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ABSTRACT: 

Due to increased tension in the Baltic sea region, the Swedish defense is directed to focus on re-

building its capacity to defend Sweden on Swedish soil. One of the areas of challenge is the army 

and its attempts to rebuild its capacity to conduct combined arms fighting in a brigade structure. 

In 2013 the Swedish army received a new army tactics handbook, to replace the old land doctrine 

of 2005. Recent research has shown that the old land doctrine was to a great extent, a product in-

fluenced by William S Lind´s Maneuver Warfare handbook, written in the mid 80´s. The underly-

ing problem pointed at in this essay, is the consequences connected, when adapting a Handbook 

written for someone else, in this case the US, with its huge supply of forces and its long history of 

attrition warfare based on firepower and maximizing blows. 

The aim of this essay has been to find out if and in that case how, the army tactics handbook also is 

a product influenced by Lind´s theories, if so, what are the consequences from a Swedish small-

army perspective?     

The overall mindset for this essay is; Despite being outnumbered, strive for local superiority which 

can be achieved through maneuver warfare, a development of the indirect approach. 

The result indicates extensive similarities, but also differences, probably due to the diversity of the 

audiences. It is also important to stress that there may well be other factors that can produce these 

similarities.  
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

De senaste årens händelser i närområdet antyder att hotbilden snabbt har förändrats.
1
 Senaste 

årens skärpta ton och händelser indikerar att Björnen i öster, ur ett svenskt perspektiv, är på 

väg att vakna ur sin vinterdvala.
2
 I Sverige riktas försvaret återigen inåt, mot försvar av Sve-

rige i Sverige.
3
 Efter snart två decennier av fokus vid internationella insatser, med i huvudsak 

lägre intensitet, återfinns behovet av snabba, rörliga och flexibla krigsförband, med förmågan 

att i brigadsystem, föra högintensiv strid med kombinerade vapen.
4
 Detta mot bakgrund av 

den för närvarande, begränsade paletten av tillgängliga krigsförband har försatt Sverige i en 

utmanande situation.
5
 En situation i vilken det framstår som om möjligt än viktigare att kunna 

göra det mesta med det man har,
6
 – släppa eländesforskningen och börja gräva där man står. 

 

Denna ofördelaktiga utveckling sammanfallandes med ett historiskt svagt svenskt försvar,
7
 

bör utan tvekan betraktas som problem, ett problem kantat av lösningar. Vissa av dessa lös-

ningar kan förmodligen finnas genom att betrakta sin samtid tillsammans med historien och 

finna det generella och tidlösa.
8
  

Den svenska historien som militärt aktad krigsmaskin, expanderande till stormakt under Gus-

tav II Adolf, 
9
 torde innebära att dess Försvarsmakt bär på en kollektiv stolthet och självför-

troende. Lägg till detta de svenska erfarenheterna av att under det senaste århundradet, en-

samma stå starka. Sveriges framgångsrika hantering av såväl andra världskriget, såsom kalla 

kriget, byggde på strategin militär alliansfrihet i fred syftandes till neutralitet i krig.
10

  

Denna strategi vilken baserades på idéer från 1800-talet och utvecklades under- och mellan 

världskrigen, visade sig inte vara oproblematisk, men mycket framgångsrik.
11

  

                                                        
1
 Regeringen. Proposition 2014/15:109. Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016-2020, 1, 45-49. 

2
 Ibid, 22f, 28, 29f. 

3
 Ibid, 1, 13, 47, 50, 52-56, 63, 71. 

4
 Regeringen. Prop. 2014/15:109, sid 2, 14f, 42, 50f, 52-56, 73., Armétaktisk chefs fältövning i Norrbotten hös-

ten 2015. (Uppsatsförfattarens anteckningar). 
5
 Ingrid Carlqvist. Sverige: Försvaret som försvann. Gatestone Institute: 2015. 

http://sv.gatestoneinstitute.org/6308/sverige-forsvaret 
6
 Armétaktisk chefs fältövning i Norrbotten hösten 2015. (Uppsatsförfattarens anteckningar). 

7
 Carlqvist. Försvaret som försvann. 

8 Jerker Widén och Jan Ångström. Militärteorins Grunder. Stockholm: Försvarsmakten, 2005, 7. 
9
 Lars Ericson Wolke. Svensk militärmakt, Strategi och Operationer i Svensk militärhistoria under 1500år. För-

svarshögskolan, Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks Förlag och författaren, 2009, 47-55. 
10Jan Linder. Andra Världskriget och Sverige, Historia och mytbildning. Författaren och Svenskt Militärhisto-

riskt Bibliotek, 2002, 146f. 
11

 Ibid, 138ff. 

http://sv.gatestoneinstitute.org/6308/sverige-forsvaret
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Nyckeln till framgång i kalla kriget, byggde på att den svenska Försvarsmakten tillsammans 

med marginaldoktrinens retorik, skulle inneha förmågan att projicera en så hög tröskel av 

väpnat motstånd att ett angrepp på riket inte kunde motiveras.
12

  

Det faktum att Sverige och dess Försvarsmakt med denna strategi, framgångsrikt hanterade 

kalla kriget, torde innebära att det finns gott om erfarenhet för att hantera den nu uppkomna 

situationen.  

 

Den tyska framrusande flodvågen, som likt Liddell-Harts resonemang,
13

 under andra världs-

kriget, med våldsam hastighet lade Europa för sina fötter, har därefter satt stora avtryck i 

svensk syn på krigföring i allmänhet och markkrigföring i synnerhet.
14

 Denna tyska krigfö-

ringsmetod var i sig inget revolutionerande,
15

 däremot på det sätt och med den beslutsamhet 

den genomfördes, gjorde denna metod oerhört effektiv och uppmärksammad.
16

  Andra nat-

ioner som genom framstående militärteoretiker, tagit stort intryck av denna variant av rörlig 

krigföring är till exempel USA genom Willam S Lind
17

 och Israel genom Martin Van 

Creveld
18

, vilket borgat för att utvecklingen av dessa manöver-teorier och metoder fortsatt 

under begreppet Manöverkrigföring. Trots att många år gått och världsbilden är på många sätt 

annorlunda, så är det lätt att relatera denna krigföringsmetod till den historiska beskrivningen 

av Guderians och Rommels övergång av den belgiska floden Meuse den 13 maj 1940.
19

  

 

Andra världskriget blev genom de tyska framgångarna ett omskakande bevis på vikten av en 

överlägsen doktrin, vilken tillsammans med hög kompetens möjliggjorde att den tyska armén, 

vid upprepade tillfällen besegrade sin motståndare, trots numerärt underläge.
20

  

  

                                                        
12

 Nils Andrén. Säkerhetspolitik, Analyser och tillämpningar. Vällingby: Elanders Sverige AB, 2010, 111-113. 
13

 William S Lind. Handbok i manöverkrigföring, förkortad och kommenterad upplaga. Försvarshögskolan, 

2006, 21. 
14

 Per Lindahl. Militärteorins inflytande på doktriner. Stockholm: Försvarshögskolan, 2010.  
15

 Lind. Handbok i manöverkrigföring, 8. 
16

 M.P. Huthwaite. (1941) The Tactics of the Blitzkrieg. Royal United 

Services Institution. Journal, 86:541, 34-43, DOI: 10.1080/03071844109424957. 
17

 Lind. Handbok i manöverkrigföring. 
18

 Martin van Creveld. Air power and maneuver warfare. Maxwell Air Force Base, Alabama: Air University 

Press, 1994. 
19

 Julian Jackson. The fall of France, The nazi invasion of 1940. Oxford: Oxford University Press, 2003, 39-47. 
20

 Bruce Condell and  David T Zabecki. On the German art of War, TRUPPENFÜRUNG. Boulder Colorado: 

Lynne Rienner Publishers, Inc., 2001, ix. 
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1.2 Problemformulering 

Som påtalats i resonemanget ovan, så har även har den svenska Försvarsmakten tagit stort in-

tryck av andra nationers och teoretikers utvecklade metoder och tankar kring manöverkrigfö-

ring.
21

 Om den bästa lösningen är någon annans är däremot oklart.  Det kan finnas en fördel 

att studera vår egen historia och låta denna tillsammans med övrig teoribildning, bidra till att 

säkerställa en svensk tillämpning, utifrån svenska förutsättningar. I den svenska krigshistorien 

återfinns praktexempel på framgångsrik manöverkrigföring med tidlösa inslag,
22

 utförda av 

svenska förband, förda av svenska chefer. Dessa exempel matchar väl de moderna manöver-

teorier vilka undersöks och relateras till i denna uppsats. 

Som bra exempel på svensk manöverkrigföring med tidlösa inslag, kan Renskiölds genom-

brytning och upprullning vid slaget vid Narva år 1700 framhållas,
23

 tillsammans med dennes 

mästerstycke, Fraustadt år 1706, där den numerärt underlägsna svenska armén, genom dubbel 

omfattning, inte besegrar, utan förintar sin motståndare.
24

   

   

Uppsatsens övergripande problem sammanfattas genom en uppmaning till reflektion över 

möjligheten att Försvarsmakten anammar teorier och metoder avsedda för andra användare, 

med andra förutsättningar, framför att utveckla egna metoder utifrån egna förutsättningar. 

1.3 Syfte och frågeställning 

Tidigare forskning har visat att de tyska framgångarna genom dessas blixtkrigskoncept, vilket 

berörs i uppsatsens inledning, via en amerikansk tolkning,
25

 även påverkat svensk syn och 

doktrin avseende manöverkrigföring.
26

 I sin uppsats Militärteorins inflytande på doktriner, 

påvisar författaren Per Lindahl, hur den amerikanske militärteoretikern, William S Linds teo-

rier påverkat den svenska synen på manöverkrigföring. Lindahls uppsats påvisar hur Linds te-

orier haft stor påverkan på innehållet i den tidigare svenska doktrinen för markoperationer, 

DMarkO (2005). Med Lindahls undersökningsresultat i åtanke, tillsammans med det återigen 

aktuella behovet av att kunna föra högintensiv rörlig strid som bakgrund,
27

 finner uppsatsför-

                                                        
21

 Lindahl. Militärteorins inflytande på doktriner. 
22

 Widén och Ångström. Militärteorins Grunder, 7. 
23

 Jan von Konow. Karolinen Renskiöld, Fältmarskalk. Jan von Konow, 2001, 66f 
24

 Ibid, 85f. 
25

 Widén och Ångström. Militärteorins Grunder, 189f. 
26

 Försvarsmakten. Doktrin för Markoperationer. Stockholm: Försvarsmakten, 2005. (I fortsättningen benämnd 

DMarkO). 
27

 Armétaktisk chefs fältövning i Norrbotten hösten 2015. (Uppsatsförfattarens anteckningar). 
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fattaren det värdefullt att undersöka om ett liknande förhållande råder avseende innehållet i 

det nu gällande svenska arméreglementet, AR Taktik (2013).
28

  

 

Den militära nyttan med denna undersökning, baseras på en koppling till hermeneutiken. 

Uppsatsförfattaren pekar på vikten av att tolka och förstå den omgivning och den del av verk-

ligheten i vilken man verkar, i detta fall en handbok i krigskonst, avsedd för den amerikanska 

marinkåren på 1980-talets mitt, syftandes till att erbjuda ett altenativ till utnötningskrigfö-

ring
29

 Det handlar om att förstå vad det handlar om i en vidare bemärkelse, utifrån ett kritiskt 

förhållningssätt. För att uppnå detta krävs förståelse för verkens ursprungskontext. Uppsats-

författarens förhoppning är att denna uppsats skall kunna bidra till en ökad bakgrundsförstå-

else och ett mer kritiskt förhållningssätt, något som författaren anser vara av avgörande bety-

delse för fortsatt svensk taktikutveckling, utifrån svenska förutsättningar. 

 

Syftet med denna uppsats är att utgöra en jämförande studie av de Svenska arméstridskrafter-

nas reglementerade variant av manöverkrigföring, beskriven i AR Taktik och dess ameri-

kanska motsvarighet, beskriven i Handbok i Manöverkrigföring. 

 

Studien görs med fokus på taktikens och manöverkrigföringens tillämpning, syftande till att, 

trots numerär underlägsenhet, genom indirekt metod skapa lokal överlägsenhet, vilket upp-

satsförfattaren sammanfattar som stående ingredienser i det svenska receptet. 

1.3.1 Forskningsfrågor 

Vilka skillnader respektive likheter kan identifieras i Handbok manöverkrigföring respektive 

AR Taktik avseende den teoretiska tillämpningen av manöverkrigföring? 

 

- Har Handbok i manöverkrigföring, påverkat den svenska synen på manöverkrigföring 

(AR Taktik)? 

- Om så är fallet, vilka konsekvenser får detta ur ett svenskt perspektiv, baserat på tan-

kesättet: Totalt sett underlägsen, i strävan efter lokal överlägsenhet? 

                                                        
28

 Försvarsmakten. Arméreglemente Taktik. Stockholm: Försvarsmakten, 2013. (Benämns fortsatt AR Taktik). 
29

 Lind. Handbok i manöverkrigföring, 7-9, 11. 
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1.4 Tidigare forskning 

Utöver den tidigare forskning vilken beskrivs i uppsatsens inledning, samt det faktum att två 

av tre byggstenar i uppsatsens analys beskriver två framstående teoretikers tankar inom områ-

det,
30

 avser uppsatsförfattaren i detta kapitel tillföra några rader syftandes till att förstärka den 

kontext i vilken uppsatsen vilar. 

 

Liddell-Harts liknelse av det strömmande vattnets framfart, användes i inledningen för att be-

skriva hur de tyska styrkorna lade Europa för sina fötter. Professor Alex Danchev visar i sin 

artikel The meaning of manoeuvre, hur första världskrigets inflitrationstaktik, påverkat denna 

Liddell-Harts liknelse. Liknelsen skapades i dennes sökande efter en humanare krigförings-

metod, vilken samtidigt skulle säkerställa den egna sidans framgång i samband med anfall.
31

 

Samma liknelse framhålls av Widén och Ångström för att påvisa manöverkrigarens flexibili-

tet.
32

 

Danchev pekar på den stora påverkan som infiltrationstaktiken hade på Blixtkrigstaktiken, vil-

ket belagts av den Israeliske Professorn, Azar Gats
33

 omfattande undersökningar av de tyska 

källorna.
34

 Professor Danchev visar på manöverns centrala roll i Liddell-Harts teorier genom 

att framhålla dennes syn på hur å enda sidan ett angrepp på djupet av motståndarens gruppe-

ring påverkar motståndarens trupp, medan å andra sidan ett angrepp längre in på djupet tende-

rar att mentalt påverka motståndarens befälhavare.
35

 Med resonemanget kring angrepp mot 

djupet av motståndarens gruppering, för Danchev in läsaren på Liddell-Harts kända begrepp 

the indirect approach
36

, genom att framhålla dennes syn på hur positiva resultat i strid genom 

historien, sällan erhållits utan att man säkerställt att motståndaren varit oförberedd.
37

 Danchev 

understryker i sin artikel Liddell-Harts syfte med the indirect approach; att skapa en motsats 

till utnötning, ett alternativ vilket förmodligen tilltalar den med begränsade resurser.
38

   

                                                        
30 William S Lind och Martin Van Creveld. 
31

 Alex Danchev. (1998) Liddell hart and manoeuvre. The RUSI 

Journal, 143:6, 33-35, DOI: 10.1080/03071849808446325,  33-34. 
32

 Widén och Ångström. Militärteorins Grunder, 188f. 
33

 Professor vid Oxford University, Major i reserven i den israeliska armén. 

http://people.socsci.tau.ac.il/mu/azargat/cv/ 
34

 Danchev. Liddell hart and manoeuvre, 34. 
35

 Ibid. 
36

 Jmf. Indirekt metod. 
37

 Danchev. Liddell hart and manoeuvre, 34. 
38

 Ibid. 

http://people.socsci.tau.ac.il/mu/azargat/cv/
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För att ytterligare inrama uppsatsens forskningsområde, vill uppsatsförfattaren framhålla 

Överste Boyds teorier och dennes definition av manöver – att skaffa sig ett övertag i förhål-

lande till fienden.
39

 Frans P.B. Osinga beskriver John Boyds OODA loop på följande sätt: 

 

”The OODA loop suggests that success in war depends on the ability to out-pace and out-

think the opponent, or put differently, on the ability to go through the OODA cycle more rap-

idly than the opponent.” 
40

  

 

Kärnan i teorin bakom OODA loopen eller beslutscykeln som den kallas med svensk över-

sättning,
 41

 beskriver vägen till framgång genom förmågan att kunna passera OODA loopens 

ingående faser snabbare än sin motståndare, - att komma innanför motståndarens beslutscy-

kel. Genom att gång efter annan passera cykeln snabbare än motståndaren, försätts denne i en 

allt svårare situation, vilken tillslut leder till kollaps.
42

  

Både van Crevelds och Linds teorier, vilka avhandlas i denna uppsats, har tydliga kopplingar 

till såväl den tyska taktiken under andra världskriget som Liddell-Harts teorier. Detta blir för 

en läsare tydligt genom de talrika historiska exempel som används. Att sen både Lind och van 

Creveld placerar Boyds teori centralt, bidrar väl till att färdigställa uppsatsens ramverk.
43

    

1.5 Material och avgränsningar  

De primära källorna i uppsatsens undersökning utgörs av å ena sidan av William S Linds 

Handbok för Manöverkrigföring i dess förenklade, kommenterade svenska format, å andra si-

dan det svenska Arméreglemente Taktik från 2013. Som primärkälla för det teoretiska analys-

verktyget, används Martin Van Crevelds Airpower and maneuver warfare. 

Övrigt material betraktas som sekundära källor och litteratur vilken används för att skapa 

uppsatsens ramverk. 

Grundat på det svenska materialets karaktär, avgränsas undersökningen till att omfatta landa-

renan och markstridskrafterna. 

De delar av AR Taktik vilka avhandlar operationskonst, strategi och funktioner kommer inte 

att omfattas av denna undersökning.  

                                                        
39

 Lind. Handbok i manöverkrigföring, 17. 
40

 Frans P.B. Osinga. Science, Stategy and War –The strategic theory of John Boyd. Oxon, Abingdon: 

Routledge, 2007, 1. 
41

 Försvarsmakten. Arméreglemente Taktik, 40. 
42

 Widén och Ångström. Militärteorins Grunder, 189. 
43

 Lind. Handbok i manöverkrigföring, 17., van Creveld. Air power and maneuver warfare, 3. 
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Uppsatsen vilar på antagandet att en läsare är invigd i detta ämnesområde, varvid ytterligare 

grundläggande beskrivningar av indirekt metod och manöverkrigföring ej ges, utöver uppsat-

sens inledning, introduktion till vald teori och de kopplingar som analysens diskussioner bi-

drar till. 

 

Källkritik; 

Avseende de två undersökningsobjekten så är själva analysen och kritiken av dessa central i 

uppsatsens analysdel. 

Kritik mot den teori som uppsatsen vilar på återges under avsnitten 2.1.3, samt 3.1 inom ra-

men för begreppet tendens. 

Övriga källor är nogsamt utvalda med en bedömt hög äkthet och giltighet, vilket torde på ett 

objektivt sätt bidra till uppsatsens validitet och reliabilitet. 

1.6 Disposition 

Med tidigare avsnitt har uppsatsens bakgrund, problem, syfte och frågeställningar redovisats, 

de efterföljande delarna är uppdelade på fem kapitel. 

 

Kapitel 2 

Detta kapitel beskriver den teoretiska utgångspunkten, vilken valts för att, tillsammans 

med dess indikatorer och dess innebörd, kunna göra uppsatsens undersökning möjlig. 

Kapitel 3 

Detta utgör uppsatsens metodavsnitt. Här beskrivs den valda metoden och hur uppsat-

sens undersökning skall utföras. 

Kapitel 4 

Här genomförs uppsatsens komparativa undersökning. Undersökningen genomförs i sex 

steg utifrån sex åskådningsperspektiv.  

Kapitel 5 

 I detta kapitel besvaras uppsatsens forskningsfrågor. 

Kapitel 6 

Detta utgör uppsatsens avslutningskapitel. Häri återfinns en sammanfattande, avslu-

tande diskussion, samt förslag på fortsatt forskning, baserat på denna undersökning. 
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2. Teori 

Många människor har ett behov av att använda sig av teorier för att försöka förstå och för-

enkla sin verklighet och sin omgivning. Teorierna hjälper oss att generalisera kring det vi 

uppfattar som verkligheten. Ordet teori härstammar från det grekiska theoria, med betydelsen 

se på, granska eller betrakta.
44

 

Johannesson och Tufte definierar teori som något som skall vara ett generellt påstående om 

verkligheten. De anser vidare att en teori med anspråk på att vara vetenskaplig, skall inneha:
45

 

 

1. En viss generaliseringsnivå, det vill säga den skall vara ett allmänt påstående som är 

giltigt fler än ett tillfälle. 

2. Teorin skall utgöra en förenkling av verkligheten. 

3. Den skall kunna uttrycka regelmässiga mönster. 

4. Teorin skall beskriva samband mellan olika fenomen 

 

Teorier kan vidare beskrivas som något abstrakt, något man inte kan ta på. Teorin kan å ena 

sidan vara något som hjälper oss att sortera och kategorisera, men å andra sidan vara något 

som gör anspråk på att beskriva samband mellan storheter.
46

 

Jerker Widén och Jan Ångström beskriver i sin bok Militärteorins Grunder, teorin i sin jäm-

förelse med den militära doktrinen med följande ord, lånade av en engelsk militärteoretiker: 

 

”…medan teorier handlar om ”kokkonst”, så är doktrinen mer fokuserad på ”dagens 

meny”.”
47

 

2.1 Uppsatsens teoretiska utgångspunkt 

Denna uppsats använder Martin van Crevelds teori om manöverkrigföring som analysverktyg 

och åskådningsperspektiv. Denna teori beskrivs i boken Air Power and Maneuver Warfare, 

utgiven 1994. 

Uppsatsförfattarens motiv till valet av detta teoretiska analysverktyg är följande: 

 

                                                        
44

 Asbjörn Johannesson och Per Arne Tufte. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Liber, 2003, 

29. 
45

 Ibid. 
46

 Widén och Ångström. Militärteorins Grunder, 6f. 
47

 Ibid, 7. 
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- För det första bygger uppsatsförfattarens tolkning av van Crevelds teori, på att en nu-

merärt överlägsen styrka skall kunna besegras av en underlägsen styrka, en rimlig an-

sats ur ett svenskt perspektiv.
48

 

- För det andra förespråkar van Crevelds inte ett användande av alla till buds stående 

medel. Tolkningen av teorin bygger på att försöka identifiera det veka livet och genom 

att angripa detta riva motståndarens system av system vilket till slut omöjliggör mot-

ståndarens möjligheter att reagera.
49

   

- För det tredje: det faktum att van Creveld är just israelisk medborgare, torde borga för 

att just ojämna numerära styrkeförhållanden tillhör den mentala grundplattan vid te-

oribildning. Samma mentala grundplatta anser uppsatsförfattaren utgöra en lämplig, 

om inte vital utgångspunkt vid utveckling av svensk armétaktik.   

- För det fjärde kan van Crevelds teori och dennes principer, utgöra närmast normativ-

teori avseende innehållet i framgångsrik manöverkrigföring.
50

   

- Detta fjärde motiv förstärks ytterligare genom att teoriförfattaren i sin sammanfattning 

understryker att detta inte är några nya idéer, utan är gamla sanningar, välkända för 

alla stora härförare.
51

 Detta resonemang återfinns och utvecklas under kapitel 3.1 Va-

liditet och reliabilitet. 

 

I uppsatsens grundfundament återfinns också Carl von Clausewitz teori kring krigets dimma.  

Detta grundfundaments perspektiv används för att understryka synen på krigets oförutsägbar-

het och friktionernas centrala roll i detsamma.
52

 

2.1.1 Introduktion till van Crevelds teori 

I inledningen av boken Air Power and Maneuver Warfare, beskriver Martin van Creveld föl-

jande kring manöverkrigföring: 

 

“As a style of war, maneuver is as old as war itself. This does not mean that that war can 

consist of maneuver alone, although that may represent a desireable ideal in theory.”
53

 

 

                                                        
48

 van Creveld. Air power and maneuver warfare, 1. 
49

 Ibid, 4, 9. 
50

 Widén och Ångström. Militärteorins Grunder, 9f, 12., Daniel Norberg. Shock & Awe, En modernare typ av 

manöverkrigföring? Stockholm: Försvarshögskolan, 2013, 20-26. 
51

 van Creveld. Air power and maneuver warfare, 19. 
52

 Carl von Clausewitz. Om kriget. Stockholm: Bonniers Fakta Bokförlag AB, 2006, 79-81. 
53

 van Creveld. Air power and maneuver warfare, 1. 
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I sitt fortsatta inledningsanförande påpekar van Creveld med att denna typ av krigföring, med 

ett mått av önsketänkande, ibland tenderar att framställas som humanare, men att i verklighet-

en är strid och blodspillan oundvikliga ingredienser.  

Detta påpekande framhålls som delvis sant, då manöverkrigaren strävar efter att minimera 

själva striden, genom att innan striden skapa sig egna fördelar relativt motståndaren. Genom 

att ta upp strid med delar av fiendens styrka inom ett begränsat område kan lokal överlägsen-

het skapas. När striden som sådan är slut, fortsätter manöverkrigaren likt ett rovdjur att för-

följa sitt byte, syftandes till att hålla denne ur balans och att dra maximala fördelar genom att 

angripa hans vitala delar.
54

 

 

Van Creveld understryker att manöverkrigföring inte handlar om trolleri där man försöka 

skapa något ur ingenting. Det handlar om att förstå sin motståndare, att förstå att motstån-

deren inte kan betraktas som ett antal anfallsmål vilka skall tas i tur och ordning. Det handlar 

om att betrakta motståndaren är en levande, intelligent varelse som kommer att agera.
55

 

Teoriförfattaren framhåller historiens rika förekomst avseende exempel på manöverkrigfö-

ring. Som ett framstående sådant, nämns Napoleon genom de omfattande kombinationer, i 

vilka han använde sin armé och dess delar.
56

 

 

Teoriförfattaren framhåller i sitt resonemang att manöverkrigföringen inte har några begräns-

ningar kopplat till styrkornas storlek, även om manövrering och förmågan att uppnå överrask-

ning blir svårare ju större förband det handlar om. Det centrala i de små enheternas manöver-

krigföring framhålls genom orden osynlighet och förföljning. Jägarförbandens metoder bestå-

ende av att i det dolda söka fördelaktiga positioner och vänta på att det rätta tillfället framhålls 

som en av många taktiker inom manöverkrigföring.
57

 

Manöverkrigföring med större förband å andra sidan, beskrivs av författaren med en liknelse 

av en boxare, där jabben används för att locka uppmärksamheten till sig, varefter den andra 

näven söker njurtrakten för effekt.
58

 

  

                                                        
54

 van Creveld. Air power and maneuver warfare, 1. 
55

 Ibid, 19. 
56

 Ibid, 1. 
57

 Ibid, 2. 
58

 Ibid, uppsatsförfattarens tolkning. 
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Centralt i van Crevelds teoretiska resonemang, framhålls vikten att skapa nya flanker, till-

sammans med vilka kraftsamling och överraskning används för att skapa genombrott. Efter att 

genombrottet är uppnått, fortsätter rörelsen framåt samtidigt som motanfall hanteras.  

Kilar slås in på djupet syftandes till att dela upp motståndaren, och nedkämpa denne, om möj-

ligt genom att skära av deras urdragningsvägar, snarare än genom att anfalla frontalt.
59

 

2.1.2 Van Crevelds principer för manöverkrigföring 

Martin van Creveld anger sex principer, teman eller vitala element för att kunna använda ma-

növerkrigföring i praktiken. Principerna är (eng): Tempo, Schwerpunkt, Surprise, Combined 

arms, flexibility och decentralized command. Fortsatt kommer följande svenska översättning 

av dessa användas: Tempo, Kraftsamling till Kritiska sårbarheter, Överraskning, Kombine-

rade vapen och uppdragstaktik.
60

 

Dessa principer är ur manöverkrigföringsperspektiv, att betrakta som närmast normativa,
61

 ett 

resonemang vilket utvecklas under kapitel 3.1.1 Validitet och reliabilitet. Fortsatt i denna 

uppsats kommer van Crevelds principer utgöra samlingsnamn för dessa. 

 

Nedan följer en tolkande beskrivning och diskussion, av van Crevelds principer för manöver-

krigföring. Det är viktigt att påpeka att det handlar om en hermeneutisk tolkning i ordets be-

märkelse, då en annan författares tankar översätts från ett annat språk och sammanfattas och 

diskuteras. Här finns alltså utrymme för att van Crevelds tankar tolkas av uppsatsförfattaren 

på ett sätt som denne inte avsåg. Detta diskuteras ytterligare under reliabilitet och validitet.     

 

Tempo 

Van Creveld anger tempo som det första livsviktiga elementet för praktisk tillämpning av ma-

növerkrigföring.
62

 Tempo i denna kontext skall inte förvecklas med hastighet.
63

  Ett högt 

tempo kan kraftigt reducera antalet dödsoffer, samtidigt som det bidrar till minskade logistik-

behov. Denna idé framhålls som ett logiskt resultat av manöverkrigföring, genom att denna 

ansats strävar efter att anfalla motståndaren innan han kan reagera på ett effektivt sätt.
64

  

                                                        
59
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Van Creveld framhåller i detta resonemang, John Boyds teori OODA-loopen, såsom ett lämp-

ligt tankesätt för att definiera betydelsen av tempo. Motståndarens väg mot förlorad kontroll 

beskrivs genom en liknelse av ett parti schack: 

 

”His situation is comparable to that of a chess player who is allowed to make only one move 

for every two made by his opponent.”
65

  

 

Schwerpunkt 

Det andra centrala temat för manöverkrigföring består av Schwerpunkt, eller att fokusera sina 

handlingar mot motståndarens center of gravity.
66

 Begreppet Schwerpunkt relateras fortsatt i 

denna uppsats till begreppet kraftsamling till kritiska sårbarheter, även om Tyngdpunkt utgör 

en bättre direkt språklig översättning. Motivet till detta högst medvetna beslut stöds av van 

Crevelds beskrivning av fenomenet nedan. Det skall också påpekas att det råder olika uppfatt-

ningar kring dessa begrepp, något som Jerker Widén och Jan Ångström beskriver i sin bok 

Militärteorins Grunder.
67

  

Van Creveld beskriver begreppet schwerpunkt väl med en liknelse av diamantbearbetning: 

 

”A good analogy is the diamond cutter´s technique of shattering a diamond by tapping it at 

exactly the right place in exactly the right direction with exactly the right amount of force.”
68

  

 

Van Creveld pekar på det faktum att begreppet blandas ihop med att anfalla en motståndare 

där denne är antingen starkast eller svagast. Ett anfall mot den starkaste punkten kommer bara 

leda till ett blodigt slag med otydlig utgång, medan ett anfall mot den svagaste punkten leder 

till problem att hålla fast vid det uppsatta målet.
69

  Han framhåller att den riktiga skickligheten 

inom denna aspekt, handlar om att finna punkten som både är av avgörande betydelse och är 

svagt försvarad.
70

 Genom att utgå från att motståndaren är minst lika intelligent som oss 

själva, kan vi anta att han försvarar sina Tyngdpunkter med alla tillgängliga medel.
71

 Van 

Creveld beskriver begreppet Schwerpunkt genom en liknelse av strid i bergsterräng.  

                                                        
65

 van Creveld. Air power and maneuver warfare, 3. 
66
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Essensen av liknelsen pekar på omöjligheten av att anfalla igenom ett bergspass, en styrke-

punkt, vilken försvaras från båda sluttningarna. Men om anfallet istället riktas över bergen, i 

ryggen på den försvarande motståndaren, så har den starka punktens svaga punkt, en kritisk 

sårbarhet, identifierats.
72

  

 

Överraskning 

Van Creveld påpekar in den inledande beskrivningen av principen överraskning, att denna 

endast kan uppnås med hjälp av vilseledning.
73

 

 

”…it is necessary to find out the enemy´s intentions while concealing one´s own.”
74

 

 

Med dessa ord, ursprungligen från Sun Tzu, fortsätter van Crevelds sitt resonemang kring 

manöverkrigföringens behov av överraskning. Van Creveld beskriver med en liknelse idén att 

genom omfattande manövrering, vilseleda motståndaren och därigenom skapa förvirring i 

dennes led. Detta framhålls som något som många gånger både är komplicerat och tidsö-

dande, men som detta till trots är värt det för att få motståndaren osäker och ur balans. När 

denne har försatts ur balans, handlar det om att slå till med all den styrka som kan uppbringas. 

Sun Tzu liknar det kraftsamlade angreppet vid ett åsknedslag.
75

 

 

Kombinerade vapen 

Den fjärde principen som beskrivs i van Crevelds teori avseende manöverkrigföring är kom-

binerade vapen, vilket handlar om att utsätta motståndaren för dilemman genom att använda 

förband sammansatta av olika förmågor. Begreppet bygger på ett resonemang där användan-

det av en typ av vapen, tvingar motståndaren till att exponera sig för ett annat vapen eller an-

nan förbandstyp. 

 

På nästa sida exemplifieras ett liknande resonemang avseende användning av markstridskraf-

ter: 
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”…in maneuver warfare, tanks should not be used to smash other tanks-which would merely 

lead to head-on clashes and attrition-but enemy artillery. Artillery is powerless against tanks; 

hence, it should be used to combat infantry, which in turn, is powerless against it and if not 

killed will be forced to take cover.”
76

 

 

Kombinerade vapen är inget nytt påfund vilket i van Crevelds bok exemplifieras genom en 

beskrivning av korsriddarnas taktikanpassning under striderna mot araberna.
77

 Exemplet pe-

kar å ena sidan på hur svagt det tunga kavalleriet var utan understöd, samtidigt påvisas viken 

otrolig styrka som kunde uppbringas tillsammans med infanteri beväpnade med pikar och bå-

gar. Med hjälp av denna kombination kunde araberna hållas på lämpligt avstånd intill dess att 

ett lämpligt tillfälle uppenbarade sig, ofta kopplat till terrängens beskaffenhet.
78

 Detta förhåll-

ningssätt är gällande även med dagens kombinerade vapen, då de olika delarnas skillnader 

skapar effekten. Ett citat ur van Crevelds teori kring manöverkrigföring beskriver detta väl: 

 

”The value of combined arms is obtained from the coordination of their diversity, not in the 

sum of their firepower scores.”
79

 

 

Flexibilitet 

Genom att anamma tempo, överraskning och kombinerade vapen, så hamnar flexibiliteten - 

förmågan att snabbt anpassa sig, automatiskt på önskelistan över egenskaper hos en manöver-

krigare. Flexibilitet framhålls som ett ideal, något som alla känner till, men långt ifrån alla vet 

hur man uppnår. Van Creveld framhåller den flexibla militära organisationen, som självstän-

dig, allsidig, utan fyrkantighet. Andra karaktärsdrag som framhålls är förmågan att upprätt-

hålla materiel redundans syftande till att kunna ta förluster och ändå fortsätta fungera. Trots 

allt som beskrivits så framhåller van Creveld övning och träning som den enda faktor som 

faktiskt garanterat kan bidra till flexibilitet.
80
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Uppdragstaktik 

Den sjätte principen, som genom sin natur, enligt van Creveld tillåter flexibilitet. Teoriförfat-

taren fortsätter detta resonemang genom att problematisera naturen av det snabba och rörliga 

stridsförloppet. Rörligheten och tempo antas vara så högt att förmodligen inte ens de bästa 

tillgängliga ledningssystemen klarar att hantera detta, utan att själva bidra till kontraprodukti-

vitet.
81

 Van Creveld framhåller att lösningen på detta problem ligger i att delge underställda 

rätten och de medel som krävs för att ta initiativ och agera när tillfället uppenbarar sig. Han 

framhåller vidare faran med förband och chefer som bara lyder order, eller ännu värre, väntar 

på dem.
82

  

 

Van Crevelds avslutande beskrivning syftandes till att underlätta initiativ, pekar på vikten av 

order av uppdragskaraktär, vilket i sig kräver förståelse för gällande målsättningar, syften 

och rådande förutsättningar ända från soldatnivån. Även om underställd personal förstår vad 

som skall uppnås och vad som är viktigt, behöver chefer på alla nivåer ha egna metoder för att 

säkerställa egen lägesuppfattning och inte helt tvingas förlita sig till underställdas rapporter.
83

  

 

2.1.3 Kritik mot vald teori 

Van Creveld framhåller i sitt resonemang kritik mot den amerikanska synen på manöver-

krigföring, vilken tenderar att alltid vid en punkt övergå till dess motsats, utnötningskrigfö-

ring. Teoriförfattaren framhåller att detta beror på den amerikanska traditionen att slåss med 

överväldigande materiell styrka, baserat på förmågan att utdela slag efter slag med maximal 

styrka, intill motståndaren var utnött till den grad att denne inte längre var stridsduglig. Van 

Creveld påpekar att den amerikanska synen på manöverkrigföring, fortfarande 1989, endast 

var en konstruktion halvvägs mellan manöverkrigföring och utnötningskrigföring, trots att 

den tyska varianten använts som förlaga.
84

 

Sammanfattningen av detta resonemang anser uppsatsförfattaren kan tolkas som att använd-

ningen av aktuellt analysverktyg innebär en nackdel ur Handbok i manöverkrigförings per-

spektiv, detta berörs även i kapitel 3.1, Validitet och reliabilitet. 
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3. Metod 

Uppsatsens valda metod bygger på en jämförande, komparativ, studie av två objekt, i detta 

fall två böcker. Studien baseras på ett antagande att det förligger likheter, men även skillna-

der, mellan de två utpekade objekten. Ett sådant antagande kan utpekas som ett kännetecken 

för denna typ av studie.
85

 Antagandet i sig baseras på tidigare forskning, vilket berörts i upp-

satsens första kapitel.
 86

 

Studiens natur är att betrakta som en fokuserad komparativ studie. Det som utmärker denna 

typ av studie är det faktum att ett fåtal objekt studeras ur en övergripande aspekt.
87

 Det kan i 

denna undersökning liknas vid att ett fåtal objekt, närmare bestämt två böcker, studeras ur en 

övergripande aspekt, Manöverkrigföring – den praktiska, väpnade aspekten av manövertän-

kande, vilken i sig är en utveckling av indirekt metod.
88

 

 

Thomas Denk beskriver i sin bok Komparativ metod – förståelse genom jämförelse, att den 

övergripande aspekten, även kallad den beroende faktorn är central i en fokuserad studie. När 

den beroende faktorn studeras, ingår flera aspekter, oberoende faktorer i analysen med syfte 

att underlätta undersökning av den beroende faktorn.
89

 Dessa oberoende faktorer utgörs i 

denna undersökning av de valda indikatorerna, van Crevelds sex principer för manöverkrigfö-

ring.
90

 

En fortsatt beskrivning av undersökningens praktiska del återfinns i avsnittet operational-

isering. 

3.1 Validitet och reliabilitet 

Det valda teoretiska analysverktyget bedöms vara väl avpassat för denna undersökning. Som 

påpekats i avsnittet teori, så utgör den valda teorins principer, generella och nära nog norma-

tiva ingredienser i manöverkrigföring.
91

 Detta resonemang stöds av Överste John C. Studt, 

USMC (pensionerad), vilken för ett liknande resonemang i förordet till Handbok i manöver-

krigföring. Studt påpekar att William S Linds bok utgör en sammanställning av teorier vilka 

bevisats på historiens slagfält hundratals gånger. Detta tillsammans med de likheter, vilka vid 
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en första anblick kan identifieras mellan denna uppsats tre centrala delar,
92

 stöder uttalandet 

rörande normativa ingredienser i avsnitt 2.1. Studt anger tyskar och israeler som de enda som 

etablerat system av generella principer på senare tid.
93

 Studts resonemang anser uppsatsförfat-

taren talar för validiteten i analysverktyget, vilket bidrar till en objektiv undersökning. 

 

Lind pekar i sin bok Handbok i manöverkrigföring på att boken är skriven för användning av 

soldater i fält och inte som en akademisk avhandling.
94

 Detta påpekande anser författaren un-

derstryka det faktum att en jämförelse mellan detta verk å ena sidan och AR Taktik å andra, är 

lämpligt ur en validitets synvinkel. 

 

Beslutet att undvika Linds begreppsapparat som analysverktyg, är ett högst medvetet val, 

även om Lindahl
95

 använde densamma i sin undersökning, vilken utgjort en slags förlöpare 

till denna undersökning. Uppsatsförfattaren menar att ett användande av Linds teori skulle 

kunna tolkas som ett ställningstagande i den aktuella undersökningen.  

Uppsatsförfattarens kunskaper i engelska språket påverkar sannolikhet resultatet indirekt, då 

det teoretiska analysverktyget översätts från engelska till svenska. 

Det faktum att valet fallit på en svensk översättning av ett amerikanskt verk, kan naturligtvis 

påverka reliabiliteten genom att det som på ursprungsspråket avsågs, kan ha förändrats i sam-

band med översättningen. Oaktat detta så anser uppsatsförfattaren att den översatta varianten 

speglar dennes behov i störst utsträckning då detta är den variant som används i samband med 

utbildning vid Försvarshögskolans Stabsutbildning. I det svenska förordet till Handbok i ma-

növerkrigföring anges denna som en lämplig handbok att använda vid Försvarsmaktens sko-

lor, parallellt med svenska doktriner och reglementen.
96

 

 

Avseende tendens, så har uppsatsförfattaren identifierat en kritisk syn hos van Creveld gem-

temot amerikansk tillämpning av manöverkrigföring.
97

 Mot bakgrund av detta ser sig författa-

ren uppmärksammad på risken att aktuell teori även är kritisk till Linds tillämpning, vilket 

även berörts i kapitel 2.1.3. 
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3.2 Kritik mot vald metod 

En svaghet i den valda metoden värd att framhålla, pekar på det faktum att analysen i slutän-

dan bygger på en personlig tolkning av såväl de jämförda objekten, såsom de teoretiska indi-

katorernas innebörd. Uppsatsförfattaren ser inte detta skall utgöra ett problem i reliabilitets-

hänseende, i den händelse att undersökningen skulle göras om av någon annan. 

3.3 Operationalisering  

Analysen operationaliseras genom tillämpningen av sex (6) indikatorer, sprungna ur uppsat-

sens teoretiska analysverktyg.  

Dessa indikatorer är tillika de principer för manöverkrigföring, vilka beskrivs i Martin van 

Crevelds verk, Air Power and maneuver warfare. Den komparativa analysen genomförs såle-

des utifrån sex olika åskådningsperspektiv i syfte att på ett strukturerat sätt identifiera skillna-

der och likheter. 

En beskrivning av dessa indikatorers innehåll och betydelse återfinns i avsnitt, 2.1.2, van 

Crevelds principer för manöverkrigföring. 
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4. Analys 

4.1. Sammanfattning av analysens tillvägagångssätt 

Komparativ analys av å ena sidan William S Linds Handbok i manöverkrigföring och å andra 

sidan, det aktuella svenska arméreglementet, AR Taktik. Analysen genomförs med hjälp av 

sex (6) indikatorer, i tur och ordning. Resultat, skillnader och likheter, beskrivs och diskuteras 

innan nästa indikator tas an. En sammanställning av dessa skillnader och likheter redovisas 

under kapitel 5, Resultat. 

 

4.2. Analys – undersökningsobjektens allmänna karaktärsdrag 

 

Handbok i manöverkrigföring - Generella karaktärsdrag: 

 

William S Lind bygger sitt resonemang kring taktik på att taktik är en process som går ut på 

att kombinera stridsteknik och utbildning utifrån tre mentala filter.
98

 Dessa filter används för 

att för att ta fram en metod som är unik för varje situation. Lind kompletterar dessa filter med 

tre verktyg för framgångsrik manöverkrigföring.
 99

 

 

Filter: 

- Uppdragstaktik 

- Kraftsamling 

- Motståndarens styrkor och svagheter 

 

Verktyg: 

- Kombinerade vapen 

- Motanfallet 

- Reserven 
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Arméreglemente Taktik – Generella karaktärsdrag: 

 

Synen på den praktiska tillämpningen av manöverkrigföring präglas av ett antal begrepp eller 

företeelser, vilkas innehåll framhålls som nycklar till framgång vid tillämpning av manöver-

krigföring. Detta resonemang liknar det som beskrivs i van Crevelds teori, vilket är positivt 

för denna undersökning ur ett validitetsperspektiv.  

Dessa begrepp eller företeelser benämns fortsatt för faktorer.  

 

Faktorerna är följande:
100

 

- Motståndarens styrkor och svagheter 

- Att påverka motståndaren 

- Eld som möjliggör rörelse 

- Gemensam målbild och uppdragstaktik 

- Att ta initiativ och hålla ett högt tempo 

 

4.3. Komparativ analys mot bakgrund av valda indikatorer 

4.3.1. Tempo- den första indikatorn 

 

William S Lind, Handbok i manöverkrigföring: 

 

Analysens tolkning av innehållet i detta verk, i översatt till förenklad, svensk utgåva, pekar 

inte på tempo med samma utpräglade tyngd som den teoretiska indikatorn anger. Det skall 

framhållas att läggs stor vikt och utrymme läggs vid att indirekt beskriva tempots betydelse, 

bland annat genom John Boyds beslutscykel.
101

 Lind beskriver de oerhörda fördelar som finns 

att hämta genom att vara snabbare genom beslutscykeln än sin motståndare.
102

 

Den genomgående tolkningen av Handbok för Manöverkrigföring anger att tempot definitivt 

utgör en central del i författarens beskrivning av manöverkrigföringens praktiska tillämpning. 

Även om ordet inte används och framhävs som en avgörande princip så återfinns indirekt vik-

ten av tempo vid upprepade tillfällen.  
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Ett exempel på dessa indirekta beskrivningar av tempo pekar på vikten av att beslut fattas på 

rätt nivå för att den tidigare beskrivna beslutscykeln skall kunna passeras med högre hastig-

het, relativt en motståndare.
103

 Lind påpekar vikten av att undvika förutsägbart agerande för 

att förvägra motståndaren tillträde till den egna beslutscykeln, han driver detta resonemang till 

sin spets när han definierar en princip kring detta; gör aldrig samma sak mer än en gång.
104

 

 

Sammanfattning av Linds syn på tempo: 

William S Lind tillägnar inte tempo någon egen rubrik, däremot återfinns tempo genom större 

delen av handboken, såsom en underliggande, möjliggörande faktor, vilken framförallt kopp-

las till ett mentalt förhållningssätt genom dess beskrivna koppling till OODA loopen. Lind 

framhåller att själva taktiken i manöverkrigföring går ut på att göra beslutscykeln bättre och 

snabbare än fienden. Lind pekar på förutsägbart agerande som ett hot mot tempo då detta kan 

ge motståndaren tillträde till den egna beslutscykeln.
105

  

 

Arméreglemente Taktik: 

 

Redan i det inledande kapitlet Grunder, framhålls tempo en första gång i raden av många, då i 

kontexten av att genom hög utbildningsståndpunkt öka möjligheterna till högt tempo i mark-

operationer.
106

  

Tempo framhålls vidare indirekt inom ramen för värdering av terrängen, då denna konst kan 

ge fördelar relativt motståndaren ur ett agera – parera perspektiv.
107

 I kapitlet Manövertän-

kande och manöverkrigföring redovisas tempots betydelse i en sammanfattning av den för-

medlade synen på manöverkrigföring. Tempots betydelse beskrivs väl med dessa rader: 

 

”…vi utsätter motståndaren för en snabb serie av händelser som han inte kan hantera. 

Motståndarens system försätts därmed i ett läge där han inte där han inte längre kan sam-

ordna sina motåtgärder.”
108
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I det fortsatta, allmänna resonemanget kring manövertänkande och manöverkrigföring, fram-

hålls ånyo vikten av tempo då det tillsammans med initiativkraft, framhålls som en nyckel till 

framgång då motståndarens kritiska sårbarheter blottas.
109

  

 

I den följande analysen utifrån indikatorn tempo, baseras på resonemanget kring de faktorer 

vilka framhålls som centrala vid tillämpning av manöverkrigföring.  

En av dessa faktorer, vilket beskriv i analysens inledning, tillägnas förmågan att ta initiativ 

och hålla ett högt tempo.  När AR Taktik i kapitlet Manövertänkande och manöverkrigföring, 

beskriver dessa faktorer, tillägnas faktorn tempo mycket stort utrymme, ofta även inom ramen 

för de övriga faktorerna.  

Nedan följer ett exempel på när tempo tillägnas stor vikt i samverkan med initiativ för att öka 

eldens verkan.
110

 

 

”Den snabba rörelsen som möjliggörs av initiativ och tempo för in elden mot motståndaren 

utan att denne kan genomföra motåtgärder.”
111

 

 

I kapitlet, Grunder för arméförbandens strid, diskuteras förhållandet mellan stridens grunder, 

Eld och Rörelse. Även här framhålls tempo både direkt och indirekt som en förutsättning för 

att skapa synergier i förhållandet mellan Elden och Rörelsen. Snabb kraftsamling till tid och 

rum, samt förhoppningen om att en snabb inneslutande rörelse vilka kan möjliggöra inneslut-

ning och avgörande utan strid.
112

 I det fortsatta resonemanget kring Taktikens grunder och 

Krigföringens principer framhålls tempots betydelse kopplat till förmågan att uppnå över-

raskning, utnyttja de kritiska sårbarheter som uppstår efter hand. Enkelhet framhålls som en 

princip som rätt använd kan bidra till förmågan att hålla ett högt tempo.
113

 Förståelsen för be-

hovet av tempo i manöverkrigföring fungerar som kravställare på övnings- och utbildnings-

verksamheten.
114
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Sammanfattning av den förmedlade synen på tempo i AR Taktik: 

Drag av ageradoktrinen
115

 kan anas genom att vikten av att agera när motståndarens kritiska 

sårbarheter blottas: 

 

”I dessa lägen är det den chef som är på plats, som inom ramen för målbilden, måste kunna 

agera och ta initiativet för att hantera situationen och för att lösa förbandets uppgift på ett 

sätt som rimmar med högre chefs intention.”
116

 

  

Även AR Taktik pekar på vikten av att komma innanför en motståndares beslutscykel, men 

har samtidigt en stor tendens att relatera till tempo i dess fysiska bemärkelse viket kan exemp-

lifieras med orden snabba rörelser, vilket återkommer på flera platser i boken. 

Genom beskriva tempo i samma kontext som initiativ, ges en tydlig inriktning till hur tempo 

skall uppnås. Inneslutning av motståndaren och därigenom seger utan strid, framhålls som en 

möjlighet vilken kan nås genom rörelse med högt tempo.
117

 

Tempo utpekas som centralt begrepp vid tillämpning av manöverkrigföring, både i relation till 

en beslutscykel, men även genom att vara förtänksam. Här framhålls förmedling av order och 

stabstjänst, som områden som skall utföras på sätt som möjliggör tempo.
118

 

  

Jämförelse av Lind och AR Taktik mot bakgrund av indikatorn – Tempo: 

 

Skillnader: 

 

- William S Linds förhållande till tempo betraktas till skillnad mot sin betydelse i AR 

Taktik, som en underliggande faktor, vilken i indirekta ordalag tillägnas stort ut-

rymme.  

- Lind tilldelar inte, till skillnad från AR Taktik, tempo någon egen princip eller över-

skrift.  

- Lind fokuserar i en helt annan utsträckning än AR Taktik, sitt resonemang kring 

tempo, vid OODA-loopen
119

, den mentala förmågan att förstå en situation och fatta 
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beslut snabbare relativt en motståndare. AR Taktik å andra sidan tenderar att relatera 

till tempo i dess fysiska bemärkelse. 

- AR Taktik menar att tempot i rörelsen är avgörande och att detta kan medföra att mot-

ståndaren innesluts och ger upp utan strid. 

- Lind anger förutsägbarhet som ett hot mot det egna tempot, då detta kan bereda mot-

ståndaren tillträde till vår beslutscykel. Detta uttrycks inte med samma tydlighet i AR 

Taktik. 

- AR Taktik framhåller Enkelhet för att uppnå tempo, beroende på tolkning så kan detta 

bidra till den förutsägbarhet som Lind varnar för. 

 

Likheter: 

 

- Lind pekar på vikten av att beslut fattas på rätt nivå för att möjliggöra passage av 

OODA-loopen snabbt. Motsvarande beskrivs i AR Taktik, dock med en lite annan 

vinkel. Även AR Taktik pekar på vikten av genom högt tempo och initiativ, ta sig inn-

anför motståndarens beslutscykel. Den chef som finns på plats måste kunna ta initiati-

vet och agera.
120

 

- Förmågan att ta initiativ och därigenom möjliggöra högt tempo, framhålls i båda 

böckerna, även om förekomsten kan anses vara större i AR Taktik 

 

4.3.2. Kraftsamling till Kritiska sårbarheter - den andra indikatorn 

 

William S Lind, Handbok i manöverkrigföring: 

 

I sin bok handbok manöverkrigföring, beskriver William S Lind kraftsamling som ett filter, 

en nyckelingrediens i dennes syn på manöverkrigföring.
121

 Lind nämner likt van Creveld, det 

tyska uttrycket Schwerpunkt, men tillägnar det en något annorlunda innebörd.  

Till skillnad mot den tidigare diskussionen av van Crevelds tolkning av Schwerpunkt, vilken 

ledde till en förenkling under namnet kraftsamling till kritiska sårbarheter, anger Lind bety-

delsen såsom där eller när chefen bedömer att denne kan nå ett avgörande, vilket då kan bestå 
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av ett förband.
122

  Samtidigt som Lind framhåller kraftsamlingen, så framhåller han reserven 

som en vital ingrediens för att kunna öka effekten av en framgångsrik kraftsamling. I sitt fort-

satta resonemang tydliggör Lind ytterligare sin ståndpunkt när han kopplar kraftsamlingen till 

förmågan att uppfylla syftet med aktuellt uppdrag, detta förtydligande beskrivs med orden: 

 

”Den samordnar insatserna från alla underställda chefer och visar dem mot målet, mot det 

resultat chefen vill uppnå.”
123

 

 

Linds tredje filter består av just kritiska sårbarheter, dock med en annan mer soldatnära om-

skrivning, nämligen motståndarens styrkor och svagheter.
124

 Författaren understryker vikten 

av detta begrepp vid lägre förband, då det ofta anger motståndarens gruppering, var denne är 

stark och var dennes gruppering är gles.
125

 Lind understryker vikten av att angripa motstånda-

rens svagheter med följande ord: 

 

”Under manöverkrigföring försöker du alltid undvika fiendens styrka och sätter in dina trup-

per mot hans svagheter. Jämför det med att använda judo istället för att boxas.”
126

 

 

Stridsspaning för att identifiera motståndarens luckor och genom dessa luckor ange anfalls-

riktningen in på djupet av motståndarens gruppering, anges som en väg till framgång.  

Lind påpekar att stridsspaningsstyrkorna är fiendeorienterade, dess uppgift är att söka väg in 

på djupet av motståndarens gruppering och dess enheter måste vara starka. Stridsspaning i 

samband med manöverkrigföring framhålls som ett kollektivt ansvar.
127

 

 

Den fortsatta analysen pekar på vikten av motanfall, en företeelse vilken beskrivs bygga på 

kraftsamling, men även en på en förmåga hos befälhavaren, att förstå när tillfället är rätt, när 

fienden är försvagad.
128
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Sammanfattning av Linds syn på kraftsamling till kritiska sårbarheter: 

Lind framhåller i sitt resonemang, kraftsamlingens betydelse för att kunna nå ett avgörande. 

Han framhåller samtidigt reservens viktiga roll för att kunna fullfölja ett genombrott och däri-

genom maximera resultatet.  

Övriga karaktäristiska drag avhandlar vikten av att hitta luckan i motståndarens gruppering. 

En metod som framhålls för att hitta dessa luckor är stridsspaning.   

Lind pekar vid upprepade tillfällen på befälhavarens förmåga. Motanfallet som ett verktyg då 

motståndaren blottar den sårbarhet vilken uppstår genom rörelseenergin då ett anfall igång-

satts.
129

 

 

Arméreglemente Taktik: 

 

”Den indirekta metoden ska användas mot en jämbördig eller överlägsen motståndare. Den 

bygger på att man kan identifiera de svagheter som är avgörande för motståndarens förmåga. 

Det är mot dessa svagheter som våra stridskrafter skall kraftsamlas.”
130

 

 

Så lyder resonemanget kring kraftsamling och motståndarens sårbarheter inom ramen för den 

indirekta metodens perspektiv. De efterföljande raderna pekar på vikten av att angripa mot-

ståndaren på djupet och därigenom nå de kritiska sårbarheterna.
131

 

I ett resonemang på konceptuell nivå, beskriver AR Taktik motståndaren som bestående av ett 

system, ett system vars vitala funktioner vi skall bekämpa för att uppnå systemkollaps.
132

 För 

att lyckas med manöverkrigföring behöver förståelse för högre chefs plan finnas lång ned i 

organisationen. Att förstå högre chefs plan, syftet, framhålls som vitalt för att inte under-

ställda, i all välmening, skall göra egna analyser av kritiska sårbarheter vilket kan leda till att 

effekter av kraftsamling på högre nivå går förlorade.
133

  

Analysen av de vitala funktionerna, de som angetts kunna leda till motståndarens systemkol-

laps, skall inte begränsas till motståndaren, utan skall även göras för det egna systemet utifrån 

egna målsättningar och tillgängliga resurser.  

Genom en föreskriven analys av mål och resurser, kan en tyngdpunkt utpekas, denna utpekar 

de förutsättningar som striden bygger på för att den ena sidan skall kunna nå sina mål, samti-
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digt som motståndaren förvägras sina. Det fortsatta resonemanget kring tyngdpunkter gör gäl-

lande att dessa finns på alla nivåer och byggs upp av ett antal avgörande förmågor som i sig 

är livsviktiga för att de egna målen skall kunna nås.
134

 Vitala begränsningar hos de avgörande 

förmågorna utgör kritiska sårbarheter.
135

  

I AR Taktik framhålls vikten av att känna till högre chefs tyngdpunktsanalys, för att i stridens 

kaos snabbt kunna agera när en kritisk sårbarhet uppenbarar sig.
136

 I resonemanget kring styr-

kor och svagheter påpekas vikten av att söka motståndarens svagheter och angripa dessa i 

strid. Vikten av att identifiera styrkorna framhålls likaså, men för att kunna undvika dessa el-

ler bekämpa dessa. Faller valet på att bekämpa, krävs lokal överlägsenhet relativt motstånda-

rens styrka. Faller valet på att undvika moståndarens styrkor skall denne om möjligt göras ir-

relevant genom så kallad förskjutning.
137

 

I samband med diskussion av taktikens grunder anges kraftsamling till tid och rum som le-

dandes till lokal överlägsenhet genom att all verksamhet som genomförs skall ha en direkt el-

ler indirekt verkan där avgörandet söks. Vidare framhålls risktagning i vissa riktningar, för att 

uppnå kraftsamling i avsedd riktning.   

   

Sammanfattning av synen på kraftsamling till kritiska sårbarheter i AR Taktik: 

En analys med hjälp av denna indikator gör gällande att indirekt metoden skall användas, ge-

nom att kraftsamla mot de svagheter som identifierats hos motståndaren. Den indirekta meto-

den bygger på att våra insatser görs där motståndaren har begränsad kraft eller inte har för-

väntat sig det.
138

 

Analysen av såväl de egna målen och resurserna, relativt motståndarens, anger tyngdpunkten 

och de avgörande förmågor på vilka denna vilar. De avgörande förmågorna anges som cen-

trala för att de egna målen skall kunna nås, hot mot dessa utgörs av kritiska sårbarheter.
139

 

Kraftsamling till kritiska sårbarheter är ett delmängd för att uppnå lokal överlägsenhet,
140

 om 

detta visar sig svårt skall motståndarens styrkor göras betydelselösa genom förskjutning.
141

 

Kraftsamling innebär även att våga ta risker.
142
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Jämförelse av Lind och AR Taktik mot indikatorn kraftsamling till kritiska sårbarheter:  

 

Skillnader: 

 

- Lind å ena sidan fokuserar i långt större utsträckning vid motståndarens kritiska sår-

barheter, AR Taktik, å andra sidan pekar generellt i större utsträckning på vikten av att 

analysera egna svagheter, i förhållande till motståndaren.   

- AR Taktik anger sårbarheten i att kraftsamla, genom det faktum att vi i övriga rikt-

ningar blir svaga.
143

 Denna sårbarhet i andra riktningar uttrycks inte av Lind. 

- Lind uttrycker inte i lika starka ordalag en strävan efter lokal överlägsenhet, utan påta-

lar vikten av genom stridsspaning, hitta och exploatera luckor. Genom detta resone-

mang framhålls reservens centrala roll på ett helt annat sätt än i AR Taktik.
144

 

- I AR taktik framhålls förskjutning, att göra motståndarens styrka irrelevant, som lös-

ning då vi inte kan uppnå lokal överlägsenhet.
145

  

 

Likheter: 

 

- I båda verken återfinns en rubrik vilken omfattar motståndarens styrkor och svagheter. 

- Båda Lind och AR Taktik pekar på vikten av kraftsamling till motståndarens kritiska 

sårbarheter. 

 

4.3.3 Överraskning – den tredje indikatorn 

 

William S Lind, Handbok i manöverkrigföring: 

 

Lind pekar i sin inledande beskrivning, indirekt på överraskningens betydelse för stridens ut-

komst. Han understryker vikten av att kunna acceptera slagfältets förvirring och kaos och 

istället förstärka detta för egen vinning. Genom detta förhållningssätt anas den positiva bety-

delse som i sig ägnas fenomenet överraskning.
146
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I det fortsatta resonemanget kring manöverkrigföringens principer, talar Lind om vikten av att 

undvika mönster och typfall i syfte att förvägra motståndaren möjligheten att förutspå vad du 

skall göra.  Lind uttrycker sina tankar kring förutsägbarhet med följande ord: 

 

”Även om det fungerar bra första gången kommer fienden ha anpassat sig till nästa gång. 

Därför måste du komma på något nytt.”
147

 

 

Lind framhåller vidare att motanfallet måste komma överraskande, genom att riktas mot den 

svaghet som uppstår genom motståndarens rörelse framåt.
148

 Fortsatt resonemang kring be-

greppet motanfall, anger återigen vikten av att plötsligt och oväntat påverka motståndaren, 

samtidigt som dennes rörelse driver honom i en viss riktning.
149

 Lind framhåller den bästa 

tidpunkten för motanfall med stöd ur en annan författares resonemang kring elastiskt djupför-

svar, härrörande ur den tyska defensiva taktiken från 1916-17. Tidpunkten anges till det mo-

ment, präglat av förvirring, då motståndaren genomför förberedelser för försvar av tagen ter-

räng.
150

   

Förmågan att ta initiativ framhålls mot bakgrund av resonemanget att situationer snabbs för-

ändras
151

, samt som en möjliggörare för ett motanfall utfört av en stark reserv.
152

  

 

I en diskussion kring eld och rörelse i en manöverkontext, riktas uppmärksamheten mot din 

förmåga att utsätta motståndaren för en kombination av farliga, oväntade händelser.
153

  

I kontexten av överraskning framhålls den dubbelsidiga övningen som ovärderlig för att träna 

förmågan att ta initiativ och hantera fenomenet överraskning.
154

  

 

Sammanfattning av Linds syn på överraskning: 

Lind ägnar inte till skillnad från van Crevelds indikator,
155

 överraskning något eget fokusom-

råde eller avsnitt.  
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Det skall även nämnas att överraskning genom vilseledning vilket van Creveld framhåller,
156

 

inte tillägnas någon framträdande betydelse. Vikten av vilseledning kan däremot anas då Lind 

eftersträvar oförutsägbart agerande. 

Även om överraskning inte tilldelas något eget fokus så framhålls detta fenomen indirekt i 

samband med resonemang kring exempelvis motanfall och förmågan att ta initiativ. Lind rela-

terar indirekt överraskning till OODA-loopen
157

 och förmågan uppnå överraskning genom 

förändringar i en såg hög hastighet att motståndaren inte klarar att hantera i tid.
158

 

Förmågan att dra nytta av slagfältets förvirring samt att undvika förutsägbara handlingsmöns-

ter, tillsammans med en i organisationen inneboende initiativförmåga, uppfattas i denna ana-

lys som en nyckel i sin koppling till begreppet överraskning. 

 

Arméreglemente Taktik: 

 

Vid beskrivningen av den indirekta metoden, manövertänkandets underliggande funda-

ment,
159

 anges vikten av att våra insatser sker där motståndaren är svag eller där insatsen är 

oväntad.
160

 Förmågan att utsätta motståndaren för en rad snabba händelser som denne inte 

hade väntat sig, aktualiseras återigen på motsvarande sätt som vid den tidigare analysen uti-

från indikatorn Tempo.
161

 Den vidare analysen av detta resonemang för oss in på resone-

manget kring stridens grunder, eld och rörelse. Överraskning utpekas som något som kan 

uppnås, ett resultat, av såväl eld som rörelse.
162

 Skydd återfinns som en förutsättning för eld 

och rörelse, och kan bland annat utgöras av skenåtgärder och vilseledning.
163

 Detta resone-

mang kan även återfinnas i diskussionen kring terrängvärdering, där möjligheter att överraska 

motståndaren kan uppstå genom att använda svårframkomlig terräng, där dold framryckning 

och gruppering medges.
164

 

Arméreglementet beskriver taktikens grunder utifrån en modell syftandes till att uppnå mål 

genom att uppnå lokal överlägsenhet.  
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Överraskning framhålls som en av tre faktorer utöver målet självt, vilken ensam, eller till-

sammans med övriga, kan möjliggöra lokal överlägsenhet.
165

 En av metoderna som framhålls 

för att uppnå överraskning är vilseledning.
166

  

 

Sammanfattning av den förmedlade synen på överraskning i AR Taktik: 

Överraskningens roll i AR Taktik, gör gällande att detta är en faktor som framhålls som 

mycket viktig i den svenska tillämpningen av manöverkrigföring. Våra insatser, utförda i 

snabb följd, på ett oväntat sätt skall bidra till att uppnå systemchock.
167

 Genom detta resone-

mang understryks vikten av förmågan att vara snabbare i beslutscykeln, relativt motstånda-

ren.
168

  

Överraskning beskrivs som en princip ingåendes i taktikens grunder vilken kan bidra till lokal 

överlägsenhet. Överraskning framhålls inom flera områden som något positivt att uppnå, ge-

nom att agera på de sätt som föreskrivs. Vilseledning framhålls som en metod för att uppnå 

överraskning, vilket tangerar indikatorns betydelse.
169

 

 

Jämförelse av Lind och AR Taktik mot indikatorn överraskning:  

 

Skillnader: 

 

- Lind tillägnar inte överraskning något eget avsnitt, till skillnad från AR Taktik där 

överraskning framhålls som något som kan bidra till lokal överlägsenhet. 

- Förmågan att handla oförutsägbart och annorlunda från gång till annan tillägnas stor 

betydelse i handbok i manöverkrigföring. I AR Taktik å andra sidan så framhålls vilse-

ledning som en metod för att uppnå överraskning genom att lura motståndaren. 

- Lind tillägnar överraskning ett indirekt stort fokus. Denne framhåller underförstått 

överraskning genom motanfallet, baserat på starka reserver, utfört när förvirringen i 

motståndarens led är som störst. 

- I båda verken beskrivs stridens natur med dess förvirring och kaos som något man be-

höver kunna hantera. Handbok i manöverkrigföring går ytterligare ett steg och fram-

håller möjligheterna i att använda detta till egen fördel. 

                                                        
165

 Försvarsmakten. Arméreglemente Taktik, 55f. 
166

 Ibid, 58f. 
167

 Ibid, 35. 
168

 Ibid, 40. 
169

 van Creveld. Air power and maneuver warfare, 4f. 



Mj Anders Ekholm 2016-06-10  
HSU 16/18 

Sida 35 av 53 
 

Likheter: 

 

- Förmågan att uppnå överraskning genom att ta initiativ och agera när tillfället uppen-

barar sig, är central och återfinns och framhålls i båda verken. 

- Slående likheter kan identifieras avseende strävan efter att utsätta motståndaren för en 

snabb serie, händelser, utförda på ett oväntat sätt, vilka leder till dennes nederlag. 

- Förmågan att passera beslutscykeln snabbare relativt motståndaren återfinns i båda 

verken. 

 

4.3.4 Kombinerade vapen – den fjärde indikatorn 

 

William S Lind, Handbok i manöverkrigföring: 

 

Lind bygger upp sin syn på manövertaktik i tre filter och tre verktyg, vilket beskrivs under ka-

raktärsdrag ovan.  Ett av dessa verktyg utgörs av just kombinerade vapen.
170

 Lind definierar 

den kombinerade insatsen som en insats som utsätter motståndaren för flera hot samtidigt, 

detta motiveras med tanken skydd mot ett hot orsakar exponering för ett annat.
171

 Lind an-

vänder ett liknande resonemang som Van Creveld gör i beskrivningen av detta avsnitts indi-

kator, dvs. vikten av att utsätta motståndaren för dilemman, vilka inte kan uppnås om steg för 

steg-metoder används, då dessa bara uppnår lite utnötning.
172

 I det fortsatta resonemanget un-

derstryks skillnaden mellan tillämpningen av kombinerade vapen och det stegvisa förfarandet, 

med motivet att den kombinerade insatsen gör samma mängd eldkraft mer effektiv, vilket är 

vitalt om du strider i numerärt underläge.
173

 Synen på eldkraftens betydelse vid manöver-

krigföring framhålls generellt, men även i sin relation till rörelsen; vikten av att använda olika 

typer av understöd som en del av en kombinerad dynamisk insats.
174

 Vid den fortsatta ana-

lysen mot bakgrund av aktuell indikator, så framhålls indirekt, såväl stridsspaningen som 

motanfallet och genom dessa vikten av den starka reserven.
175
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I Handbok i manöverkrigföring återfinns exempel som från gruppnivå, via pluton, kompani 

och funktioner, påvisar vikten av kombinerade vapen.
176

 I resonemanget kring det framåtrik-

tade underhållet, kopplar Lind sina teorier direkt till den tyska Blitzkrigdoktrinen.
177

 

 

Sammanfattning av Linds syn på kombinerade vapen: 

Den bärande idén är att konceptet kombinerade vapen skall utsätta motståndaren för dilem-

man, vilket inte är fallet vid stegvisa metoder.
178

 Eldkraftens betydelse för att som understöd, 

möjliggöra rörelse, framhålls. Lind anger att understödet inte skall användas statiskt, utan i en 

kombinerad dynamisk insats.
179

  

Stridsspaning, motanfall baserade på starka reserver är alla sammanfattande ord på metoder 

som bygger Linds teori inom området kombinerade vapen.
180

  

 

Arméreglemente Taktik: 

 

”Arméförbanden organiseras utifrån principen om kombinerade vapen. Kombinerade vapen 

är den samlade benämningen på funktioner, förband och system i samverkan.”
181

 

 

Så lyder den inledande beskrivningen av begreppet kombinerade vapen i AR Taktik från 

2013. Fortsatt resonemang anger att samordningen bidrar till att göra effekten större, än om 

enskilda system, vapen eller förmågor verkar på egen hand. Svagheter i ett system kommer att 

kompenseras genom styrkor från ett annat.
182

 AR Taktik pekar på vinsten av kombinerade va-

pen, genom att försätta motståndaren i dilemman, baserade på att dennes försök att värja sig 

mot ett system, gör denne sårbar för ett annat.
183

  

I syfte att nå tillräckliga synergieffekter för att kunna möta kvalificerade motståndare i högin-

tensiv strid, organiseras arméförbanden i brigadförband, eller i bataljonsstridsgrupper.
184

 AR 

Taktik framhåller genom tankemodellen de grundläggande förmågorna, ett teoretiskt verktyg 

för att underlätta kombinationen av vapen i den aktuella situationen.  
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Tankemodellen kan också användas för att finna sätt att föra striden, då någon förmåga är för 

svag, relativt behovet.
185

 En metod som anges för att hantera företeelsen kombinerade vapen 

är tillfällig stridsindelning.
186

  

I ett resonemanget avseende motståndarens karaktär, antyder beskrivningen av dennes age-

rande att vi bör förutsätta att motståndaren kombinerar olika metoder och förbandstyper av 

samma skäl som vi.
187

 Ytterligare exempel på att motståndaren sannolikt består av system, 

framträder i diskussionen kring manövertänkandets resonemang kring motståndarens vitala 

funktioner, vilka dennes system är beroende av.
188

  

Inom ramen för manövertänkandets förbandsperspektiv, anges de faktorer som likt denna 

uppsats indikatorer, anses prägla manöverkrigföringens utförande. Kombinerade vapen åter-

finns indirekt i samtliga dessa faktorer, men är särskilt framträdande inom faktorn att påverka 

motståndaren.
189

 Elden och kombinerade vapen anges som våra metoder för att påverka mot-

ståndarens stridsvilja. Återigen anges kombinerade vapen som ett sätt att kompensera egna 

svagheter samtidigt som motståndaren ställs inför dilemman. Rumslig, tidsmässig, alternativt 

funktionell förskjutning anges som metoder för att, inom ramen för kombinerade vapen, göra 

motståndarens förband irrelevanta.
190

   

 

Sammanfattning av den förmedlade synen på kombinerade vapen i AR Taktik: 

Kombinerade vapen beskrivs som samordning av system för att uppnå synergieffekter vilka 

gör systemen starkare tillsammans, än vart och ett för sig. Denna typ av samordning används 

för att kunna kompensera egna svagheter i något system, med styrkor ur andra i syfte att 

kunna möta kvalificerade motståndare i högintensiv strid.
191

 Brigadförband, bataljonsstrids-

grupper samt tillfällig stridsindelning anges som metoder vilka möjliggör tillämpningen av 

kombinerade vapen. Förskjutning av motståndarens styrkor anges som en form av tillämpning 

av kombinerade vapen.
192
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Jämförelse av Lind och AR Taktik mot indikatorn kombinerade vapen:  

 

Skillnader: 

 

- Lind framhåller insatser enligt kombinerade vapen som en motsats till ett steg-för steg 

förfarande. 

- Linds resonemang pekar även här på vikten av stridsspaning och motanfall, där det 

senare är beroende av en stark reserv. 

- Lind resonemang framhåller egna styrkor som med kombinerade vapen blir ännu star-

kare. AR Taktik å andra sidan pekar på möjligheten att kompensera egna svagheter i 

ett system med styrkor ur ett annat. 

- I AR Taktik används förskjutning av motståndarens styrkor som en form av kombine-

rat vapen. Detta resonemang återfinns inte hos Lind. 

 

Likheter: 

 

- Generellt sett mycket lika resonemang, båda verkens uppfattning stämmer väl med in-

dikatorns definition. 

- Båda verken pekar på tillämpningens möjligheter att utsätta motståndaren för dilem-

man. 

- Båda pekar på de kombinerade vapnen som en styrkemultiplikator snarare än att sy-

stemens inneboende styrkor adderas. 

 

4.3.5 Flexibilitet – den femte indikatorn 

 

William S Lind, Handbok i manöverkrigföring: 

 

Förmågan att inte bara acceptera förvirring och kaos, utan att även kunna utnyttja detta till 

egen fördel framhålls som ett centralt karaktärsdrag för framgångsrik manöverkrigföring.
193

 

De vid det här laget kända resonemangen kring vikten av att undvika förutsägbart agerande, 

samt förmågan att hitta fiendes sårbarheter, passar väl in på denna indikators tillägnade bety-
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delse, att anpassa sig.
194

 Lind framhåller förmågan till anpassning genom att understryka vik-

ten av snabb situationsförståelse med där tillhörande snabb motåtgärd.
195

 Lind understryker 

det faktum att två identiska situationer inte finns att finna, varför vikten av att alltid hitta på 

något nytt och inte fastna i invanda mönster, framhålls.
196

  

Fortsatt analys pekar på vikten av att underställda tar initiativ, agerar först och rapporterar 

senare, vilket i sig kräver flexibilitet och en kultur som tillåter misstag.
197

 Lind beskriver med 

sin syn på kraftsamling och kraftsamlingsförband, ett underliggande krav på flexibilitet syf-

tandes till att understödja det utpekade kraftsamlingsförbandet och möjliggöra seger över en 

numerärt starkare motståndare.
198

 Även med denna indikator som betraktelseverktyg, så åter-

finns stridsspaningen – ett kollektivt ansvar, som en central företeelse vilken kräver just flexi-

bilitet. Resonemanget kring den starka reserven, vilken skall möjliggöra förmågan att ta och 

bibehålla initiativet, framhåller förmågan att upprätthålla ett flexibelt sinnelag och därigenom 

möjliggöra att lokala framgångar förstärks. Denna starka reserv framhålls särskilt vid osäkra 

förhållanden.
199

  

 

Sammanfattning av Linds syn på flexibilitet: 

Att ta acceptansen av slagfältets förvirring ett steg längre till att utnyttja detta till egen fördel 

genom att anpassa sig och ständigt förändra sitt uppträdande, sammanfattar delvis analysen 

utifrån indikatorn flexibilitet.
200

 Analysen identifierar det flexibla förhållningssättet, vilket 

borgar för att snabbt kunna agera i uppkomna situationer. Stridsspaningen, vilken beskrivs 

som ett kollektivt ansvar, tillsammans med resonemanget kring den starka reserven, är båda 

företeelser vilka kräver omfattande flexibilitet.
201

 

 

Arméreglemente Taktik: 

 

I det inledande kapitlet i AR Taktik beskrivs stridens natur och karaktär, de friktioner, osäker-

heter och kaos vilket ofta benämns krigets dimma. Resonemanget påbjuder en förmåga att 

med ett flexibelt sinnelag, kunna hantera dessa förhållanden och därigenom klara av att verka 
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under dessa.
202

 Vikten av att alla inblandade förstår vikten av att ta initiativ påpekas, då passi-

vitet bidrar till att möjligheter går förlorade.
203

 Nedan följer några rader ur det Markoperativa 

konceptet som väl beskriver detta: 

 

”Ett offensivt och okonventionellt uppträdande med hög grad av flexibilitet i val av medel och 

metoder skall prägla arméförbandens strid. Manövertänkande och uppdragstaktik möjliggör 

initiativ på alla förbandsnivåer.”
204

 

 

I den övergripande åskådningen av manöverkrigföring förs resonemanget kring förmågan att 

utsätta motståndaren för den snabba serie av händelser vilken denne inte klarar att hantera och 

kollapsen är ett faktum.
205

 

AR Taktik framhåller allsidigt sammansatta förband enligt modellen kombinerade vapen, vil-

ket skall ökar utsikterna till att klara oförutsedda händelser. Metoder som anges för uppnå 

denna allsidighet är användandet av brigadförband, bataljonsstridsgrupper och tillfällig 

stridsindelning.
206

 Modellen de grundläggande förmågorna anges som teoretiskt hjälpmedel 

för ett flexibelt nyttjande av förband uppbyggda av kombinerade vapen.
207

 Begreppet kombi-

nerade vapen vidgas i AR Taktik till att omfatta även förskjutning, vilket sannolikt kräver yt-

terligare flexibilitet.
208

  

Markoperationer ställer mycket höga krav på kunskap rörande de regler som styr hur militära 

maktmedel kan användas. Förståelse och kunskap inom detta område är grundläggande för att 

kunna hålla ett högt tempo och agera flexibelt vilket kan bidra till högre effekt.
209

 Ytterligare 

exempel på liknande resonemang återfinns i resonemanget kring civilbefolkningen och andra 

aktörer. Här framhålls vikten av förståelse för kultur, religion och liknande områden, för att 

kunna agera på ett lämpligt, icke kontraproduktivt sätt.
210

  I diskussionen kring beslutscykeln 

och dess förhållande till tempo, återfinns ett underliggande fokus vid flexibilitet, vilket blir ut-

talat då förmågan till förtänksamhet understryks.
211
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Synen på taktikens grunder syftar till att, trots totalt sätt underlägsna förhållanden, kunna 

skapa lokal överlägsenhet och därigenom avgöra en situation till egen fördel.
212

 Det fortsatta 

resonemanget kring de utvalda krigföringsprinciperna, vilka återfinns i principbilden över 

taktikens grunder, anger alla flexibilitet som underliggande dygd.
213

 

 

Sammanfattning av den förmedlade synen på flexibilitet i AR Taktik: 

Sammanfattning av analysen anger förmågan att hantera stridens friktioner och osäkerheter 

som en väg till framgång. Vikten av ett aktivt agerande, präglat av initiativ på alla nivåer 

framhålls tillsammans med den fara passivitet medför.
214

 Serier av snabba åtgärder skall bidra 

till motståndarens systemkollaps. En metod som framhålls öka utsikterna att klara av oförut-

sedda händelser är kombinerade vapen, vilka uppnås genom sammansatta förband och tillfäl-

lig stridsindelning. Att idén om kombinerade vapen förstärks med företeelsen förskjutning, 

bidrar ytterligare till att öka nivån av flexibilitet.
215

 Vikten av förtänksamhet samt utbildning 

framhålls som parameterar vilka främjar flexibilitet. 

 

Jämförelse av Lind och AR Taktik mot indikatorn flexibilitet: 

 

Skillnader: 

 

- I AR Taktik framhålls vikten av utbildning på lagområdet och förståelse för kultur och 

religion, syftandes till att bidra till flexibilitet och därigenom högt tempo. 

- Analysen av AR Taktik pekar på företeelsen förskjutning och förmågan till förtänk-

samhet som begrepp nära kopplade till flexibilitet. 

- Lind framhåller på ett mer utmärkande sätt förmågan att framgångsrikt använda stri-

dens förvirring och oordning för egen vinning. 

- Lind framhåller med stort eftertryck vikten av att motverka egen förutsägbarhet ge-

nom att hela tiden göra något nytt. 

- Linds resonemang framhåller även i denna analys, stridsspaningen och den starka re-

serven. 
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Likheter: 

 

- Synen på stridens natur och acceptansen av förvirring, kaos osv, betraktas på liknande 

sätt. 

- Vikten av att hantera beslutscykeln på ett snabbare sätt relativt motståndaren. 

- Vikten av att ta initiativ för att gripa tillfällen när dessa uppenbarar sig, framhålls i 

båda objekten.  

- Faran med passivitet framför att agera även om det ibland blir fel, antyds i båda objek-

ten. 

- De kombinerade vapnen anges i båda objekten underförstått som något som leder till 

flexibilitet inför och under en uppgifts lösande. 

 

4.3.6 Uppdragstaktik – den sjätte indikatorn 

 

William S Lind, Handbok i manöverkrigföring: 

 

Analysen av Linds syn på denna ledningsfilosofi, utifrån en indikator med samma namn och 

likande innehåll,
216

 antyder en stark koppling till beslutscykelns centrala roll i manöverkrigfö-

ringen. Denna starka koppling kan exemplifieras med följande ord: 

 

”Uppdragstaktik är nyckeln till den decentralisering som krävs för att Boyds cykel skall gå 

snabbt att genomföra.”
217

  

 

Som tidigare analys identifierat så anger Lind acceptansen av slagfältets förvirring och kaos 

som en framgångsfaktor för effektiv manöverkrigföring. Han tar det dessutom ett steg längre 

genom att påpeka att den egna decentraliseringen också kommer att skapa oordning och för-

virring. Lind exemplifierar detta resonemang med tyskarnas omfattande stridsspaning vilket 

användes flitigt inom ramen för blixtkriget, med resultatet att motståndaren uppfattade nya an-

fall överallt.
218

 

                                                        
216

 van Creveld. Air power and maneuver warfare, 7f. 
217

 Lind. Handbok i manöverkrigföring, 26. 
218

 Ibid, 19f. 



Mj Anders Ekholm 2016-06-10  
HSU 16/18 

Sida 43 av 53 
 

 

 

Att undvika mönster och schabloner i syfte att undvika förutsägbarhet har antytts genom ana-

lys med tidigare indikatorer. Detta synsätt aktualiseras ånyo utifrån perspektivet uppdragstak-

tik, genom det faktum att beslut måste fattas direkt på den aktuella nivån, om beslutscykeln 

skall kunna hanteras till egen fördel.
219

 

Linds teori kring uppdragstaktik bygger på att den underställde får ett uppdrag – vad som 

skall göras, hur detta sedan utförs är i huvudsak den underställdes sak.
220

 Den fortsatta dis-

kussionen kretsar kring två kontrakt, det ena innehåller det som är viktigt på längre sikt, likt 

ett syftes innebörd. Det andra kontraktet utgör en del av befälhavarens stridsplan, storleks-

mässigt anpassad till det underställda förbandets läge och stridsvärde. Innebörden av de båda 

kontrakten är enkel: Den underställde agerar så att målet eller avsikten uppnås mot att denne 

får stor frihet i val av medel och metoder.
221

 Lind är tydlig med att påtala att denna handlings-

frihet ibland ersätts med specifika instruktioner avseende inledningen av ett skeende, men att 

denna strikta styrning ersätts med krav på egna initiativ så fort situationen förändras. Detta re-

sonemang pekar även på vikten av att ta snabba beslut, agera först och rapportera senare, 

även om det ibland kan innebära att fel beslut fattas.
222

 Även om du som underställd åtnjuter 

stor frihet i val av medel, så understryker Lind vikten av att dina handlingar passar med vad 

chefen vill uppnå. Om denne föreslår hur något skall göras, kan du inte bortse från det förrän 

situationen förändras.
223

  

Framskjuten ledning tillsammans med avlyssning av de underställdas radionät framhålls som 

en metod för att genomföra uppföljning framför kontroll. Chefen bifaller genom sin tystnad 

och ingriper bara för att ändra kraftsamlingen eller för att agera på ett uppkommet tillfälle.  

Linds teoretiska resonemang anger detta som förtroendetaktik och understryker att både le-

darskap och uppföljning är meningslösa företeelser utan förtroende.
224

 

 

Sammanfattning av Linds syn på uppdragstaktik: 

Lind framhåller uppdragstaktiken som en förutsättning för att beslutscykeln skall kunna ge-

nomföras snabbt. En återkommande del i Linds resonemang pekar på vikten att undvika för-
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utsägbarhet för att skapa egna fördelar relativt motståndaren, i förhållande till beslutscykeln. 

Linds resonemang kretsar kring två kontrakt mellan befälhavare och underställd. Dessa be-

skriver den underställdes handlingsfrihet samt de förväntningar och handlingsregler vilka 

åläggs denne.
225

 Lind framhåller uppföljning framför kontroll. Högre chefs förslag på lösning 

av den underställdes uppgift, betraktas som riktlinjer. 

  

Arméreglemente Taktik: 

 

Manövertänkande och uppdragstaktik främjar initiativtagande på alla nivåer. Dessa ord be-

skriver en del av kärnan i det markoperativa konceptet vilket beskrivs i AR Taktik.
226

 Upp-

dragstaktik utgör, tillsammans med målbilder, en av manöverkrigföringens ingredienser på 

förbandsnivå.
227

 Målbilderna skapar med dess ingående mål och syften, den samsyn kring 

uppdraget som krävs för att chefer och underställda chefer skall kunna ta initiativ och agera 

där en möjlighet uppstår.
228

 Uppdragstaktiken bygger på en positiv anda och ett ömsesidigt 

förtroende som bidrar till viljan att agera och vara aktiv.
229

 En av de mest centrala fördelarna 

som framhålls med uppdragstaktik, är att denna just underlättar initiativtagande, vilket i sin 

tur främjar förmågan att hålla ett högt tempo.
230

 Som beskrivits med hjälp av analysens första 

indikator så, handlar tempo i denna kontext om att vara snabb från tanke till handling, vilket 

naturligtvis inte motsäger tempo i sin fysiska bemärkelse.
231

 Ytterligare faktorer som krävs 

för en effektiv uppdragstaktik är en generellt hög utbildningsnivå, individuell handlingskraft 

och självständighet.
232

 Kontinuerlig uppföljning förespråkas syftandes till att säkerställa att 

verksamheten leder mot rätt mål. Kontroll beskrivs utgöra en del av uppföljningen med syfte 

att stödja underställda chefer.
233

 Ett ord som understryks i resonemanget kring tempo och ini-

tiativ och därmed tangerar uppdragstaktiken, är förmågan till förtänksamhet.
234
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Sammanfattning av den förmedlade synen på uppdragstaktik i AR Taktik: 

Uppdragstaktik möjliggör genom samsyn kring syften och målbilder, initiativtagande på alla 

nivåer. Genom denna samsyn och en positiv atmosfär inom förbandet underlättas ett snabbt 

agerande av den som finns på plats när en möjlighet uppenbarar sig.
235

 Uppdragstaktiken un-

derlättar tempo, både från tanke till handling och i dess fysiska bemärkelse. 

Uppföljning och kontroll framhålls som viktiga ingående delar, liksom förmågan till förtänk-

samhet.
236

  

 

Jämförelse av Lind och AR Taktik mot indikatorn uppdragstaktik: 

 

Skillnader: 

 

- Linds variant utgör en smalare modell av denna ledningsfilosofi.
237

 Exempel på detta 

är den påverkan en chef kan ha på hur något löses, enbart genom att föreslå en metod 

vilket då inte utgör underlag för diskussion. Trots detta förväntas den underställde för-

stå när situationen förändrats så att avvikelser krävs. 

- Även om Linds variant förefaller innehålla en smalare form av uppdragsstyrning, så 

framhålls uppföljning framför kontroll. Detta område skiljer sig från AR Taktik, där 

kontroll anges utgöra en del av uppföljningen och något som bör genomföras fortlö-

pande med chefsbesök i så stor utsträckning som möjligt.   

- I analysen av AR Taktik identifieras förtänksamhet som något centralt i sin koppling 

till uppdragstaktik.  

 

Likheter: 

 

- I båda objekten framhålls uppdragstaktik som en faktor som möjliggör initiativ och 

högt tempo. 

- Hur ett uppdrag löses lämnas i största möjliga mån till den underställde att besluta. 

- Vikten av ömsesidigt förtroende framhålls i båda objekten som en förutsättning för 

uppdragstaktik. 

- Vikten av syften och målbilder understryks i båda objekten. 
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5. Resultat 

5.1 Vilka skillnader respektive likheter kan identifieras i Handbok manö-

verkrigföring respektive AR Taktik avseende den teoretiska tillämpningen 

av manöverkrigföring? 
 
Resultat av undersökningen avseende skillnader och likheter, ger resultat som i många fall är 

liknande, från en indikator till en annan. Detta ser uppsatsförfattaren som naturligt då manö-

verkrigföring i båda undersökningsobjekten och det teoretiska analysverktyget beskrivs som 

ett system av principer, faktorer, filter och verktyg.    

 

  

Figur 1, Skillnader mellan undersökningsobjekten.
238
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Figur 2, Likheter mellan undersökningsobjekten.
239

 

5.2 Har Handbok i manöverkrigföring, påverkat den svenska synen på ma-

növerkrigföring (AR Taktik)? 
Resultatet av uppsatsens analys pekar på att stora likheter föreligger, vilket var väntat med er-

farenhet av Per Lindahls tidigare undersökning av föregångaren till AR Taktik: DMarkO 

2005 och dennas förhållande till Handbok i manöverkrigföring.
240

 Likheterna omfattar främst 

generella ställningstaganden, vilka uppsatsens indikatorer på ett bra sätt bidragit till att identi-

fiera. Trots att omfattande likheter föreligger är det viktigt att påpeka dessa likheter, likt indi-
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katorernas innebörd, tillägnas olika tyngd i de olika undersökningsobjekten, något som sanno-

likt kan förklaras med att objekten skapats för olika användare med helt olika förutsättningar. 

Lika men ändå olika, är ord som väl beskriver jämförelsen mellan analysens objekt. Även om 

denna undersökning tydligt kan påvisa att teorier som återfinns i Handbok i manöverkrigfö-

ring, även kan hittas i AR Taktik, så finns, vilket påvisats, en hel del skillnader.  

Även om det finns en tendens att Handbok i manöverkrigföring har påverkat utformningen av 

AR Taktik, så är det viktigt att framhålla att det sannolikt finns andra faktorer som kan ha bi-

dragit till dessa likheter. 

 

5.3 Om så är fallet, vilka konsekvenser får detta ur ett svenskt perspektiv, 

baserat på tankesättet: Totalt sett underlägsen, i strävan efter lokal överläg-

senhet? 
Som beskrivs när föregående frågeställning besvaras, så ägnas olika fokusområden olika 

tyngd i de olika undersökningsoblekten. I AR Taktik bygger detta sannolikt på medvetna val 

för att matcha tillgängliga resurser, eller avsaknaden av resurser inom de svenska markstrids-

krafterna. Denna känsla av avsaknad framkommer i beskrivningen av det Markoperativa kon-

ceptet. Här får man lära sig att om vi inte kan bryta motståndarens anfallskraft, vilket är syf-

tet, så skall vi bestrida motståndarens operationsfrihet.
241

 

Ett annat framträdande exempel på denna typ av retorik kan utläsas i beskrivningen av meto-

den förskjutning, vilken diskuterats i analysen tidigare. 

Lind bygger en stor del sitt teoretiska resonemang kring vikten av omfattande stridsspaning 

och vikten av motanfallet baserat på starka reserver. Resonemanget kring stridsspaning behö-

ver inte vara problematiskt ur ett svenskt perspektiv. Däremot ett koncept som bygger på 

motanfall baserade på starka reserver, passar inte riktigt en mager svensk matsäck i form av 

tillgängliga förband, vilket gör att ett svenskt recept baserat på svenska förhållanden behöver 

tillämpas i jakten på lokal överlägsenhet. 
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6. Sammanfattning 

Denna uppsats har bidragit till den övriga forskningen på detta område, genom att bekräfta att 

William S Lind med sin Handbok i manöverkrigföring sannolikt påverkat utformningen av 

den svenska AR Taktik. Att Handbok i manöverkrigföring i sin tur bygger på den tyska fram-

gångsrika taktiken från andra världskriget, blir för den invigde läsaren mycket tydligt i dennes 

resonemang kring stridspaning och förmågan att exploatera på djupet.
242

 

Även om Lind framhåller att de marinkårssoldater han riktar sig till troligtvis kommer att få 

strida i numerärt underläge,
243

 så talar vi ur ett svenskt perspektiv, i nuläget om en långt vi-

dare form av underläge. Precis som framhölls i problemformuleringen, så är det mycket vik-

tigt att förstå kontexten för att kunna värdera vad aktuell information är värd för mig. Den 

amerikanska armén var under andra världskriget en maskin anpassad till utnötningskrig,
244

 

vilket jag anser fortfarande ibland lyser igenom. För ett exemplifiera detta vill jag lyfta fram 

William S Linds resonemang kring vikten av reserver, en i dennes teori ytterst central faktor 

för manöverkrigföring. Lind anger att reserven skall bygga på en omvänd proportionalitet i 

dess förhållande till huvudstyrkan. Ju svagare huvudstyrkan är i förhållande till fienden, 

desto starkare skall reserven vara.
245

 

 

Detta resonemang påminner oss om vikten av att förstå sin egen kontext i förhållande till and-

ras. Reserven utgör i Linds resonemang närmast en nyckelfaktor, i AR Taktik, å andra sidan 

tillägnas inte reserven någon särskild vikt, vilket tydliggörs med en handfull rader.
246

 Anled-

ningen till denna skillnad anser jag sannolikt är ett resultat av att de båda objekten är avsedda 

för en verklighet med vitt skilda förutsättningar. Den amerikanska kontexten med dess oer-

hörda resurser å ena sidan, å andra sidan den svenska kontexten med en mycket liten för-

bandstillgång, i synnerhet i kopplingen till de stora ytor där en tänkt strid skulle kunna utspela 

sig. Just ytorna i sig blir ganska snabbt ett problem att förhålla sig till utifrån svenskt perspek-

tiv i allmänhet och ur synen på lokal överlägsenhet i synnerhet.  

Med två brigader till vårt förfogande,
 247

 ställs oerhörda krav på underrättelser och förmåga 

till operativ förflyttning, för att kunna gruppera dessa brigader på rätt plats i förhållande till 

motståndaren, med hänsyn till rikets stora yta.
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Givet att behovet av underrättelser tillgodoses, kan vi förhoppningsvis angripa motståndaren 

på en begränsad yta och därigenom uppnå lokal överlägsenhet, ett resonemang vilket stöds av 

van Creveld i dennes introduktion av uppsatsens teori.
248

 Avsaknad av bra underrättelser kan 

således innebära att vi satsar våra kort på fel plats, vi tvingas likt van Crevelds retorik, till 

skuggboxning
249

 genom att luckorna orsakar ofrivillig förskjutning.  

I AR Taktik framhålls möjligheten att vinna utan strid genom en inneslutning av motstånda-

ren. Även detta kan å ena sidan, indikera en retorik skapad för att uppväga den magra för-

bandstillgången i den svenska kontexten, eller å andra sidan antyda samma strävan som 

Liddell-Hart genom dennes indirect approach; en motsats till utnötning, vilket förmodligen 

tilltalar den med begränsade resurser.
250

 

 

När det handlar om att leva upp till uppsatsens titel, att göra det mesta med det man har, så 

anser jag att uppsatsen identifierar följande kostnadsfria altenativ: William S Lind understry-

ker med eftertryck vikten av att motverka egen förutsägbarhet genom att hela tiden göra något 

nytt. Detta satt i kombination med ett fokus på att uppnå överraskning, vilket van Creveld 

anger endast kan ske genom vilseledning,
251

 bör i större utsträckning kunna prägla övningen 

av svenska förband för att därigenom med samma förbandsmassa, öka krigsdugligheten.    

 

Avslutningsvis anser jag att Försvarsmakten bör ta större intryck av van Crevelds teori, då 

den enligt mitt förmenande i större utsträckning handlar om indirekt metod på ett sätt som 

bättre passar svenska förhållanden;  

Totalt sett underlägsen, i strävan efter lokal överlägsenhet. 

 

6.1 Fortsatt forskning 

För att blicka framåt, vill jag återkoppla till följande rader ur uppsatsens inledning;  

Andra världskriget blev genom de tyska framgångarna ett omskakande bevis på vikten av en 

överlägsen doktrin, vilken tillsammans med hög kompetens möjliggjorde att den tyska armén, 

vid upprepade tillfällen besegrade sin motståndare, trots numerärt underläge.
252
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Om dessa rader kopplas till det aktuella läget i den svenska armén, så anser jag att denna är en 

organisation med en inneboende hög kompetens. Denna kompetens i kombination med ett 

tankesätt präglat av att regelmässigt sträva efter att vilseleda motståndaren och undvika egen 

förutsägbarhet, anser jag skapar förutsättningar för framgång.  

 

Det som däremot fodrar vidare undersökning, är frågan huruvida ett koncept till stor del base-

rat på motanfall och starka reserver, kan ersättas med förskjutning och vilseledning och kal-

las en överlägsen doktrin utifrån svenska förutsättningar? 
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