 2001, 
S. 95  
105 Ford, Ken (2005), S. 61 
106 Ibid, S. 70  
107 Fry, Robert (1997), S. 6   
108 Owen, William F (2008), S. 63 
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Crevelds principer mera frekvent och inga avsteg görs från principerna. Analysen visar 
också att principerna används mindre frekvent och att avsteg också görs i det fall som 
klassificeras som förlust, Operation Market Garden i Arnhem. 
 
I introduktionen beskriver jag hur jag valt dessa två fall för att få en större variation i 
min studie genom att de är exempel på en tydlig seger respektive förlust. Jag har ett fall 
som beskrivs som utnötning och ett fall som beskrivs som manöver i litteraturen. Givet 
den positiva bild av manöverkrigföring som jag beskrivit tidigare borde det vara ett 
oväntat resultat att det blir vinst i utnötningsslaget och förlust i manöverfallet. Jag visar 
dock med van Crevelds principer att det är ett logiskt resultat som följer det han ut-
trycker genom principerna. Jag menar här att vi bör ha en vidare syn på det hela. Både 
manöver och utnötningsdelar måste finnas för att krigföringen skall vara effektiv och att 
därför favorisera den ena krigföringen framför den andra blir därför inte effektivt.     

5.2 Reflektion  
En intressant sak som jag har reflekterat över under denna undersökning är att det ver-
kar som att manöverkrig måste lyckas för att det skall beskrivas som manöverkrigföring. 
Detta anser jag tydligt visas i fallet om operation Market Garden Arnhem.  Detta behand-
las också i den tidigare forskning som redovisades där Ritchie menar att problemet med 
Market Garden var att man byggde planen på att alla mål måste uppnås eftersom operat-
ionen byggde på hundra procents måluppfyllelse. Detta gjorde att operationen hade va-
rit unik i sitt slag om den hade lyckats därför att en luftburen operation aldrig förr hade 
haft hundra procent måluppfyllelse.109  
 
Jag har gått igenom litteraturen efter vad operation Market Garden skall klassas som. På 
några ställen betecknas den som försök till manöver men på många ställen så måste jag 
läsa mellan raderna för att förstå att de menar manöverkrigföring. Detta tycker jag är in-
tressant eftersom jag tycker att detta tyder på att de försöker att undvika att kalla det 
manöverkrigföring samtidigt som man ständigt försöker att framhäva manöveroperat-
ioner när de lyckas bra. Jag menar att det också kan vara så att när historiker i efterhand 
beskriver ett slag där utgången är känd letar efter faktorer, som de därefter beskriver 
noggrant, som visar varför utfallet blev det som det blev. Att källorna på detta sätt kan 
vara färgade kan därför betraktas som en begränsning i min studie.  
 
Ångström och Widén menar att försöka finna ett enda sätt att kunna föra krig på som är 
oberoende av miljö eller konflikt är som att leta efter ett vaccin som skulle bota alla 
sjukdomar samtidigt.  Att kunna hitta ett sätt för att kombinera och använda sig av prin-
ciperna kan därför bli svårt för praktiker. För att kunna vara flexibel och använda sig av 
överraskning så bör man egentligen inte använda sig av principerna över huvud taget. 
Att se på principerna som hjälp på vägen kan därför vara ett sätt att använda dem på in-
nan principerna är fullt testade.  Ända tills de är fullt testade så kommer vi inte heller att 
kunna undersöka kopplingen mellan att följa principerna och hur det påverkar förlust 
eller vinst i krig.110  Jag anser att vi som professionella måste kunna använda teorierna 
men samtidigt också kunna agera kreativt. Jag menar att det är som duktiga schackspe-
lare som kan sin teori men när de spelar undviker att följa gamla upplägg utan skapar 
nya drag.  

                                                        
109 Ritchie, Sebastian (2011), S. 254-256 
110 Ångström, Jan & Widén, Jerker (2015), S. 91 
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Jag har använt en egen definition av seger vilket kan anses som tveksamt i ett veten-
skapligt perspektiv. Det hade här varit bättre att utgå från hur van Creveld definierar se-
ger respektive förlust. Detta går det inte eftersom van Creveld inte definierar begreppen 
på ett tydligt sätt. Det är dock viktigt att vara tydlig i undersökningen med vilken definit-
ion som används för de som vill utnyttja studien för vidare forskning. 
 
Jag tror att en av anledningarna till varför vi använder oss av manöverkrigföring är för 
att vi tror att vi därmed ska uppnå vinst med färre skadade. Det visar sig dock i min stu-
die att det krävs att manöverkriget genomförs på rätt sätt. Det är också en av de stora 
skillnaderna mellan de två slagen som jag analyserar. Det ena påbörjades med tanken att 
det skulle bli mycket förluster och utnötning medan det andra blev det ändå trots att det 
planerades som ett manöverslag. Då måste vi också börja ifrågasätta varför utnötnings-
krigföring trycks ned och varför manöverkrigföring alltid framhävs.111Jag anser att en 
viktig slutsats från min studie är att manöverkrigföring inte nödvändigtvis behöver röna 
stor framgång eller vara mera effektivt än utnötningskrigföring.  

5.3 Fortsatt forskning 
En studie som vore intressant att genomföra givet resultatet av detta arbete är att un-
dersöka vad van Crevelds teori och andra teorier verkligen är tänkta att de skall kunna 
förklara. Avsikten är att sedan kunna jämföra vad de verkligen används till under krigfö-
ring eller under doktrinutveckling.  

5.4 Resultatens betydelse för yrkesutövningen 
Studien visar att vi inom professionen måste vara kritiska mot teorier och principer 
framförallt om de används som underlag till reglementen och doktriner. Det är också 
viktigt att vi officerare inser att det är viktigt att tänka mera öppet när det gäller definit-
ioner av till exempel utnötningskrigföring och manöverkrigföring.   
 
Den analysmetod som används i denna studie fokuserar på de faktorer som påverkar ut-
fallet i slaget. När faktorerna återfinns i stor utsträckning leder det till seger och när de 
inte återfinns leder det till förlust. Studien visar därför att van Crevelds principer kan 
användas av Försvarsmakten för att analysera utfall i konflikter på ett systematiskt sätt. 
Detta bidrar till en nyanserad och kritisk diskussion om användning av olika former av 
krigföring och deras respektive fördelar. Resultaten kan därför användas för utveckling 
av reglementen och doktriner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
111 Fry, Robert (1997), S. 5 
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