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                             Manöverkrigföringens principer i förbandsövningsverksamheten 

En studie avseende framtagande av indikatorer för manöverkrigföring samt en fallstudie 
som mäter förekomst av manöverkrigföring vid en svensk förbandsövning (RSÖ-04). 

Under våren 2005 fastställs doktrinen för markoperationer i den svenska Försvarsmakten. 
Doktrinen bygger på manövertänkandet, något som rimligen bör påverka hur armén bedriver 
förbandsövningar. För att kunna införa en ny doktrin krävs att den efterlevs, prövas och 
utvärderas, inte minst för att kunna utveckla densamma. Det är förhållandevis enkelt att rent 
intellektuellt bekänna sig till de teorier om manöverkrigföring som doktrinen bygger på, det är 
desto svårare att tillämpa manöverkrigföringens principer och att skapa förbandsövningar som gör 
det möjligt att tillämpa dem. Problemet som studeras i denna uppsats är således följande:
Återspeglas manöverkrigföringskonceptet i arméns slutövning (RSÖ-04 Dubbeleken)?  
 
Mitt påstående är att armén under RSÖ-04 inte övar manöverkrigföring i den utsträckning som 
krävs för att kunna införa och utveckla manövertänkandet inom armén. 
Syftet med uppsatsen är att kartlägga förekomsten av manöverkrigföringskonceptets centrala 
delar, läs principer, i arméns slutövning (RSÖ-04). Som underordnat syfte finns att ta fram 
indikatorer på manöverkrigföring. 
 
Analysen visar att manöverkrigföringskonceptet inte har återspeglats i RSÖ-04 i de flesta 
avseenden och att mitt påstående har kunnat verifierats.  
 
Nyckelord:  
Manöverkrigföring, förbandsövningar. 
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Abstract 
 
The issue that has been studied in this essay is, whether the concept of maneuver warfare is 
reflected in one of the Swedish Army live exercises (LIVEX) called RSÖ-04 
“Dubbeleken”. 
 
My hypothesis is that the Swedish Army does not practise maneuver warfare during RSÖ-
04 “Dubbeleken” to the extent where the thoughts about maneuver warfare can be 
implemented and developed within the army. 
 
The main purpose of this essay has been to measure the occurrence of the maneuver 
warfare concept in LIVEX RSÖ-04 “Dubbeleken”. The secondary purpose has been to 
develop indicators to measure maneuver warfare. 
 
In order to fulfill the main purpose for this composition, my first step was to develop 
indicators for maneuver warfare, in order to be able to measure to what extent maneuver 
warfare has been practiced or in what way conditions were set to enable the units to 
practise maneuver warfare. The method for this was to study five different military 
authors’ views about what is significant for maneuver warfare at the tactical level through 
a qualitative textual analysis. The result from the qualitative textual analysis was four 
indicators for maneuver warfare and one indicator for how to train maneuver warfare: 
 

• Decentralized command and mission tactics 
• Surfaces and gaps 
• Surprise and deception 
• Focus of effort and combined arms 
• Free play exercise with an active, reactive opposing force. (Indicator for training.) 

 
My second step was to measure the occurrence of a maneuver warfare concept through a 
case study of the exercise RSÖ-04 “Dubbeleken”. The method for this was to analyze the 
exercise by using the 5 indicators. 
 
The essay shows that the occurrence of a maneuver warfare concept was very low during 
the exercise studied, even though the exercise director stressed that maneuver warfare was 
to be exercised. The reason for this is mainly because the necessary conditions to practice 
maneuver warfare didn’t exist during the exercise. 
 
In the light of this, my hypothesis that the Swedish Army does not practice maneuver 
warfare to the extent where the thoughts about maneuver warfare can be implemented and 
developed within the army has been verified. 
 
The issue which has been studied, that is to say, whether the concept of maneuver warfare 
is reflected in the LIVEX studied, has been answered by a;  
No, not when it comes to all aspects. 
 
With this in mind, in the last part of the composition, I’ve reflected upon how the army 
should conduct their exercises in the future in order to be able to practise maneuver 
warfare.  
 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-uppsats FHS beteckning 19100:2050 
Niclas Eriksson 2005-08-03 iii(iv)  

Innehållsförteckning: 
1. Manövertänkande - grunden för vårt agerande? ____________ 1 

1.1 Bakgrund till valt ämne ____________________________________________________________ 1 
1.2 Problemformulering, påstående och syfte med uppsatsen ________________________________ 2 
1.3 Frågeställningar___________________________________________________________________ 2 
1.4 Avgränsningar till tid, rum och verksamhet____________________________________________ 3 
1.5 Tidigare forskning_________________________________________________________________ 3 
1.6 Disposition _______________________________________________________________________ 3 

2. Centrala begrepp ______________________________________ 4 
2.1 Inledning_________________________________________________________________________ 4 
2.2 Taktisk nivå ______________________________________________________________________ 4 
2.3 Arméslutövningar _________________________________________________________________ 5 
2.4 Manöverbegrepp __________________________________________________________________ 5 

3. Metod _______________________________________________ 6 
3.1 Beskrivning av vald metod __________________________________________________________ 6 
3.2 Metodkritik ______________________________________________________________________ 7 
3.3 Val av material – representativitet ___________________________________________________ 7 
3.4 Källkritisk granskning av det empiriska materialet från RSÖ-04 __________________________ 7 
3.5 Etik _____________________________________________________________________________ 8 

4. Den moderna manöverkrigföringens framväxt _____________ 8 

5. Framtagande av indikatorer på manöverkrigföring ________ 10 
5.1 Inledning________________________________________________________________________ 10 

5.1.1 Tidigare undersökningar _______________________________________________ 11 
5.2 William S Lind___________________________________________________________________ 12 
5.3 Robert Leonhard _________________________________________________________________ 15 
5.4 Martin van Creveld_______________________________________________________________ 17 
5.5 Richard D Hooker ________________________________________________________________ 19 
5.6 T. H. Hayden ____________________________________________________________________ 20 
5.7 Analysdiskussion _________________________________________________________________ 21 
5.8 Slutsatser - val av indikatorer för att mäta förekomst av manöverkrigföring _______________ 21 
5.9 Kommentarer till tidigare undersökningar ___________________________________________ 24 
5.10 Slutsatser - val av indikatorer för att kunna öva manöverkrigföring ___________________ 24 

6. Fallstudie-RSÖ-04 ____________________________________ 25 
6.1 Inledning________________________________________________________________________ 25 
6.2 RSÖ-04 ”Dubbeleken” 2004________________________________________________________ 25 

6.2.1 Allmänt ____________________________________________________________ 25 
6.2.2 Målsättning _________________________________________________________ 25 
6.2.3 Målbildsunderlag och allmänna riktlinjer för övningen _______________________ 26 
6.2.4 Övningsområde ______________________________________________________ 27 
6.2.5 Deltagande förband ___________________________________________________ 27 
6.2.6 Genomförande i stort__________________________________________________ 27 
6.2.7 Metoder för analys av övningen _________________________________________ 28 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-uppsats FHS beteckning 19100:2050 
Niclas Eriksson 2005-08-03 iv(iv)  

7. Förekomst av manöverkrigföring -analys av RSÖ-04 _______ 29 
7.1 Inledning________________________________________________________________________ 29 
7.2 Analys av målsättningar för RSÖ-04. ________________________________________________ 30 
7.3 Analys av genomförandet i Revingehed-RSÖ-04 _______________________________________ 30 

7.3.1 Decentraliserad beslutsfattning med nyttjande av uppdragstaktik _______________ 31 
7.3.2 Att undvika styrka och nyttjande av motståndarens svagheter __________________ 32 
7.3.3 Nyttjande av överraskning och vilseledning ________________________________ 33 
7.3.4 Kraftsamling (kombinerade vapen)_______________________________________ 34 

7.4 Analys av övningsupplägget utifrån indikatorerna _____________________________________ 35 
7.4.1 Var motståndaren realistisk? ____________________________________________ 35 
7.4.2 Var övningen dubbelsidig och tillämpad?__________________________________ 36 
7.4.3 Kunde decentraliserad beslutsfattning med uppdragstaktik som ledningsmetod nyttjas37 
7.4.4 Kunde motståndarens svagheter nyttjas och hans styrka undvikas? ______________ 38 
7.4.5 Kunde överraskning och vilseledning nyttjas? ______________________________ 38 
7.4.6 Kunde kraftsamling och kombinerade vapen nyttjas?_________________________ 38 

8. Sammanfattande diskussion och svar på frågeställningarna__ 39 
8.1 Vad är signifikativt för manöverkrigföring på den taktiska nivån? _______________________ 39 
8.2 Vad krävs för att öva manöverkrigföring?____________________________________________ 40 
8.3 Vilka inslag av manöverkrigföring förekom vid RSÖ-04? _______________________________ 41 

8.3.1 Målsättningen _______________________________________________________ 41 
8.3.2 Genomförandet ______________________________________________________ 41 
8.3.3 Upplägget __________________________________________________________ 42 

8.4 Svar på problemet ________________________________________________________________ 43 
8.5 Hypotesprövning _________________________________________________________________ 44 

9. Behov av förändringar för övningsverksamheten __________ 45 
9.1 Behov av ytterligare forskning. _____________________________________________________ 48 

10. Sammanfattning ____________________________________ 48 

11. Litteratur och källförteckning_________________________ 50 

12. Bilagor ____________________________________________ 51 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-uppsats FHS Beteckning 19100:2050 
Niclas Eriksson 2005-08-03 Sid 1(51) 
 
1. Manövertänkande - grunden för vårt agerande? 
 
1.1 Bakgrund till valt ämne 
 

The best form of welfare for the troops is first class training, for it saves unnecessary 
casualties (Erwin Rommel).1 

 
I svensk militärstrategisk doktrin (MSD) står det att läsa att manövertänkandet är grunden 
för vårt agerande i Försvarsmakten (FM).2 Att införa (implementera3) en ny doktrin, är en 
uppgift som tar lång tid och som tarvar empiriska försök för att kunna beläggas. Således 
behövs den efterlevas, prövas och utvärderas, allt för att kunna utveckla densamma. Detta 
innebär att doktrinen framgent borde utgöra grunden för genomförande och övningar.  
 
Från det skrivna ordet till det praktiska utövandet kan det ibland vara långt. Mikael Ferm, 
elev vid ChP 02-04, skrev i sin C-uppsats, US Army mot Bagdad, en fallstudie om hur 
manöverteori blev manöverkrigföring4, om hur lång tid det tagit att implementera 
manövertänkandet i den amerikanska Försvarsmakten, närmare bestämt 21 år. Han 
belägger hypotesen att de manöverteoretiska idéerna som återfinns i doktrinerna de facto 
har implementeras i praktiken i de lägre nivåerna i den amerikanska armén. Ferm avslutar 
sin uppsats med en frågeställning om hur den svenska armén skall kunna implementera den 
nya doktrinen om vi inte kan pröva den i verkligheten som amerikanerna har gjort i de 
båda Irakkrigen5. Hans fråga är berättigad och röner min nyfikenhet, inte minst beroende 
på min bakgrund som före detta bataljonschef i insatsorganisationen. Ferm insinuerar att en 
doktrin svårligen kan införas om den inte kan prövas i verkligheten. Härvidlag pekar han 
på att den amerikanska armén har deltagit i två krig sedan införande av manövertänkandet i 
och med lanseringen av Air Land Battle doktrinen 1982, under vilka US Army har kunnat 
pröva och utveckla doktrinen vidare. Möjligen har Ferm rätt, dock så finns det exempel på 
andra arméer än den amerikanska, som har infört nya koncept för hur striden skall föras 
med hjälp av övningsverksamheten. Bland annat så införde den tyska armén en ny doktrin 
efter förlusten i första världskriget vilken baserades på den så kallade infiltrationstaktiken. 
Denna doktrin infördes främst genom övningsverksamheten, där general Hans von Seeckt 
redan 1922 utgav bestämmelser för hur detta skulle genomföras. Hans Von Seeckts recept 
för att införa doktrinen var utöver utbildning av officerskåren att öva i enlighet med det 
nya konceptet från pluton och uppåt6. Således implementerades och prövades doktrinen 
underifrån och uppåt till den breda massan av soldater och underbefäl genom övning, och 
uppifrån och nedåt utifrån skolning av officerarna. 
 
Under kalla krigets dagar var den svenska armén förhållandevis stor, dessutom hade 
Försvarsmakten en ekonomisk situation som medgav övningar med stort antal förband 
under en längre tid. Till exempel omfattade svenska armén 1948 hela tio fördelningar som 
                                                 
1 Hayden H T, Maneuver warfare in the U.S Marine Corps, (Mechanicsburg: Stackpole books, 1995), s 58. 
Hädanefter kallad Hayden. 
2 Försvarsmakten, Militär strategisk doktrin, (Stockholm: Försvarsmakten, 2002), s 76. Hädanefter kallad 
MSD. 
3 ”Förverkliga, genomföra. SAOL, Svenska akademiens ordlista över svenska språket, (Stockholm: Norstedts 
förlag, 1986), 11 upplagan, andra tryckningen, s 232. Hädanefter kallad SAOL. 
4 Ferm Mikael, C-uppsats US Army mot Bagdad, US Army mot Bagdad.  En fallstudie om hur manöverteori 
blev manöverkrigföring, (Stockholm: Försvarshögskolan, 2004), s 49. Hädanefter kallad Ferm. 
5 Ferm, s 50. 
6 Corum S James, The roots of blietzkrieg, (Kansas: university press of Kansas, 1992), s 74. Hädanefter 
kallad Corum. 
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innehöll 35 brigader (30 infanteribrigader, tre pansarbrigader, en motor- och en 
cykelbrigad). Under slutet av 80-talet hade antalet brigader minskat ned till ca 20-talet.7 
Idag, med få förband, där våra förband snarare kan räknas i bataljoner istället för brigader 
och med en begränsad ekonomi för övningsverksamheten, riskerar svenska officerare att 
förlora sin förmåga till att föra förband vid väpnad strid. Att under rådande omständigheter 
införa en ny doktrin som bygger på manövertänkandet är naturligtvis en utmaning 
 
1.2 Problemformulering, påstående och syfte med uppsatsen 
För att veta hur arméns slutövningar behöver förändras i och med införandet av 
manövertänkandet i den svenska armén så borde utgångspunkten för detta vara att mäta 
förekomsten av, och förutsättningar för att tillämpa manöverkrigföring i nuvarande 
arméslutövningar. För att kunna mäta denna förekomst blir det därför nödvändigt att ta 
fram indikatorer för att mäta förekomst av, och förutsättningar för manöverkrigföring på 
övningar av taktisk karaktär. Härvidlag kan en av arméns slutövningar utgöra underlag för 
en fallstudie. Fallstudien i denna uppsats utgörs utav ”Dubbeleken”, vilket var en av 
arméns regionala slutövningar 2004, hädanefter kallad RSÖ-04. 
 
Det problem som studeras är således följande: 
Återspeglas manöverkrigföringskonceptet i arméns slutövning (RSÖ-04). 
 
Mitt påstående (hypotes8) är att armén under RSÖ-04 inte övar manöverkrigföring i den 
utsträckning som krävs för att kunna införa och utveckla manövertänkandet inom armén. 
Med detta menas att det för det första krävs att armén vill öva manöverkrigföring.  
För det andra krävs det att förutsättningar skapas så att övade förband kan tillämpa 
manöverkrigföringens principer. För det tredje måste manöverkrigföringens principer 
också genomsyra genomförandet, något som givetvis är beroende av 
övningsförutsättningarna. 
 
Hypotesen anser jag vara särskilt lämplig att pröva mot bakgrund av att Försvarsmakten får 
allt mer internationella åtaganden samt att FM har presenterat ett nytt utbildningssystem i 
försvarsbeslut 2004, något som möjligen ger andra förutsättningar för att öva armén än 
nuvarande utbildningssystem och dess tillhörande nationella förbandsövningar. 
 
Syftet med uppsatsen är att kartlägga förekomsten av manöverkrigföringskonceptets 
centrala delar, läs principer, i arméns slutövning (RSÖ-04). Som underordnat syfte finns att 
ta fram indikatorer på manöverkrigföring. Detta leder vidare till en prövning av vald 
hypotes med efterföljande reflektion om det behövs en förändring av arméns sätt att 
genomföra slutövningar, allt för att kunna tillämpa manöverkrigföringens principer och 
därmed även införa och utveckla manövertänkandet vid de svenska arméförbanden. 
 
1.3 Frågeställningar 

• Vad är signifikativt för manöverkrigföring på den taktiska nivån? 
• Vad krävs för att öva manöverkrigföring? 
• Vilka inslag av manöverkrigföring förekommer under RSÖ-04: 

o Målsättning, genomförande och upplägg. 

                                                 
7 Cars, Skoglund & Zetterberg, Svensk försvars politik under efterkrigstiden, (Stockholm: PROBUS förlag: 
1986), s 21. 
8 Ett antagande om någonting som är begränsad i tid och/eller rum. Esaiasson m.fl., Metodpraktikan andra 
upplagan, (Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2003), s 37. 
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1.4 Avgränsningar till tid, rum och verksamhet 
Den svenska armén utgör fokus för studien. Motivet till detta är att arméslutövningen allt 
igenom är en taktisk övning för den egna försvarsgrenen, där de andra försvarsgrenarna i 
regel ej deltager. Således kommer uppsatsen att behandla den taktiska nivån, detta ger vid 
handen att det är främst markarenen som kommer att behandlas, men även andra arenor 
och försvarsgrenar som påverkar denna. 
 
En nationell slutövning 2004 (RSÖ-04) har valts som empiriskt material. Motivet till detta 
är att de internationella förbandsövningar där Sverige deltager, inte sker lika frekvent som 
de nationella, dessutom är antalet deltagande svenska förband inte är lika stort som vid 
nationella arméslutövningar. Ytterligare motiv redovisas utförligare i kapitel sex. 
 
De svenska arméförbanden övar även före slutövningarna, bl.a. i syfte att till del samöva 
manöverbataljonerna, vilka ofta utbildas på flera förband spridda i riket, innebärandes att 
de sätts samman först under senare del av utbildningstiden för samträning. Tiden före 
slutövningarna kommer därvidlag att inte studeras, motivet till detta är dels att 
dokumentationen ofta är bristfällig och dels att möjligheten till stödfunktioner utanför 
bataljons ram sällan går att uppbringa. Ytterligare avgränsningar som rör detaljer redovisas 
under de kapitel där detta är behövligt. 
 
Avgränsningar när det kommer till val av litteratur redovisas under kapitel 3 metod. 
 
1.5 Tidigare forskning 
Jag har funnit två tidigare c-uppsatser som har berört indikatorer på manöverkrigföring, 
deras resultat kommer att kommenteras och till del jämföras med det egna resultatet9. Vad 
gäller övningsverksamhet så finns det en relativt omfattande forskning om detta, dock med 
en annan fokus än det som jag har valt. I Sverige kan bland annat nämnas att det görs 
studier av arméns taktiska stabsövning (TSÖ) av försvarshögskolan årligen. Studier 
avseende hur manöverkrigföring med förband och inte bara staber skall övas har jag 
däremot inte funnit, ej heller någon som mätt förekomst av manöverkrigföring i en 
förbandsövning. Jag vill dock inte påstå att jag är på jungfrulig mark, bland annat har en 
rad författare skrivit om hur manöverkrigföring bör övas, något som kommer avhandlas i 
uppsatsen kapitel fem. 
 
1.6 Disposition 
Kapitel ett ger en bakgrund till valt ämne samt presenterar problem, påstående (hypotes), 
syfte och valda forskningsfrågor. I kapitel två definieras centrala begrepp. 
Det tredje kapitlet redogör för vald metod och teorianknytning. 
 
I det fjärde kapitlet sker en redovisning av den moderna manöverteorins framväxt. 
I kapitel fem studeras ett antal manöverteoretiker för att dels ta fram indikatorer på 
manöverkrigföring och dels en indikator för vad som krävs för att öva detsamma. Kapitlet 
kommer att vara relativt omfattande, allt i syfte att ta fram indikatorer som borgar för hög 
validitet när det kommer till att analysera vald slutövning. 
 
I det sjätte kapitlet beskrivs en arméslutövning (RSÖ-04) vilken tjänar som det 
faktaunderlag som senare skall analyseras. 

                                                 
9 Ferm. Passchier Jean, C-uppsats Implementation of Manoeuvre Warfare in the Swedish Army, (Stockholm: 
Försvarshögskolan, 2001). Hädanefter kallad Passchier. 
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I det sjunde kapitlet genomförs en analys av faktamaterialet utifrån de framtagna 
indikatorerna. 
I kapitel åtta så diskuteras problemet så att syftet med uppsatsen uppfylls. Härvidlag så 
kommer de tre frågorna besvaras. I slutet av kapitlet genomförs en prövning av vald 
hypotes.  
 
I det nionde kapitlet reflekterar jag över hur framtida övningar bör genomföras samt pekar 
på de problem som inte ryms inom uppsatsen, men som väl kan vara en brygga för fortsatt 
forskning. 
Kapitel tio sammanfattar uppsatsen. 
Kapitel elva utgörs av käll- och litteraturförteckning. 
I kapitel 12 redovisas de bilagor som finns till uppsatsen. 
 
2. Centrala begrepp 
 
2.1 Inledning 
Tre begrepp står i fokus i uppsatsen. För det första definieras taktisk nivå med hänsyn till 
att uppsatsen avgränsas till den taktiska nivån. För det andra definieras det som står i fokus 
för uppsatsen, nämligen arméslutövningar med hänsyn till att ge läsaren en bild av vad 
detta egentligen är.  För det tredje reder jag i begreppen manöver, manöverteori, 
manövertänkande och manöverkrigföring. Manöverkrigföring definieras ej under detta 
kapitel, anledningen till detta är att jag under uppsatsens senare del kommer att ta fram vad 
som är signifikativt för manöverkrigföring enligt olika militärteoretiker. 
 
2.2 Taktisk nivå  
Uppsatsen studerar den taktiska nivån, men det finns även skäl till att även referera till de 
andra krigföringsnivåerna. I MSD delas krigföringen in fyra olika nivåer, nämligen 
politiskt/strategisk, militärstrategisk-, operativ- och taktisk nivå. Definitionerna av 
nivåerna är under ständig diskussion och utveckling. I doktrin för markoperationer (DMO) 
definieras den taktiska nivån på följande sätt: 
 

”På den taktiska nivån klarläggs de taktiska målen utifrån operativa mål samt hur förband 
utnyttjas och samordnas i operationer. Taktisk nivå leder förband och samordnar 
vapensystem och funktioner. Under den taktiska nivån finns förband. Dessa utgör inte någon 
ny ledningsnivå utan återfinns under den taktiska nivån. Förbanden i sig är nivåindelade. 
Den taktiska verksamheten ska ses i ett operativt och strategiskt sammanhang. Taktisk 
verksamhet är förbands insatser. Dessa insatser kan ge taktiska, operativa eller strategiska 
effekter. 10” 

 
I DMO behandlas även begreppet taktik: 
 

”Taktik är förmåga att utnyttja förband – för genomförande av strid eller stöd av strid. 
Striden syftar till att med våld betvinga motståndaren eller bryta hans vilja till fortsatt kamp. 
Taktik kan sägas vara konsten hur man vinner slag.11” 

 
Taktik kan enligt definitionen sägas vara konsten hur man vinner slag, således handlar det 
om att välja rätt metod/princip vid rätt tillfälle för att påtvinga vår vilja på motståndaren. 
Detta val utgör enligt min tolkning taktikens kärna.  
                                                 
10 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer, (Stockholm: Försvarsmakten, 2005), s 43. Hädanefter 
kallad DMO. 
11 DMO, s 36. 
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2.3 Arméslutövningar 
Med arméslutövningar menas de övningar där insatsförbanden i armén övar för att nå de 
övergripande utbildningsmålsättningar för respektive förband. Normalt deltager två-tre 
mekaniserade bataljoner med stödfunktioner från såsom luftvärn-, ingenjör-, artilleri-, 
underhålls- och ledningsförband. 
 
2.4 Manöverbegrepp 
Vad är egentligen skillnaden mellan manöver, manöverteori, manövertänkande respektive 
manöverkrigföring? Frågan är inte helt enkel att reda ut, något som förövrigt dr Peter 
Mattsson vid Försvarshögskolan ger utryck för i en essä utgiven år 2000: 
 

Manöverkrigföring saknar en mogen vetenskaplig begreppsapparat, vetenskaplig 
teoribildning och dess empiriska tillämpning är svag. Begreppet har i dagsläget en alltför 
vidlyftig och oklar betydelse jämfört med etablerade vetenskaper.12 

 
Trots Dr Mattsson dom, kommer jag att ge min tolkning av nedanstående begrepp: 
Till att börja med så angrips ordet manöver. Själva innebörden av ordet manöver, att 
manövrera, tolkas traditionellt såsom att röra sig i förhållande till något, vilket i militära 
sammanhang innebär att manövrera i rummet, innebärandes att den ena parten försöker 
erhålla en fördel utifrån sin position gentemot motståndaren. 13 För att snäva in mot det 
som denna uppsats handlar om så räcker det inte att enbart rumsligt se på begreppet 
manöver, vi måste även ta aspekten av att manövrera i tiden, innebärandes att vi har ett 
högre tempo än vår motståndare för våra beslut och åtgärder, vilket även resulterar i en 
tidsmässig fördel. Således måste båda dessa dimensioner läggas i begreppet för att vi skall 
förstå innebörden av ordet manöverteori, manövertänkande och manöverkrigföring enligt 
min tolkning. 
 
Begreppet manöverteori, kan med anledning av ovan delas in ordet manöver och ordet 
teori. Teori kan definieras såsom en vetenskaplig åsikt, lära, tankeuppbyggnad, eller 
tankemässigt förklaringsförsök.14 Enklare utryckt kan en teori sägas vara en förenkling av 
verkligheten, ett teoretiskt antagande och ett ramverk. I denna uppsats utgörs detta ramverk 
av manöverteorin, vilken utrycks olika beroende på val förespråkare för manöverteorin. 
Syftet med manöverteorin torde vara att beskriva hur kriget bör föras för att vinna, så även 
med andra medel än bara det militära. 
 
Nu till ordet manövertänkandet, vilket förhållande har det till manöverteorin? 
Manövertänkandet utgår rimligen från manöverteorin och blir således ett förhållningssätt 
eller kanske bättre utryckt ett tankesätt till hur militära förband och andra maktmedel skall 
agera/användas i en konflikt för att vinna. Med detta inte sagt att dessa tankar eller 
tänkande är vetenskapligt beprövade, gemensamt är dock att de utgår från manöverteorin. 
 
Manöverkrigföring kan därmed sägas vara den praktiska, läs väpnade, tillämpningen av 
och manövertänkandet, det vill säga hur förband skall utnyttjas/användas för att vinna i 
strid.  

                                                 
12 Mattson Peter A, ”Manöverkrigföring - en analys av den vertikala omfattningen av Eben-Emael den 10 
maj 1940”, Manöverkrigföring - metod eller tanke, red Peter Mattson och Agne Bengtsson (Stockholm: 
Försvarshögskolan, 2000), s 228.  
13 Hayden, s 67. 
14 SAOL, s 583. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-uppsats FHS Beteckning 19100:2050 
Niclas Eriksson 2005-08-03 Sid 6(51) 
 
Hur detta skall göras beskrivs på olika sätt av olika förespråkare för manöverkrigföring. 
Eftersom denna uppsats bland annat strävar efter att reda ut vad som är signifikativt för 
manöverkrigföring så kommer jag ej att definiera begreppet, enär detta vore att föregå 
uppsatsens undersökning. Vid utövande av manöverkrigföringen bör ett antal principer, läs 
ett koncept, nyttjas för att vinna i strid enligt de olika förespråkarna i denna uppsats. Dessa 
principer eller koncept skall dock inte ses som ett allenarådande recept på framgång, utan 
som principer som kan kombineras men också till del negligeras utifrån den rådande 
situationen.  
För att återknyta till taktik så kommer utmaningen att bestå uti att välja rätt princip vid 
varje tillfälle, innebärandes att det handlar snarare om konst än om vetenskap när det 
kommer till hur förband vinner i strid. 
 
3. Metod 
 
3.1 Beskrivning av vald metod 
Metoden består uti att utifrån en kvalitativ textanalys av teorierna om manöverkrigföring 
på taktiskt nivå ta fram vad som är signifikativt för manöverkrigföring och vad som krävs 
för att öva detsamma. Analysen sammanställs till ett analysinstrument, s.k. indikatorer. 
Efter detta genomförs en fallstudie av den svenska arméns regionala slutövning 2004 
(RSÖ-04) där målsättningarna samt förekomst av, och förutsättningar för 
manöverkrigföring och kartlägges med hjälp av framtagna indikatorer. Avslutningsvis så 
svarar jag på de tre frågorna, problemformuleringen och verifierar alternativt falsifierar 
vald hypotes.  
 
Uppsatsen har en komparativ del, nämligen jämförelsen mellan olika teoretikers syn på vad 
manöverkrigföring är, vilken dels syftar till att ta fram indikatorer på manöverkrigföring 
och dels vad som krävs för att öva manöverkrigföring. Den del som avhandlar hur RSÖ-04 
bedrivs är deskriptiv till sitt utförande. 
 
Den teoretiska kopplingen är stark i och med att manöverteorin analyseras och utgör 
grunden för det mätinstrument som skapas, läs indikatorerna.  
 
För att mäta det som avses mätas i denna uppsats analyseras vald övning med hjälp av 
framtagna indikatorer. Avgörande för uppsatsens validitet är således valet av indikatorer. 
För att ta fram dessa indikatorer analyseras fem författares syn på vad manöverkrigföring, 
läs den väpnade tillämpningen på manövertänkandet, egentligen är och hur den bör utföras.  
 
Pålitligheten, det vill säga reabiliteten i undersökningen påverkas dels av val av 
militärteoretiker, dels av analysen av militärteoretikernas skrifter för att ta fram 
indikatorerna och dels beroende av det emiriska underlaget från vald övning samt analysen 
av densamma. 

 
Förekomsten av manöverkrigföring i arméns övningar kan variera, de slutsatser och 
rekommendationer för framtida övningar som jag ger uttryck för härrör sig utifrån analysen 
av RSÖ-04. Studier av andra övningar kan således ge andra resultat, med andra ord är 
slutsatserna endast giltiga utifrån analysen av RSÖ-04.  I sammanhanget vill jag dock 
påpeka att övningarna, mot bakgrund av eget deltagande ett flertal år, har varit mycket lika 
upplägget RSÖ-04 år till år. 
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Mitt påstående (hypotes) anses kunna verifieras alternativt falsifieras genom att mäta tre 
områden: 

• Om armén vill öva manöverkrigföring under RSÖ 04? 
• Om armén kan öva manöverkrigföring under RSÖ-04, d.v.s. skapas förutsättningar 

för att tillämpa manöverkrigföring hos deltagande förband. 
• Om armén tillämpar manöverkrigföring under genomförandet. 
 

Genom att mäta dessa tre områden kan sambanden mellan viljan, genomförandet och 
förutsättningarna för att öva manöverkrigföring också skönjas. 
 
3.2 Metodkritik 
Att välja är att välja bort. Av utrymmesskäl valdes på ett tidigt stadium att välja bort 
intervju som metod. Intervjuer hade kunnat validera resultaten ytterligare, men valdes bort 
av tids- och utrymmesskäl. Dessutom fanns det ett mycket digert analysmaterial från 
övningarna som gav en mycket bra bild av såväl övningsupplägg som genomförande. 
Genomförande skedde för cirka ett år sedan, något som ej borgar för att intervjuade 
bataljonschefer skulle minnas stridsförloppen korrekt. Dock så finns en intervju i 
uppsatsen, nämligen frågor ställda till personal vid stridsträningsanläggningen. 
 
3.3 Val av material – representativitet 
Den markoperativa avdelningen, numera krigsvetenskapliga institutionen, forskade under 
hösten 1999-2000 i krigskonstens grunder. Bland annat analyserades ett antal författare 
vilka samtliga har skrivit om ämnet manöverkrigföring. En del av analysen bestod uti att 
utkristallisera inom vilka nivåer som manövertänkandet beskrivs som tillämpbart. 
Analysen ger vid handen att författarna Lind, Hooker och Leonard15 alla beskriver såväl 
den operativa som den taktiska nivån. Eftersom jag valt några författare så har jag också 
valt bort några, skälen till detta är att dessa författare både direkt och indirekt genom sin 
text inte avhandlar just den nivå som denna uppsats studerar. Exempel på dessa författare 
är Nils-Marius Rekkedal, Naveh, Edvard N Luttwak och Hew Strachan. Eftersom denna 
uppsats företrädesvis studerar manöverkrigföring på taktisk nivå, har jag valt författare 
som framförallt behandlar denna nivå. Valda författare är William S Lind, Robert 
Leonhard, Martin van Creveld, Richard D Hooker och T. H. Hayden.16 
 
Vad gäller val av fall att studera, läs slutövning, har jag som tidigare nämnts valt RSÖ-04, 
närmare motiv till vald övning framgår av kapitel sex. 
 
3.4 Källkritisk granskning av det empiriska materialet från RSÖ-04 
Samtliga källor kommer antingen från Högkvarterets analysgrupp ur grundorganisation 
Armé (HKV/GRO Armé), eller övningsledningen vid P7 eller alternativt från 
markstridskolan (MSS). 
Metodtesten och dess analys, vilken svarar för huvuddelen av empirin tillkom vid 
övningstillfället genom de observationer som analysgruppen och dess stödpersonal gjorde, 
således får närhetskriteriet anses vara uppfyllt. 
 

                                                 
15 Hagman Dan m.fl., ”Manöverkrigföring – en jämförelse”, Manöverkrigföring - metod eller tanke, red Peter 
Mattson och Agne Bengtsson (Stockholm: Försvarshögskolan, 2000), s 21.  
16 Samtliga är västerländska manöverkrigsförespråkare. Förvisso finns ryska dito, dock så avhandlar dessa 
främst den operativa nivån. 
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Analysgruppen var oberoende från övningsledningen och övat förband, således är min 
bedömning att observatörerna vill återge sin objektiva syn, snarare än att få 
övningsledningen att framstå i god dager, vilket skulle kunna borga för att de inte har 
tendens. 
 
Metodtesten har tillkommit för att analysera grad av samordning vid bataljonerna samt om 
de löst föresatta uppgifter. Det behov testen fyller är bland annat att ge underlag för 
utbildning av nya förband så att utbildningen kan fokuseras till områden som normalt är 
problem inom en bataljon. Utöver detta så ger den underlag för planering av kommande 
arméövningar genom att identifiera diverse brister i övningsupplägget. 
Slutsatserna i metodtesten grundar sig på primärdata. 
 
Utöver analysgruppens observatörer fanns personal från stridsträningsanläggningen (STA) 
ur markstridsskolan som tekniskt följde bataljonen. Dessutom fanns de 
förbandsinstruktörer som tillhörde förbandet. Sammantaget finns alltså tre källor, dock ej 
oberoende av varandra som kvalitetssäkrar gjorda analyser. 
 
Uppgifterna i empirin bedöms som rimliga och återspeglar normalförhållanden. 
 
3.5 Etik 
Överste Emanuelsson, vilken var övningsledare för RSÖ-04, kommer att få ta del av 
uppsatsen. 
 
4. Den moderna manöverkrigföringens framväxt 
 
Manöverkrigföring är inget nytt, de bärande idéerna har vuxit fram under andra namn 
tidigare i historien av diverse militära teoretiker. Således kan framväxten av 
manöverkrigföringskonceptet sägas vara en evolutionär process där olika militärteoretiker 
har inspirerats av varandras studier. Långt innan den amerikanska debatten på 70-och 80-
talet hade teoretiker såsom t.ex. Fuller och Lidell Hart på 1900-talets tidigare delar 
embryot till manöverkrigföringskonceptet i sina teorier. 
Kanske mest framträdande är de tankar om den indirekta metoden som Sir Basil Lidell 
Hart presenterade 1927. Teorin om ”The indirekt approach” var ett resultat av brittens 
studier av ett stort antal slag, där slutsatsen var att den gemensamma nämnaren för 
samtliga segrar var att de hade en indirekt tillnärmelse till sin motståndare.17 I korthet 
bestod hans idéer av att kraftsamla mot fiendens svagheter och att göra detta på ett 
överraskande sätt. Kombinationen överraskning och att slå mot fiendes svaga delar var 
huvudingredienserna för att hans indirekta metod skulle vara effektiv. Dessa tankar 
formulerades senare i boken ”Strategy- The indirect approach”18 
 
Det nya med 70- och 80-talets manöverkrigföringskoncept bestod främst uti ett antal tankar 
och teorier rörande framgångsrik strid bakades ihop till ett nytt koncept under ett nytt 
samlingsnamn, det nya åtminstone för amerikansk räkning kan främst sägas bestå uti att 
striden skulle vinnas på andra sätt än med överväldigande numerär och eldkraft, ett behov 
som inte minst fanns i Västeuropa på 1980-talet. 
 

                                                 
17 MSD, s 82.  
18 Hart Lidell, B H, Strategy, (London: First Meridian Printing, 1991), s 327. 
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Själva begreppet manöverkrigföring i sig myntades av William S Lind i en kritisk artikel 
1976 mot den amerikanska doktrinen FM 105 Active Defence från 1976, vilken enligt Lind 
var alltför inriktad på utnötningskrigföring, ett begrepp som förövrigt användes av de 
belackare som kritiserade den nya amerikanska doktrinen från 1976 för att vara allt för 
fokuserad på seger genom överväldigande numerär och eldkraft.19 
 
Startskottet till framväxten av de moderna teorier om manöverkrigföring som växte fram 
på 70- och 80-talet i USA var den amerikanska förlusten i Vietnam.20 
Efter det amerikanska tillbakadragandet 1973 i Vietnam var den amerikanska armén i 
starkt behov av genomgripande åtgärder för att komma till rätta med det mysterium som 
lett till en amerikansk politisk förlust, detta till trots att den amerikanska armén hade segrat 
i en absolut huvuddel av striderna på taktisk nivå. 
  
Svaret på detta blev organiserandet av Training and doctrine command (TRADOC) 1973. 
För att få tillbaka tilltron inom den amerikanska armén genomförde dess nytillträdda chef 
Generalen William M Depoy ett antal genomgripande förändringar, främst gällande 
utbildning från allt ifrån enskilda officerare till större förband. Uppgiften för 
organisationen var utveckling av doktriner, övningar, utrustning och 
organisationsutveckling. När väl de kortsiktiga åtgärderna var vidtagna, d.v.s. de rörande 
utbildning av förband och officerare sattes fokus på att skriva en ny doktrin, vilken skulle 
vägleda de övriga delarna som TRADOC ansvarade för. 1976 gavs så FM 105 Operations 
ut, vilken senare kom att kallas Active Defence. Doktrinen vilken till stor del byggde på en 
rörlig försvarsstrid mot en överlägsen motståndare, innebar bl.a. att eldkraft på den taktiska 
nivån gavs stor betydelse.21 
 
Doktrinen fick motta massiv kritik, inte minst från ett antal personer vilka alla fanns 
utanför den inre kärna som de facto hade författat doktrinen. Dessa kritiker, vilka kom att 
sammanfattas under namnet ”Maneuvre Warfare School"22 angrep först och främst det s.k. 
utnötningsmomentet i doktrinen, ett moment som var dömt att misslyckas enligt 
belackarna, särskilt mot en numerärt större motståndare som Sovjetunionen. En av de 
främsta förespråkarna för ett annat koncept, vilket senare kom att kallas manöverkrigföring 
var bl.a. William s Lind. Själva essensen av Linds tankar var utnyttjande av manövern för 
att nå framgång. Själv uttrycket manöver i sig var möjligen av ondo för att övertyga 
traditionalister som förespråkade eldkraftens betydelse som allena rådande för 
framgångsrik strid. Även om Lind m.fl. förespråkade manövern så innebar detta inte att de 
uteslöt eldkraften, skillnaden bestod uti hur eldkraften användes. Härvidlag så införde 
förespråkarna det operativa begreppet Center of Gravity för att peka på fokusen för 
koncentrationen av eldkraften.23Enligt Lind och manöverskolans förespråkare var också 
motståndarens vilja snarare än hans fysiska stridskrafter det som måste stå i fokus för 
ansträngningarna.  
 
En av teoretikerna vid namnet John Boyd införde viktiga tankar om att utmanövrera 
motståndaren rent tidsmässigt, snarare än rumsligt i och med lansering av hans s.k. OODA-

                                                 
19 Rekkedal Nils Marius, Niklas Zetterling, Grundbok operationskonst, (Stockholm: Försvarshögskolan, 
2004), s 179. Hädanefter kallad Grundbok operationskonst. 
20 Grundbok operationskonst, s 166. 
21 Grundbok operationskonst, s 176. 
22 Ett antal förespråkare, bl.a. William S Lind. 
23 Grundbok operationskonst, s 183. 
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loop24vilken skulle framtvinga motståndarens systemkollaps. Närmare beskrivning av John 
Boyds teori görs under punkt 5.2. 
 
En annan del av skolans teser var att lösningen på framgång återfanns genom att införa den 
operativa nivån, en tanke som främst var hämtad från studier av rysk operationskonst. 
Operativ nivå och operationskonsten betydelse för militär seger var något nytt för den 
amerikanska armén. Operationskonsten kan enklast beskriva genom att den utgör ”kittet” 
mellan taktik och strategi med syftet att nå ett slutläge, seger om man vill utrycka sig med 
det ordet, som borgar för att det politiskt – strategiska målsättningen uppnås. Professor 
Nils Marius Rekkedal vid Försvarshögskolan definierar begreppet på följande sätt:  

”Operationskonst betecknar förmågan att planera, förbereda och genomföra operationer.25” 
 

Utifrån den kritik och debatt som följde i kölvattnet av introducerandet av Active Defence 
1976 omarbetades doktrinen, bl.a. utifrån studier av tysk och rysk operationskonst, och 
utgavs på nytt 1982 under namnet AirLand Battle. Den enskilt avgörande skillnaden med 
doktrinen från 1976 var att tankarna om utnötning nu var utbytt mot något helt annat. Den 
nya doktrinen tog bl.a. fasta på den operativa nivåns betydelse för att erhålla de 
nödvändiga synergieffekterna av en gemensam krigföring. Härvidlag var samordning av 
mark- och luftstridskrafter av väsentlig betydelse, något som inte sågs med blida ögon från 
US Airforce som vid den tiden främst var inriktade mot Strategisk bombning istället för 
understöd till markstyrkor. Det defensiva dragen från Active Defence var nu borta till 
förmån för offensiva operationer med en kombination av försvar av anfall. Begrepp, 
företrädesvis lånade från rysk operationskonst, om striden på djupet var också 
framträdande. Dock skulle det ryska ordet operationskonst införas och förklaras först 1986 
när doktrinen reviderades.26 
 
5. Framtagande av indikatorer på manöverkrigföring 
 
5.1 Inledning 
 

“What do proponents define as Maneuver Warfare? Sometimes, it seems like the answer is 
anything that works.”27 
 

Under denna del av uppsatsen så kommer jag att ta fram indikatorer på manöverkrigföring.  
Härvidlag genomförs en kvalitativ textanalys där jag söker efter vad respektive författare 
anser vara signifikativt för manöverkrigföring och vad de anser om förbandsutbildning för 
att kunna öva i enlighet med konceptet. Likheter och olikheter kommer att redovisas senare 
i kapitlet i en matris utvisande fem områden: 
 

I. Övergripande tankar – (vad står i fokus?) 
II. Principer för genomförande. 

III. Ledning av förband (som borgar för genomförande) 
IV. Förbandssammansättning (nyttjandet av system - som borgar för genomförande) 
V. Förbandsträning 

 

                                                 
24 Observe-Orient-Decision- Act, närmare beskrivning finns under pkt 4.8.2. 
25 Grundbok operationskonst, s 10. 
26  Grundbok operationskonst, s 192. 
27 Bolger Daniel P, “Maneuver Warfare Reconsidered”, An anthology-Maneuver Warfare, Richard D. 
Hooker, (Novato: Presidio Press, 1993), s 21.  
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Den översta punkten är utvald för att finna de centrala resonemangen i texterna, 
innebärandes att jag söker efter vad som står i fokus för manöverkrigföringen. 
Den andra punkten syftar till att identifiera de principer som kan användas när 
manöverkrigföring skall praktiseras. Punkt tre och fyra är vald utifrån att ta fram de 
förutsättningar, rekvisit, som borgar för genomförandet. 
Den femte punkten är vald för att senare i uppsatsen kunna pröva om övningsupplägget har 
borgat för att bataljonscheferna kunnat tillämpa manöverkrigföring eller inte. 
 
5.1.1  Tidigare undersökningar 
Major Mikael Ferm, elev vid ChP 02-04 vid FHS, genomförde en fallstudie av tredje 
amerikanska infanteridivisionen agerande under operation Iraqi Freedom 2003. 
Syftet med fallstudien var att pröva en hypotes om att manövertänkandet de facto hade 
implementerats i praktiken på lägre nivåer i den amerikanska armén.28 
Härvidlag tog Ferm en rad indikatorer på manöverkrigföringens s.k. principer.  
Ferm tog fram indikatorerna utifrån den teoretiska bakgrunden till moderna manöverteori, 
vilka enligt Ferm utgörs av den tyska och israeliska influensen, den indirekta metoden och 
den amerikanska motreaktionen. Ferm valde följande indikatorer för att mäta förekomsten 
av manöverkrigföring: Decentraliserad ledning, överraskning och tempo, undvikande av 
styrka, risktagning och sammansättning av förband. 
 
Major Jean Passchier, elev vid ChP 99-01, prövade två olika hypoteser, dels en hypotes om 
att manöverkrigföring är ett operativt begrepp, dels en hypotes att manöverkrigföring är ett 
förhållningssätt, inte endast ett operativt begrepp. För att nå fram till hypotesprövningen 
studerade Passchier diverse alster från Nils Marius Rekkedal, William S Lind, Robert 
Leonhard och Naveh. I sin sammanfattning gav Passchier utryck för att Lind, Leonhard 
och Rekkedal hamnade rätt lika i sina slutsatser vad som utgör manöverkrigföringens 
kärna.Det som är åtskiljande utgörs främst utav att på vilken nivå som manöverkrigföring 
kan tillämpas och vilken ledningsmetod som används. 
Naveh, vilken beskriver den ryska doktrinen skiljer sig gentemot de andra författarna vad 
avser vilka nivåer och vilken ledningsfilosofi som skall tillämpas. 
Utifrån dragna slutsatser konstruerar Passchier en modell där graden av uppdrag respektive 
detaljstyrning29 finns på ena axeln och där krigföringsnivå finns på den andra. Modellen 
visar att Lind och Rekkedal är utpräglade förespråkare för uppdragstaktik, att Leonhard 
egentligen är av samma uppfattning med skillnaden att han anser att centralstyrning har en 
större roll att fylla. 
Naveh uppfattning skiljer från de andra författarna genom att han menar att den ryska 
uppfattningen är att centralstyrning tillämpas på den taktiska nivån och uppdragsstyrning, 
d.v.s. decentraliserad ledning, på den operativa och strategiska nivån. Vad gäller 
krigföringsnivåer så menar Lind, Leonhard och Rekkedal att manöverkrigföring sker på 
alla nivåer, Rekkedal talar förvisso endast om den operativa nivån, men enligt Passchier så 
begränsar inte Rekkedal manöverkrigföring till någon specifik nivå.30 
 
 
 
 

                                                 
28 Ferm, s 4. 
29 Passchier använder ej ordet detaljstyrning utan kommandostyrning, Passchier, s 22. 
30 Passchier, s 22. 
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5.2 William S Lind 
 

“History suggests God is on the side of the bigger battalions unless the smaller battalions 
have a better idea.”31 

Lind startar sitt resonemang rörande manöverkrigföring med begreppet manöver.  
Ett begrepp som Lind menar har en djupare innebörd än att enbart manövrera i rummet. 
Själva essensen av manöverkrigföring är enligt Lind manövern i tiden, där motståndaren 
utsätts för en plötslig och oväntad förändring eller en serie av förändringar som 
motståndaren inte klarar av att anpassa sig till i tid.32 
 
Beslutscykel-OODA-loopen 
Teorin bakom Linds åsikt kommer från den amerikanska flygvapenöversten John Boyd, 
vilken har utarbetat en teori utifrån studier av såväl luft- som markstrider som går ut på att 
det är möjligt att utmanövrera motståndaren rent tidsmässigt genom att vara snabbare 
genom beslutscykeln. 
 
Modellen som Boyd har utarbetat för att åskådliggöra teorin kallas för OODA-loopen, 
vilket står för Observe (upptäcka)-Orient (bedöma)- Decide (fatta beslut)-Act (agera). 
Enligt Boyd innebär manöver att skaffa ett övertag gentemot fienden genom att under så 
många cykler som krävs ständigt vara snabbare än fienden tills han tappat förmågan att 
slåss som en effektiv, organiserad styrka. Boyds teori ställer därmed krav på att kunna 
observera och förstå (bedöma) vad som skall göras för att kunna fatta rätt beslut och 
agera.33 
 
När Lind väl har konstaterat att manöverkrigföring handlar om att ta sig genom OODA-
loopen snabbare än sin motståndare så handlar resten av hans bok hur detta skall uppnås. 
 
Innan Lind går in på hur manöverkrigföring bör genomföras så ger han tre generella råd: 
Det första han tar fasta på är det är endast genom decentraliserad ledning som en militär 
styrka kan gå igenom beslutscykeln snabbt.34 
I korthet handlar det om att ha korta beslutsvägar, där den som observerar också har 
möjlighet att fatta beslut och agera utifrån högre chefs syfte utan att behöva förmedla 
informationen uppåt i befälskedjan och vänta på order på vad som skall utföras. 
 
Det andra är att manöverkrigföring kräver en acceptans för förvirring och osäkerhet på de 
högre nivåerna för vad de lägre gör, samtidigt som denna acceptans skapar förvirring för 
motståndaren genom de talrika initiativ som de lägre förbanden tar. 
Det tredje rådet är att ett rutinmässigt uppträdande skall undvikas. Med detta vill Lind säga 
att motståndaren kommer att vara snabbare i sin beslutscykel om det som vi gör är 
förutsägbart. Om vi å andra sidan agerar på olika sätt varje gång, döljer våra avsikter och 
utsätter motståndaren för ett flertal hot, av vilka han inte vet vilken som är det riktiga kan 
motståndaren överraskas. Detta ger vid handen att det inte går att följa någon given mall 
för att lyckas med manöverkrigföring, utan att det snarare handlar om ett förhållningssätt 

                                                 
31 Lind William S, Maneuver Warfare handbook, (Colorado: Westview press, 1985), s 2. Hädanefter kallad 
MW Handbook. 
32 William S Lind, ”Manöverkrigföringens principer”, Handbok manöverkrigföring, Arne Baudin, Nils 
Marius Rekkedal, (Stockholm: Försvarshögskolan, 2002), s 14. Hädanefter kallad Lind. 
33 Lind, s 14. 
34 Lind, s 15. 
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till sin motståndare, där situationsförståelse och improvisationsförmåga blir viktiga 
ingredienser för framgång. 
Även om Lind inte säger ordet rent ut så talar han under denna tredje punkt om 
vilseledning för att erhålla tempo genom överraskning. 
 
När tankarna bakom manöverkrigföring skall omsättas till praktiken på den taktiska nivån 
menar Lind att tre mentala filter, vilka skall hjälpa tankeprocesserna, skall användas:35 
 

• uppdragstaktik, 
• kraftsamling, 
• styrkor och svagheter. 
 

Uppdragstaktik  
Ledningsfilosofin bakom uppdragstaktiken enligt Lind, går i stort ut på att högre chef 
utrycker klart vad som skall uppnås och inte hur en uppgift skall lösas till sina 
underlydande. Varje nivå skall enligt Lind veta vad högre chef vill uppnå på två nivåer 
över sin egen, innebärandes att kompanichefen skall veta brigadchefens vilja och syfte med 
striden. Likaledes blir det således åt andra hållet, d.v.s. att gruppchefen på samma kompani 
skall veta kompanichefens intention med striden. 
Uppdragstaktiken tar fasta på det faktum att krig är kaotiskt. Detta kaos ger vid handen att 
det är svårt att som förbandschef att överblicka läget och kontrollera skeendet när striden 
väl är ett faktum. Uppdragstaktiken blir således medicinen för att inte tappa tempot i 
OODA-loopen gentemot motståndaren genom att underställda tar initiativ utifrån högre 
chefs syfte.  
 
Kraftsamling  
Detta andra filter som Lind använder handlar om prioritering av resurser, till rummet, tiden 
eller en funktion för nå framgång. Ordet skall alltså inte enbart förknippas med allokering 
av förband för ett genombrott, även om så kan vara fallet. 
Det handlar också om att sätta en mental fokus för den gemensamma strävan att uppfylla 
syftet med striden. Om ett fysiskt genombrott vill nås vid en viktig punkt kommer ett 
förband att utgöra kraftsamlingsförband och övriga förband kommer då att understödja 
kraftsamlingsförbandet så att deras åtgärder borgar för att förbandet lyckas. 
Kraftsamlingsförbandet tilldelas i regel de resurser som krävs för att lyckas med uppdraget 
såsom artilleri, flygunderstöd36 med mera, något som gör att motståndaren får flera hot att 
hantera än de längs marken. 
 
Kraftsamlingen tillsammans med erforderliga reserver, vilka kan exploatera framgången 
ytterligare kan ställa motståndaren inför en situation med en rad oväntade förändringar 
eller en serie av förändringar som han inte klarar av att anpassa sig till i tid. Kraftsamling 
blir alltså ytterligare ett sätt att erhålla tempo i beslutscykeln. 
Styrkor och svagheter  
Detta tredje filter som Lind använder sig av syftar till att klara ut var kraftsamlingen skall 
inriktas mot. Motståndarens styrka respektive svaghet kan röra hans fysiska gruppering 
eller hans förmågor.37 Kraftsamlingen skall ske mot fiendens svagheter, inte hans styrka. 

                                                 
35 Lind, s 20 
36 Lind, s 25. 
37 Lind, s 25. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-uppsats FHS Beteckning 19100:2050 
Niclas Eriksson 2005-08-03 Sid 14(51) 
 
På lägre nivå handlar denna svaghet ofta om en lucka i fiendens gruppering. För att finna 
denna lucka trycker Lind hårt på behovet av stridsspaning för att leda den egna 
huvudstyrkan förbi motståndarens styrkor. Enkelt sammanfattat skulle tekniken kunna 
kallas minsta motståndets lag, eller vattnets väg. 
I mångt och mycket handlar det om att avgöra anfallsriktningen i förhand eller på underlag 
från stridsspaning, och det är alltså det senare som Lind förespråkar. 
 
De tre filtren uppdragstaktik, kraftsamling och styrkor och svagheter utgör enligt Lind 
själva definitionen av manöverkrigföring. De tre filtren tillsammans med det allmänna 
rådet om att överraska istället för att var förutsägbar syftar ytterst till tempo genom 
beslutscykeln, eller som Lind utrycker det: 

”Ultimately tactics in maneuver warfare require that you “out-Boyd Cycle” the enemy.”38 
 

Andra framgångsfaktorer 
Utöver de tre filtren och övriga rekommendationer så pekar Lind även på tre andra 
faktorer: 

• Eldkraften-kombinerade vapen 
• Reservens betydelse 
• Ledningssystem 

 
Eldkraften skall syfta till att göra rörelsen möjlig så att motståndaren utsätts för en serie av 
oväntade och farliga situationer.39 För att skapa ett dilemma för motståndaren bör olika 
vapensystem samordnas för att nyttja eldkraften maximalt och minska motståndarens 
möjligheter till att skydda sig. Detta kallar Lind för kombinerade insatser. Lind talar endast 
om eld, fast egentligen borde rimligen andra verkanssystem än eld kunna ge verkan, t.ex. 
signalstörning. 
 
Vidare understryks vikten av reservens betydelse, både för att exploatera framgång men 
också för att genomföra överraskande motanfall. 
 
Vad gäller ledningssystem så ondgör sig Lind över moderna tekniska system för kontroll 
av underlydande, istället skall förtroende och diskret uppföljning ersätta detaljstyrning. 
 
Avslutningsvis konstaterar Lind med att bataljonschefer och högre befäl skall fokusera på 
taktik och operationer, så att de kan avgöra om striden skall tas upp eller inte. Lind varnar 
för att tappa fokusen för den operativa nivåns målsättning, det är den som skall hjälpa 
taktiska chefer att ta rätt beslut om engagemang eller inte. Om detta inte görs så finns det 
en risk att manöverkrigföring tillämpas på den taktiska nivå, medan den operativa nivån de 
facto tillämpar utnötningskrigföring genom att välja att gå i strid vid varje tillfälle som 
erbjuds. 
 
Förbandsövning 
Lind tar upp fyra aspekter på utbildning av förband att ta fasta på när det kommer till att 
öva manöverkrigföring. För det första skall särskilda tekniker som används vid 
manöverkrigföring tränas, detta kan t.ex. vara att använda kombinerade vapen, genomföra 
ett genombrott eller att stridsspana. För det andra så skall övningarna premiera 
initiativförmåga och idérikedom, något som bäst åstadkommes genom att delta i 

                                                 
38 MW Handbook, s 23. 
39 Lind, s 26. 
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dubbelsidiga övningar där uppdragstaktik används. Dubbelsidigheten skall borga för att 
befälet utsätts för oförutsägbara situationer som snabbt förändras.40 Som nummer tre anger 
Lind att ledare på alla nivåer måste träna på att hantera friktioner. Detta görs bäst genom 
att öva på det, något som kräver aggressiva och dubbelsidiga övningar.41 En annan viktig 
del som jag kallar nummer fyra är vikten av utvärdering som enligt Lind måste vara ärlig 
och fokusera på vilka avgörande beslut som fattades. 
 
5.3 Robert Leonhard 
 

“Maneuver warfare is above all a philosophy concerning the means of defeat of the enemy. 
Maneuver warfare is, to put it simply, a kick in the groin, a poke in the eye, a stab in the 
back.42 

Leonhard utgår från tre byggstenar för att förklara sin teori angående manöverkrigföring, 
nämligen preemption (föregripa/förekomma), dislocation (förskjutning/rubbning) och 
disruption (splittring/söndring).43 
 
Preemption, d.v.s. att föregripa, föregripa handlar enligt Leonhard om att ta tillfället i akt 
innan motståndaren gör det. Denna byggsten utgör enligt författaren den viktigaste delen 
av manöverteorin, även om den kan vara svår att uppnå eftersom den som skall utföra den 
balanserar på en slak lina mellan dumdristighet och klarsynt insikt. Att ta tillfället i akt 
handlar i mångt och mycket om hastighet och beslutsamhet på den taktiska nivån enligt 
Leonhard. Framgången med själva förekommandet utgörs främst utav att motståndaren 
inte förväntar sig att det skall ske. Således är överraskning en viktig beståndsdel för att 
lyckas. 
För att ytterligare förklara vad som menas understryker Leonhard rörelsen betydelse före 
eldens:  

”Armed with this viewpoint we would conclude that the most lethal and effective weapons on 
a tank are its tracks and engine, rather than its main gun”44 
 

“Preemption” kan utföras på alla krigföringsnivåer enligt författaren.45 
Enligt Leonhard så handlar ”preemption” främst om att uppskatta värdet av tid och att 
försöka vinna framgång genom djärvhet och beslutsamhet.46 
 
Nästa byggsten utgörs utav dislocation, enklast översatt till förskjutning eller rubbning. 
Det som skall förskjutas är fiendens styrka så att den blir irrelevant, eller som Leonhard 
uttrycker det: 

”Instead of having to fight or confront the hostile force on it’s terms, the friendly force 
avoids any combat in which the enemy can bring his might to bear”47 

Leonhard beskriver två metoder för att förskjuta motståndarens styrka, vilka han kallar 
”positional and functional dislocation”48. 
 

                                                 
40 Lind, s 47. 
41 Lind, s 47. 
42 Leonhard Robert, The art of maneuver, (Novato CA: Presidio press, 1991), s 61. Hädanefter kallad  
Leonhard. 
43 Leonhard, s 61. 
44 Leonhard, s 64. 
45 Leonhard, s 66. 
46 Leonhard, s 66. 
47 Leonhard, s 66-67. 
48 Leonhard, s 67. 
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Den förstnämnda av dessa två förklaras enklast med att det handlar om att positionera på 
stridsfältet så att motståndarens styrka blir irrelevant. Detta kan åstadkommas genom att 
t.ex. vilseleda motståndaren från hans avgörande punkter, eller genom att manövrera så 
att motståndarens styrka undviks och istället söka avgörande i bakre områden eller där han 
har svårt att förstärka sina styrkor i tid.49 
 
Den andra kan sättet att göra motståndarens styrka irrelevant är enligt Leonhard att nyttja 
sig av konsten att neutralisera densamma. Detta kan antingen göras genom nyttjande av 
teknologi eller taktik, eller en kombination av de båda. Exempel på teknisk förskjutning är 
när vapensystem görs irrelevanta med teknisk hjälp, såsom t.ex. utskjutning av 
aliminiumremsor från fartyg för att styra bort motståndarens sjörobotar. Ett annat sätt kan 
vara att ta fasta på de tekniska begränsningarna och möjligheterna för att nyttja dessa 
optimalt i vald taktik. Detta kan t.ex. göras genom att bekämpa motståndaren på längre 
avstånd än vad hans vapensystem klarar av att svara upp mot.  
 
Sammanfattningsvis handlar dislocation om att undvika motståndarens styrka, något som 
kan utföras under en kampanj, en operation eller på slagfältet. 
 
Den tredje byggstenen kallar Leonhard för disruption, vilket kan översättas till splitring 
eller söndring. Motståndaren vilja till fortsatt kamp skall splittras genom att angripa 
motståndarens tyngdpunkt, något som utgörs av hans kritiska sårbarhet, eller hans 
akilleshäl om man så vill. Syftet med splittringen är att undvika en fullständig förstöring av 
motståndarens fysiska delar genom en direkt attack, istället skall hans svaga punkt 
angripas.50 
För att belysa vad som menas med kritisk sårbarhet jämför Leonhard med ett schackspel 
där det handlar om att göra kungen schack matt istället för att jaga drottningen som är den 
starkaste pjäsen. I liknelsen med schack ger också författaren uttryck för vikten av tempo i 
förhållande till motståndaren, något som skall sörja som skydd mot hans attack. 
Precis som i OODA-loopen beskriver Leonhard att det handlar om att tvinga motståndaren 
att reagera snarare än att agera.51 
 
Splittring handlar i mångt och mycket om att manövrera mot motståndarens vilja, 
Leonhard menar att psykologi, moral och rädsla är viktiga ingredienser när det kommer till 
att söndra motståndarns vilja. 
 
Kombinerade vapen 
Kombinerade vapen är viktig del på den taktiska nivån för manöverteorin. Leonhard menar 
att ”combined arms” är en form för utövande av funktionell förskjutning.52 
Med kombinerade vapen menas att olika vapensystem/truppslag sätts samman i en ny 
organisation för att väga upp varandras nackdelar och ta fram nya förmågor som 
motståndaren har svårt att anpassa sig mot. Exempel på detta kan t.ex. vara 
sammansättning av tillfälliga kompanistridsgrupper vid anfall i bebyggelse där avsuttet 
infanteri, stridsvagnar och pansarskyttefordon samordnas för att kunna upptäcka och 
bekämpa mål på olika avstånd och höjd. 
 

                                                 
49 Leonhard, s 67. 
50 Leonhard, s 73. 
51 Leonhard, s 16. 
52 Leonhard, s 92. 
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Uppdragstaktik versus detaljstyrning 

”In point of fact, both methods of command and control can be effective”.53 
 

Leonhard bekänner sig till uppdragstaktikens fördelar men vill även påvisa att 
detaljstyrning även den har en roll att fylla, allt beroende på uppgiftens art. 
 
Förbandsövning 
Förbandsträning är för Leonhard en essentiell del för att kunna utöva manöverkrigföring. 
Tankar om att alltmer låta tekniska hjälpmedel såsom datorspel och 
ledningsträningsanläggningar öva våra förband och staber är författaren starkt emot. 
Leonhard menar att förbandsövningar i fält ger erfarenheter som inte kan fås på andra sätt: 
”Field training confers units an experience that they cannot get through any other means.54” Med 
erfarenheter menas att hantera de friktioner som alltid uppträder när förband i fält agerar, 
allt ifrån felkörningar till vådabeskjutning. Leonhard menar inte att dessa friktioner kan 
undvikas, men hanteras i större omfattning om förbandet tränas så realistiskt som möjligt. 
 
Leonhard trycker sedan på två områden som måste förändras när det kommer till 
förbandsutbildning. Den första är på vilket sätt som seger mäts under övningar och det 
andra är hur ledning utövas.55 För det första så utrycker han skepsis över på vilket sätt som 
skjutsimulatorer används under övningarna. Han menar att det finns en risk att förbanden 
hemfaller åt att räkna framgång i antalet bekämpade mål snarare än att försöka förekomma, 
förskjuta eller splittra motståndaren för att segra. Tekniken kan om den nyttjas felaktigt de 
facto bli en motståndare till manöverkrigföringskonceptets införande. 
 
Det andra är faran är att förbanden försöker följa fasta procedurer och metoder istället för 
att ta fasta på att åstadkomma effekter. Inom detta område ger Leonhard exempel från 
National Training Center (NTC), där förbanden följs upp av förbandsinstruktörer och ges 
betygen G eller IG enligt en fastlagd procedur inför ett kommande anfall. Det avgörande är 
enligt Leonhard inte proceduren i sig utan effekten och det slutliga resultatet av striden. 
Stark kritik riktas avslutningsvis mot NTC med anledning av att Leonhard anser de vara 
alltför starkt fokuserade på fysisk förstörelse snarare än seger. Leonhard menar att det finns 
en fara med simulatorer, enär de räknar träffar snarare än ser till uppnådda mål. 
Svårigheten att uppnå och mäta grad av ”splittring and förskjutning” gör att vi snarare 
hemfaller till att räkna framgång till antalet bekämpade mål.56 
 
5.4 Martin van Creveld 
Creveld tar i sin bok Air Power and Manuever warfare57 fasta på sex områden som är 
signifikativt för manöverkrigföring. Relativt kortfattat beskriver författaren de sex områden 
som han anser vara signifikativt för manöverkrigföring. Innan dess så tar han dock upp 
några generella aspekter på manöverkrigföring.  En av dessa är att manöverkrigföring som 
koncept försöker minimera striderna bl.a. genom att innan slaget ta väsentlig terräng som 
ställer motståndaren i en ofördelaktig position.58 
En annan fråga som Creveld diskuterar är på vilka nivåer som konceptet kan utövas. 

                                                 
53 Leonhard, s 118. 
54 Leonhard, s 242. 
55 Leonhard, s 244. 
56 Leonhard, s 245. 
57 Creveld van Martin, Air Power and Maneuver Warfare, (Honolulu: University press of the Pacific, 2002). 
Hädanefter kallad Creveld. 
58 Creveld, s 1. 
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Exempel från napoleonkrigen dras, men även från lägre nivåer, läs taktisk nivå.59 
 
Den första är tempo, något som inte skall förväxlas med hastighet60. Med tempo menar 
Creveld att det handlar om tempo relativt motståndaren när det kommer till att fatta beslut. 
Liknelser med schack och hänvisning till John Boyds OODA-loop görs för att exemplifiera 
vad som menas. 
 
Den andra är kraftsamling mot en punkt som både är vital och svagt försvarad.61 
Den valda punkten skall vara vald så att motståndarens förmåga att reagera nedgår. 
 
Nummer tre är överraskning, vilken skall baseras på vilseledning. Detta handlar bland 
annat om att identifiera motståndarens intention samtidigt som ens egen intention döljs. 
 
Den fjärde är nyttjande av kombinerade vapen, något som åstadkommes genom att 
sammanföra olika vapensystem så att motståndaren får svårt att skydda sig gentemot dess 
sammanförda verkan. Styrkan består alltså inte i den sammanförda eldkraften utan snarare 
utav deras inbördes skillnader att komma till verkan, eller som Creveld utrycker det:  

“The value of combined arms is obtained from the coordination of their diversity, not in the 
sum of their firepower scores.62” 

 
Som det femte kännetecknet för manöverkrigföring anger Creveld flexibilitet. 
Med flexibel menas både såväl den egna organisationen som i själva uppträdandet. 
Creveld menar att organisationen skall vara väl sammansatt och komplett utan att vara för 
specialiserad. Detta innebär att organisationen skall ha viss redundans och tom kunna 
förlora vissa delar utan sluta fungera.63 Creveld tror inte på alltför stram standardisering av 
ingående delar, utan öppnar upp för att införa nya komponenter, något som jag tolkar som 
en öppning för att få till s.k. kombinerade vapen. 
 
Sist, men inte minst avslutar Creveld med att understryka decentraliserad ledning, något 
som han anser vara grunden för att uppnå flexibilitet. 
Motivet till användande av decentraliserad ledning är enligt författaren ett sätt att hantera 
friktionerna på rätt nivå. Lägre nivåer måste utifrån situationen ha rätt utöva befäl och ta 
initiativ och kliva in de fönster av möjligheter som öppnar sig på stridsfältet. Enheter som 
bara utför åtgärder på order är värdelösa när det kommer till att utöva manöverkrigföring 
enligt Creveld.64 
För att kunna ta initiativ måste insikten om högre chefs syfte klart framgå till underställda. 
 
Förbandsövning 
Den enda garanten för flexibilitet är enligt Creveld utbildning och ännu mer utbildning.65 
Detta för att samträna olika system tillsammans. Creveld understryker också vikten av att 
öva mot en aktiv motståndare, läs dubbelsidighet i övningarna. 
 

“To those who are unfamiliar with its basic concepts maneuver warfare often looks like 
some kind of esoteric magic whose objective is to obtain something for nothing.66” 

                                                 
59 Creveld, s 2. 
60 Creveld, s 3. 
61 Creveld, s 4. 
62 Creveld, s 6. 
63 Creveld, s 6. 
64 Creveld, s 7. 
65 Creveld, s 7. 
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Inget kunde vara mer fel än citatet ovan enligt Martin van Creveld, manöverkrigföring 
handlar i mångt och mycket handlar om synen på motståndaren. 
Motståndaren skall inte ses som mål, utan snarare som en levande, intelligent motståndare 
som är kapabel att agera och reagera.67 Det är denna insikt om kampen mellan viljor som 
måste ligga till grund för agerandet i manövertänkandet. 
 
5.5 Richard D Hooker 
Hooker bemöter kritiken mot manöverkrigföring i sin antologi med namnet Maneuver 
Warfare under kapitlet Ten Myths About Maneuver warfare68. 
Det är från detta kapitel samt i kapitlet Implementing Maneuver Warfare som jag sökt efter 
vad Hooker anser vara signifikativt för manöverkrigföring. 
Hans syn på manöverkrigföring utgår utifrån nödvändigheten att möta utvecklingen med 
ständiga förbandsneddragningar med ökad effektivitet att strida hos de amerikanska 
förbanden. Vidare menar Hooker att striderna från både Desert Storm och Just Cause visar 
på att manöverkrigföringskonceptet inte har trängt ner på taktisk nivå. Exempel på detta är 
en alltför centraliserad ledning, att eldtillstånd ej delegeras och en preferens för eldkraft 
före rörlighet.69 
Hooker sammanfattar detta på följande vis: 
 

“Theese methods worked well against a passive enemy. But they do not reflect the spirit of 
Air Land Battle doctrine at the tactical level, and they do not reflect a conceptual grasp of 
maneuver warfare.70” 

 
Enligt Hooker så fokuserar manöverkrigföring på motståndarens vilja snarare än hans 
fysiska förmåga till att slåss. Dessutom understryks vikten av det avgörande slaget samt 
applicera styrka gentemot motståndarens svaghet.71 
 
En annan del som författaren anser vara signifikativt för konceptet är synen på eldkraft i 
den bemärkelsen att elden syftar till att göra rörelsen möjlig och inte tvärt om. Det är 
rörelsen av de egna stridskrafterna i förhållande till motståndaren som påverkar 
motståndarens vilja till fortsatt strid, inte eldkraften enligt Hooker. 
Hooker trycker på ett antal viktiga ingredienser när det kommer till att göra rörelsen 
möjlig, nämligen hastighet, tempo och initiativ.72 
Övriga delar som författaren anser vara karaktäristiskt för manöverkrigföring är 
Uppdragstaktik, och kraftsamling .73 
 
Förbandsövning 
Vad avser förbandsövning trycker Hooker på att efterstäva förhållanden som skall 
efterlikna en riktig situation där de egna förbanden möter en självständig motståndare som 
inte är styrd till sitt agerande. Med riktig situation menar Hooker att övningarna måste 
innehålla de strapatsliknande situationer som ett krig innebär, t.ex. med kyla, hunger mm. 

                                                                                                                                                    
66 Creveld, s 19 
67 Creveld, s 19. 
68 Hooker Richard D, An anthology-Maneuver Warfare, (Novato: Presidio Press, 1993), s 76. Hädanefter 
kallad Hooker. 
69 Hooker, s 86. 
70 Hooker, s 86. 
71 Hooker, s 79. 
72 Hooker, s 84. 
73 Hooker, s 224 
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Avslutningsvis så understryks vikten av att de taktiska koncepten måste innehålla 
variation, innebärandes att inte standardbeteenden premieras. 
 
5.6 T. H. Hayden 
Hayden är amerikansk officer som tjänstgjort i bl.a. marinkåren. I hans bok ”Warfighting” 
beskriver han marinkårens tre doktriner för utövande av manöverkrigföring. Det tre 
doktrinerna är  FMFM 1 Warfighting, FMFM 1-1 campaigning och FMFM 1-3 tactics, 
vilka har ca tio år på nacken. 
 
Utifrån historiska exempel och framtida problemområden för marinkåren destilleras 
riktlinjerna för stridens förande ner till elva områden som författaren anser vara 
signifikativt för manöverkrigföring, oaktat nivå. Innan författaren presenterar de elva 
områdena ger han utryck för att manöverkrigföring över allt annat handlar om att 
konkurrera om tiden i beslutscykeln.74 
 
De elva områdena är som följer:75 
 

1. Uppdragstaktik där decentraliserad ledning är en vital del. Syftet med striden 
måste klart framgå så att underlydande kan handla i chefens anda när det gamla 
uppdraget tenderar till att bli irrelevant. 

2. Kraftsamling, antingen mot en svaghet, eller en punkt som utgör själva pivån för 
motståndarens försvar. Möjligheter som uppenbarar sig på stridsfältet skall 
tillvaratas i den meningen att kraftsamlingen snabbt måste kunna ändra riktning. 

3. Hastighet och överraskning så att motståndaren inte hinner reagera i tid. 
4. Stridsspaning (reconnaisance pull), d.v.s. att basera besluten på underlag från 

underrättelseenheter istället för terrängbaserat (samordningslinjer). 
5. Identifiering av fiendes styrkor och svagheter. 
6. Kombinerade vapen, d.v.s. samordning av vapensystem såsom flyg, artilleri, 

mekaniserade enheter i kraftsamlingsriktingen. Koordinering av mark- och 
luftburna system understyrks. 

7. Vilseledning för att dölja egen position, styrka och intention, något som bör ingå i 
den egna stridsplanen. 

8. Nyttjande av reserver för att exploatera framgång och möta oväntade 
händelseutvecklingar. 

9. Ledningssystem för att erhålla situationsmedvetenhet som medicin mot 
överraskningar från motståndarens sida. Vidare ger ledningssystemen möjlighet att 
agera, läs förekomma motståndaren. 

10. Tyngdpunkt (center of gravity). Denna punkt beskriver författaren väl luddigt, 
bl.a. beskrivs att det kan vara fiendens huvudstridskrafter eller den nationella viljan. 

11. Logistik för att kunna följa upp framgångar kräver omedelbar tillgång på underhåll. 
 
Vad gäller utbildning för att öva manöverkrigföring menar Hayden att allt vi gör i fredstid 
skall förbereda oss för strid76. För att kunna tillämpa manöverkrigföring krävs att 
förbanden övas i dubbelsidiga övningar där motståndaren kan agera utan några styrningar 
från övningsledningen och utgöra ett realistiskt hot. Övningsförloppet bör vara av längre 
karaktär, allt för att kunna lösa ställd uppgift och bibehålla stridsvärdet.  

                                                 
74 Hayden, s 192. 
75 Hayden, s 193-194. 
76 Hayden, s 184. 
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5.7 Analysdiskussion 
Nedan är en sammanställning för att påvisa likheter och olikheter mellan de olika 
författarna inom områdena övergripande tankar, principer för genomförande, ledning av 
förband, förbandssammansättning och riktlinjer för förbandsutbildning. 
 Lind Leonhard  Creveld Hooker Hayden 
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5.8 Slutsatser - val av indikatorer för att mäta förekomst av 
manöverkrigföring 
De indikatorer som väljs skall kunna mäta förekomst utav manöverkrigföring när min 
empiri, utgörande av underlag från RSÖ-04, analyseras senare i uppsatsen.  
Detta ställer krav på att indikatorerna utgår från själva kärnan av manövertänkandet. För att 
hitta denna kärna så utgår jag från de övergripande tankar som finns om manöverkrigföring 
som redovisas av författarna. Utifrån denna kärna tar jag sedan fram indikatorer som får 
anses vara signifikativa för att bära mot dessa övergripande tankar. 
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Resultatet av min studie vilken enklast studeras i matrisen ovan ger vid handen att kärnan i 
manövertänkandet utgörs av kampen mellan viljor, något som delas av huvuddelen av 
författarna. För att bryta motståndarens förmåga och därmed vilja till fortsatt strid skall han 
utsättas för en rad oväntade händelser, vilka han inte klarar av att anpassa sig till i tid. Den 
övergripande tanken blir därför tempo i bemärkelsen att utmanövrera motståndaren rent 
tidsmässigt, d.v.s. att erhålla en beslutscykel som är snabbare relativt motståndarens. 
Tempots övergripande betydelse understryks av samtliga författare, förvisso talar Lind 
enbart om OODA-loopen, men innebörden av hans resonemang handlar uteslutande om 
tempo. 
 
Med anledning av ovan så anser jag att de indikatorer som tas fram måste borga för att 
erhålla detta eftersträvade tempo. Om de inte gör det så kan de rimligen ej heller mäta 
förekomsten av manöverkrigföring. Mot bakgrund av detta resonemang så är det inte 
tillräckligt att enbart sätta ett namn på indikatorn utan dess innebörd måste också förklaras 
och motiveras.  
 
Gemensam nämnare för de fyra områden som jag anser vara signifikativt för 
manöverkrigföring är som jag tidigare har sagt deras möjlighet till att åstadkomma 
TEMPO relativt motståndaren. Samtliga fyra indikatorer som tagits fram borgar för att 
erhålla detta tempo. Nedan redovisas de fyra indikatorerna som är valda för att mäta 
förekomst av manöverkrigföring, därefter följer en förklaring av innebörden  och motiv för 
respektive indikator: 
 

1. Decentraliserad beslutsfattning med nyttjande av uppdragstaktik. 
2. Att undvika styrka och nyttjande av motståndarens svagheter. 
3. Nyttjande av överraskning och vilseledning. 
4. Kraftsamling (med underrubrik om kombinerade vapen) 

 
1. Decentraliserad beslutsfattning med nyttjande av uppdragstaktik 
Att ha korta beslutsvägar, innebärandes att de underlydande som de facto observerar 
situationen på plats får fatta beslut och ta initiativ borgar för ett högt tempo i utförandet. 
Vidare så ger uppdragstaktiken, använt rätt med tydliga syften, underlydande möjligheten 
att handla när såväl nuvarande uppgift blir irrelevant som när friktioner gör ledningen 
omöjlig. Dessutom ger syftet underlag för underlydande att ta beslut om när strid skall 
upptas respektive undvikas, allt detta ger möjlighet till högt tempo och därmed ett agerande 
i enlighet med manövertänkandet. 
Samtliga författare med ett visst undantag för Leonhard understyrker också detta faktum.  
 
2. Att undvika styrka och nyttjande av motståndarens svagheter. 
Detta är en central del av manöverkrigföringen för att uppnå tempo. I mångt och mycket 
handlar detta om att fokusera till att angripa motståndarens svagheter istället för hans 
styrka. Sammantaget handlar detta i första hand om att hitta dessa svagheter, innebärandes 
att underrättelser får en central roll för beslutsfattningen. För chefen innebär detta att han 
kan fatta beslut utifrån motståndarens läge istället för att fatta beslutet i förhand utgående 
från terrängen eller samordningslinjer för anfallet. Ibland kan dessa svagheter uppträda 
förhållandevis kort tid vilket ger vid handen att de måste kunna angripas med mycket kort 
varsel. Detta kan åstadkommas genom att beslut tas på plats och utförs av den som 
upptäckt svagheten eller att en reserv kastas in. Tankarna bakom denna punkt ställer krav 
på möjlighet och förmåga till manövrering, både vad gäller rent tidsmässigt eller i 
terrängen. 
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Bland författarna är det egentligen bara Creveld som inte tar upp detta förhållningssätt, 
Leonhard tar upp det till del under det som han kallar styrkeförskjutning. 
 
3. Nyttjande av överraskning och vilseledning. 
Genom att överraska motståndaren får han svårt att anpassa sig till situationen och föra 
fram förstärkningar i tid. Detta kan antingen göras genom att förekomma motståndaren 
innan strid eller under själva stridförloppet. Överraskning av motståndaren resulterar ofta i 
att han får svårt att anpassa sig i tid, innebärandes att tempot relativt motståndaren blir 
snabbare.  
Överraskning baseras som regel på vilseledning av egen position, styrka och avsikt eller en 
kombination av dessa. Vidare gagnar oförutsägbarhet i uppträdandet också överraskning, 
något som understyrker behovet av att undvika rutinmässigt uppträdande. Även hastighet i 
genomförandet borgar för överraskning. Desto större truppformationer som är inblandade i 
överraskningsmomentet desto svårare kan det vara att dölja det för motståndaren med 
hänsyn till framförsel av logistik och så vidare, såtillvida det inte finns motsvarande storlek 
på vilseledningsförbanden som anfallsförbanden. Detta ställer krav på hög rörlighet, 
snabbhet i agerandet och att den egentliga avsikten döljs. Åsikten om överraskningen och 
vilseledningens förträfflighet delas av samtliga författare utom Hooker. Leonhard som tar 
upp det under hans axiom som han kallar förskjutning/rubbning (dislocation). 
 
4. Kraftsamling  
En vital del av manövertänkandet utgår från att kraftsamla för att nå ett avgörande där detta 
behövs. Utgångspunkten delas av samtliga författare utom Leonhard. 
Kraftsamling kan sägas vara på det sätt som mindre styrkor de facto kan slå större genom 
att lokalt var överlägsen till rummet, tiden eller en viss funktion eller en kombination av 
dessa. Genom att kraftsamla och genom nyttjande av reserver för att exploatera 
framgången kan motståndaren fås att reagera snarare än att agera, innebärandes att det egna 
tempot relativt motståndaren blir högre. Kraftsamling bör väljas mot den punkt, tid eller 
funktion som är svagt försvarad och vital för motståndaren för att erhålla högst effekt. En 
konsekvens av kraftsamling är att risker måste tas i andra riktningar, således måste chefer 
våga ta risker snarare än att eftersträva säkerhet överallt. 
 
Kombinerade vapen 
Förutom uppdragstaktik, vilseledning och överraskning och fastställande av motståndarens 
styrkor och svagheter kan även kombinerade vapen borga för högt tempo i 
kraftsamlingsriktningen. Detta kan åstadkommas genom olika system och enheter 
organiseras under en chef eller att verkanssystem samordnas mellan olika organisatoriska 
enheter till kombinerade vapen för att nå gemensamma effekter. Konsekvensen av 
nyttjandet innebär att motståndaren kan få svårt att anpassa sig i tid till det dilemma som de 
vitt skilda hoten ger. Styrkan i kombinerade vapen ligger inte i summan av eldkraften från 
olika system utan i den gemensamma effekten som de divergerande verkanssystemen får 
på en motståndare. 
Kombinerade vapen är starkt förknippat med organisatorisk flexibilitet för att snabbt kunna 
ändra riktning och omfördela system där framgång nås. Inom ramen för manövertänkandet 
där tempot har en övergripande roll är det viktigt att som chef värdera hastighet kontra den 
tid samordningen av vapensystem kräver. Någon absolut sanning finns inte utan måste 
avgöras från fall till fall, en sak är alla fall säker, nämligen den att samtliga författare utom 
Hooker understryker vikten av kombinerade vapen vid manöverkrigföring. 
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5.9 Kommentarer till tidigare undersökningar 
Tidigare i uppsatsen uppgav jag att Mikael Ferm, tidigare elev vid försvarshögskolan har 
tagit fram indikatorer på manöverkrigföring i sin C-uppsats ”US Army mot Bagdad” Ferm 
tog fasta på följande fem indikatorer: Decentraliserad ledning, överraskning och tempo, 
undvikande av styrka, risktagning och sammansättning av förband. 
Min analys ger vid handen att jag delar huvuddelen av dessa indikatorer med vissa 
undantag och förändringar. För det första så finner jag inte stöd i någon av mina valda 
författare att just risktagning är signifikativt för manöverkrigföring och därmed kan mäta 
dess förekomst vid en analys. Risktagning ser jag mer som en konsekvens utav att 
kraftsamling sker i annan riktning än något att eftersträva. För det andra anger Ferm att 
överraskning och tempo hänger samman. Han har inte fel, men jag menar att just tempo 
utgör den genomgripande tanke som genomsyrar manöverkrigföringens samtliga 
indikatorer. Ferm saknar kraftsamling som indikator, detta till trots att det understryks av 
en rad förespråkare för manöverkrigföring. Förvisso kan kraftsamling sägas vara generell 
oaktat vilken teori som ligger till grund för vald krigföring. 
Skillnaden ligger i att uppnå lokal överlägsenhet där framgång vill nås istället för att sträva 
efter en total överlägsenhet i massa och eldkraft. 
 
Passchier resultat skiljer sig inte nämnvärt från mina egna slutsatser, vare sig när det 
kommer till nivåer för tillämpning av manöverkrigföring, eller när det kommer till vad som 
kan anses vara de centrala tankarna bakom manöverkrigföringens tillämpning. 
 
 5.10 Slutsatser - val av indikatorer för att kunna öva manöverkrigföring 
Eftersom manöverkrigföring handlar om att bryta motståndarens förmåga och därmed vilja 
till fortsatt strid skall han utsättas för en rad oväntade händelser, vilka han inte klarar av att 
anpassa sig till i tid. Den övergripande tanken blir därför tempo i bemärkelsen att 
utmanövrera motståndaren rent tidsmässigt, d.v.s. att erhålla en beslutscykel som är 
snabbare relativt motståndarens, så hans åtgärder till slut blir obsoleta. 
Mot bakgrund av ovan så anser jag att de indikatorer för övningsupplägg som tas fram 
måste borga för att åstadkomma övningar där motståndaren har en fri vilja att agera utifrån 
given uppgift. Detta innebär att två opponenter agerar med liknande förutsättningar med 
konkurrerande beslutscyklar med strävan uppnå ett högre tempo relativt motståndaren i 
beslutscykeln. 
 

1. Dubbelsidighet som indikator för övningsupplägg 
Vikten av dubbelsidighet tas upp av fyra av fem författare. Med dubbelsidighet menas 
att motståndaren självständigt agerar utifrån en given uppgift utan styrningar från 
övningsledning, innebärandes att tillämpningsgraden för motståndaren blir hög. 
Vidare bör de två opponenterna uppträda realistsikt, innebärandes att de bör förfoga 
över de system som en modernt förband kan disponera. Dubbelsidigheten och 
realismen bör i minsta möjliga mån begränsas av tid, rum eller andra begränsningar. 
 
Utöver ovanstående indikator bör övningsupplägget borga för att det skapas 
förutsättningar för att kunna utöva de principer som jag anser vara signifikativa för 
manöverkrigföring, läs de indikatorer som är framtagna för att mäta förekomst av 
manöverkrigföring, d.v.s. : 
• Decentraliserad beslutsfattning med nyttjande av uppdragstaktik. 
• Att undvika styrka och nyttjande av motståndarens svagheter. 
• Nyttjande av överraskning och vilseledning. 
• Kraftsamling (med underrubrik om kombinerade vapen) 
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6. Fallstudie-RSÖ-04 
 
6.1 Inledning 
Armén övar innevarande åldersklass genom en slutövning för förbanden under slutskedet 
av utbildningen. Vartannat år genomförs en regional slutövning, innebärandes att armén 
övar på två ställen, läs norra Sverige och mellersta eller södra Sverige. Således övar armén 
i sin helhet bara vartannat år. ASÖ genomfördes i Boden 2001 (Snöstorm) och mellersta 
Sverige 2003 (Våreld). RSÖ genomfördes 2004 vid Revingehed (Dubbeleken) och i Boden 
(Nordpilen). Under 2002 genomfördes ingen större nationell övning, enär Sverige deltog i 
STRONG RESOLVE i Polen inom ramen för samarbetet med NATO i partnerskap för 
fred. 
Delar av arméns åldersklass deltar årligen i multinationella övningar, t.ex. de NATO-
övningar som bedrivs i norra Norge där hitintills K3 har deltagit med luftburet kompani 
och där Sverige under 2005 även deltar med en mekaniserade delar ur MekB 19. 
 
Jag har valt att studera övningen Dubbeleken, kallad RSÖ-04 i denna uppsats, vilken gick 
av stapeln 2004 i Skåne. Motivet till vald övning är för det första att manövertänkandet 
utgör ett av flera planeringsunderlag77 för övningens upplägg. För det andra deltar i stort 
hela armén utom MekB 19, I5 och K4. För det tredje är den senaste övningen vald med 
hänsyn till att manövertänkandet bedöms ha fått ett större genomslag hos arméns personal 
än vid planeringen av tidigare övningar. För det fjärde har avsevärda resurser, både ur 
stridsträningsanläggningen (STA) och analysgrupp ur högkvarterets 
grundorganisationsavdelning genomfört ett metodtest, läs utvärdering, av övningen vilket 
utgör ett bra underlag för fortsatt analys. 
Övning Nordpilen 2004 i Boden är förvisso intressant i den bemärkelsen att den har som 
övningsmål att öva just manöverkrigföring, dock så är den övningen inte vald med hänsyn 
till storleken på övningen. Bland annat saknas funktionsförband och de analysinstrument 
(metodtesten) som nyttjades under övning Dubbeleken. 
 
6.2 RSÖ-04 ”Dubbeleken” 2004 
6.2.1 Allmänt 
Ansvarig för planering och genomförande för den regionala slutövningen under 2004 var 
Södra Skånska Regementet P7 i Revingehed. Övningen gick av stapeln 2004-03-15–03-25 
under namnet Dubbeleken i Skåne. Övningsledare för övningen var Överste Anders 
Emanuelsson, dåvarande chef för P7 i Revingehed. 
Uppgiften bestod uti att: 
 

”Planera och genomföra en samordnad regional slutövning med förband och elever 
deltagande ur LG, I5, P4, P7, P 10, P 18, Artilleriregementet, Luftvärnsregementet, Ing 2, 
S1, T2, MSS, SkyddC, FSC, ATS och Helikopterflottiljen.” 78 

 
6.2.2 Målsättning 
Syftet med övningen var följande: 
 

 ”Att samöva och samträna kompani i bataljons ram samt bataljonssystemet inom brigads 
ram, för strid mot en mekaniserad motståndare i öppen och småbruten terräng”.79 

                                                 
77 Johansson Thomas, Bestämmelser för RSÖ-04 skrnr 19 630:20074, (Revingehed: P7, 2004), bilaga 1, s 3. 
Hädanefter kallad Bestämmelser RSÖ-04. 
78 Bestämmelser RSÖ-04, s 2. 
79 Bestämmelser RSÖ-04, s 2. 
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Målsättningen med övningen var följande: 

• Att uppnå persQ 4/3 i kompani. 
• Att uppnå persQ 3/2 i bataljon.80 
 

Detta skulle uppnås genom att öva mot två olika typfall, nämligen anfall mot nyss 
luftlandsatt fiende, och anfall och fördröjningsstrid i öppen och småbruten terräng. 
 
Några viktiga riktlinjer för övningen var följande: 

• Att övningen skall vara tillämpad tom kompaninivå. 
• Att anfallsstrid och stöd för anfallsstrid, bl.a. samordning av funktioner och 

tjänstegrenar skall prioriteras. 
• Att deltagande förband skall öka sina nya förmågor enligt ett överenskommet 

målbildsunderlag för övningen. 
 
6.2.3 Målbildsunderlag och allmänna riktlinjer för övningen 
Tre beskrivna förmågor utgjorde planeringsunderlag för övningen. Dessa tre förmågor var 
följande: 
 

• Markstrid 
• Anfallsstrid 
• Manövertänkande 
 

Under genomförandet skall förmågorna användas för uppföljning och värdering av 
respektive förbandsförmåga.81 
Ytterligare målsättningar som anges i målbildsunderlaget var följande: 
 

• Grundlagd förmåga till grundläggande stridssituationer (GSS)82 vid 
manöverförband. 

• Grundlagd förmåga att stödja i GSS för funktionsförband. 
 

Utöver detta anges också i målbildsunderlaget vissa specifika målsättningar vilka är 
relaterade till olika miljöer, såsom terräng och siktförhållanden. 
Bland annat skall såväl manöver- som funktionsförband ha god förmåga att lösa uppgifter i 
öppen och småbruten terräng. Vad gäller uppträdande i bebyggelse skall de båda 
förbandstyperna ha grundlagd förmåga att gruppera, framrycka igenom och ta terräng i 
ovan nämnd miljö. Den sista miljöfaktorn som nämns är att manöverförband skall ha 
grundlagd förmåga att ta terräng (fiende med lågt stridsvärde) och upprätthålla kontroll 
över ett område i mörker. Funktionsförband skall ha grundlagd förmåga till att understödja 
vid mörkerstrid. 
 
I ramen för beskrivning av planeringsförutsättningar anges att väpnad strid skall övas och 
att verksamheten skall ske inom ramen för en internationell insats där Skåne utgör ett 
brigadområde. Förbanden skall ingå i en multinationell brigadstruktur.83 
 

                                                 
80 Verksamhetsledningsterm för målbeskrivningar. Bestämmelser RSÖ-04, s 2 
81 Bestämmelser RSÖ-04, s 3. 
82 D.v.s., förflyttning, sammanstöt, strid i anfallsmål och strid från stridsställning. 
83 Bestämmelser för RSÖ-04, s 5. 
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Under övningen anges att realistiska styrkeförhållanden skall råda. Motståndaren skall 
besitta resurser så att han klarar av att genomföra anfall med mekaniserad bataljon (+) samt 
att genomföra luftlandsättning. Beväpnade helikoptrar skall också ingå i motståndarens 
arsenal. 
 
Eftersom övningarna bedrivs på flera platser skulle de integreras så att övade förband 
upplever övningen som ett över tiden sammanhängande läge. 
 
6.2.4 Övningsområde 
Övningsområdet är Skåne. I stort bedrevs övningen på tre ställen. Dels användes P7 
övningsfält kallad Revinghed och dels närliggande Björkabasen söder därom som är ett 
nerlagt flygfält. Utöver detta nyttjades Rinkaby och Ravlunda/Kabusa övnings- och 
skjutfältfält som ligger på Skånes ostkust. Den tredje platsen som användes under 
övningen var Malmöhamn där strid i bebyggelse övades. 
 
6.2.5 Deltagande förband 
I övningen deltog ca 6000 soldater med förband från Livgardet, I5, P4, P7, P10, P18, 
Artilleriregementet, Luftvärnsregementet, Ing 2, S1, T2, Markstridsskolan (MSS), 
Skyddscentrum, Försvarets sjukvårdscentrum, Arméns tekniska skola och 
helikopterflottiljen.84  Ett stort antal elever deltog som chefer och stabsmedlemmar vid 
förbanden på olika nivåer under övningen. Utav ovan nämnda förband sattes tre stycken 
mekaniserade bataljoner samman: 
 
Viktor Ludvig85, en i stort sett komplett mekaniserad bataljon, bestod utav en mix av P4 
och P7 bestående av sex stycken kompanienheter (122/90). 
Viktor Niklas, en reducerad stridsfordons 90-bataljon, bestående av fyra stycken 
kompanienheter ur P18 och P10. 
Viktor Urban, en reducerad motståndarbataljon (-) vilken organisatoriskt såg olika ut vid 
olika moment, bl.a. annat ingår stridsfordon 90, Pansarbandvagn 302 och stridsvagnar vid 
vissa dagar. 
 
Ett antal funktionsbataljoner sattes också upp, vilka agerade inom ramen för brigadens 
strid och understödde de mekaniserade bataljonernas strid under övningens olika moment. 
Brigadstab ur P4 utövade taktisk ledning och svarade som högre chef för övade 
bataljonsstaber vid de olika momenten. 
 
6.2.6   Genomförande i stort 
Under måndagen vecka 412 tilltransporteras förbanden till olika övningsområden i Skåne. 
På Rinkaby övningsfält övades VN måndag till torsdag i syfte att öva bataljons strid mot 
luftlandsatt fiende i öppen och småbruten terräng och haubitsbataljons 
samverkan/samordning med den mekaniserad bataljon vid anfallsstrid.86  
Under samma tid övade VL i Revingehed i syfte att öva mekaniserad bataljon i 
manöverkrigföring med stöd av STA för att kunna genomföra värdering av förband.  
Fredag vecka 12 var återhämtnings dag på olika platser i Skåne.  

                                                 
84 Bestämmelser RSÖ-04, s 2. 
85 Viktor Ludvig (VL) är anropssignalen för den andra mekaniserade bataljonen i en brigad, Viktor Niclas 
(VN) den tredje och Viktor Urban (VU) den fjärde (VJ den första). 
86 Bestämmelser RSÖ-04, s 43. 
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Under lördagen övade del av VL strid i bebyggelse i Malmö-hamn i syfte att samträna VL, 
halvbataljon, inom ramen för anfallsstrid i bebyggelse. Under samma tid övar VN i 
Revingehed. 
Under måndagen vecka 13 så fortsätter VN bedriva övningar i Revingehed medan VL övar 
på Rinkaby. Som avslutning på övningen genomförs brigadmoment under tisdag och 
onsdag vecka 13 i Revinghed i syfte att öva manöverkrigföring med samordning mellan 
två mekbataljoner, läs VL och VN. Över tiden så utgör VU motståndare i Revinghed. 
Under tiden så genomför delar av förbanden, främst understödsdelar skarpskjutningar på 
olika de fält där skarpskjutning är tillåten. De sista dagarna under övningen (onsdag-
fredag) åtgår till att återtransportera förbanden till respektive regemente runt om i Sverige. 
Förbanden leds under övningen med taktiska ordrar av P4/MekB 9 brigadstab, något som 
gäller för såväl blå som röd sida.87 Härvid utgör alltså även brigadstaben i viss grad även 
övningsledning. För att kunna leda på de platser som övningar sker så är olika ledningslag 
ur brigadstaben grupperade vid de olika fälten, allt i syfte att kunna svara upp som högre 
chef. 
 
6.2.7   Metoder för analys av övningen 
Under övningen användes ett metodtest, vilket hade sitt ursprung från Arméslutövningen 
2003 (ASÖ-03), dock i en enklare form än vid RSÖ-04.  
Metodtesten analyserade de övade mekaniserade bataljonerna vid övningarna i Revinghed.  
Syftet med analysen var att bedöma hur väl ett mekaniserat förband fungerar, läs grad av 
samträning, och inte bara om det är godkänt eller inte. Analys gjordes av en mängd 
aktiviteter, men grundades på värdering av de sex grundläggande förmågorna i observerat 
förband, d.v.s. ledning, underrättelser, verkan, uthållighet, rörlighet och skydd.88 
 
Analysgruppen bestod av personal från högkvarterets grundorganisationsledning armén 
och understöddes av Markstridsskolan (MSS)/Träningssektion och 
stridsträningsanläggningen (STA). 
 
Eftersom RSÖ-04 syftade till samöva och samträna förband så stod detta i centrum för 
analysen. 
Rapporten menar att: ”Samträning är en metod för att uppnå rätt kompetens hos ett förband.”89 Vidare 
ger analysrapporten uttryck för att arméns slutövningar, centrala eller regionala, alla syftar 
till att samträna förband. 
 
Analysrapporten ger också utryck för följande: 
 

”Samträningsvärderingen bedömer inte om utbildningsmålen för utbildningsåret var väl 
valda eller om övningens upplägg varit relevant, d.v.s. tar inte ställning om ”rätt saker 
görs”. ”Utvärderingen ger endast besked om hur väl förbanden löst sina uppgifter (görs 
det”på rätt sätt”) och under vilka förutsättningar detta skedde under pågående övning.”90 

 
Rapporten värderar de tre mekaniserade bataljonerna vid de olika momenten under 
övningen. Mörkermomenten, striderna Malmö-hamn och momenten i Rinkaby har dock 
avgränsats bort mkt att resurserna för uppföljning, läs STA med flera, kraftsamlades till 

                                                 
87 Bestämmelser RSÖ-04, s 38. 
88 OA Carin Kaunitz, Mj Johnny Gullstrand, Rapport Metodtest RSÖ-04 skr 19 640:67799, (Stockholm: 
Högkvarteret, 2004), bilaga 1, s 1. Hädanefter kallad Metodtest bilaga 1. 
89 Metodtest bilaga 1, s 3. 
90 Metodtest bilaga 1, s 4. 
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övningarna i Revingehed. Observatörer har funnits på såväl blå som röd sida under 
övningen i Revingehed. 
 
Metodtestet hade ett flertal ingående delar till hjälp för analysen av samträningsgrad. 
 Dessa delar var: 

• Krysslista för samträningsbedömning 
• Krysslista för basfunktioner STA 
• Medvetandeenkät för bedömning av medvetandenivån hos chefer i förbandet 
• Tidsanteckningslista för loggning av händelser 
• Betingelsemall för bedömning av övningsmomentets upplägg och relevans 
• STA för stöd av bedömning och som rekonstruktionsverktyg.91 

 
Utöver själva analysen som är mycket omfattande finns också en underbilaga till rapporten 
där framtida övningsupplägg på slutövningar diskuteras. 
 
Utöver metodtestens rapport finns det analyser gjorda av såväl markstridsskolan (MSS) 
som ansvarig övningsledare ur P7. 
 
6.2.8 Uppnådda resultat i stort 
Övningslednings uppfattning är att angivna målsättningar för RSÖ-04 nåddes.92 
Slutsatserna baseras dels på dygnsvisa rapporter och den sammanfattande 
slutgenomgången, men också på inkomna analyser från områdesövningsledare (OÖL) och 
funktionsövningsledare (FÖL). 
 
7. Förekomst av manöverkrigföring -analys av RSÖ-04 
 
7.1   Inledning 
Förekomst av manöverkrigföring under RSÖ-04 analyseras på tre sätt. 
För det första analyseras i vilken grad övningsledningen vill öva manöverkrigföring, 
härvidlag analyseras målsättningarna i övningsbestämmelserna. För det andra genomförs 
en kvalitativ textanalys av genomförandet med hjälp av framtagna indikatorer, härvidlag 
används rapporten från metodtesten som underlag. För det tredje så analyseras om 
upplägget borgar för att manöverkrigföring kan övas, under denna analys så används 
utöver de fyra indikatorerna även indikatorn för utbildning, läs dubbelsidighet. 
 
I detta kapitel analyseras materialet från RSÖ-04, totalt bestående av en dokumentation om 
ca 80 handlingar, omfattande ca 2000 sidor. Bestämmelser för övningen, analyser gjorda 
av GRO (metodtesten), P7 och Markstridsskolan utgör stommen för analysen. Med 
anledning av att mörkermoment, striderna i bebyggelse i Malmöhamn och Rinkaby 
momenten är avgränsade i metodtesten så kommer dessa ej att behandlas. Fokus för 
analysen kommer att vara ingående mekaniserade bataljoners strid under övningen. 
Anledningen till detta är att just dessa stått i fokus för genomförda analyser, dock så 
kommer understödet från funktionsbataljonerna och analyseras där detta är möjligt. 
 

                                                 
91 Metodtest bilaga 1, s 6. 
92 Mj Thomas Johansson, Rapport efter övning skrnr 19 650:208 67, (Revingehed: P7, 2004), s 1. Hädanefter 
kallad rapport efter övning. 
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Analyserna från metodtesten kommer från de moment som genomfördes vid Revingehed. 
Vid Revinghed fanns också de tekniska resurser som krävdes för att kunna rekonstruera 
händelseförloppet och analysera detsamma. 
Detta stöd kom från stridsträningsanläggningen (STA), vilka monterade teknisk apparatur 
på förbanden innan momenten. Denna teknik gav STA möjlighet att följa upp men också 
rekonstruera händelseförloppet på röd och blå sida avseende radiotrafik, geografisk 
position och resultat av verkanssystemen.  
 
Mot bakgrund av ovan beskrivna fakta så kommer analysen att utgå från de rapporter som 
finns nedtecknade från övningarna i Revingehed. Sammanlagt rör det sig om tolv stycken 
bataljonsanfall, tre stycken med VN, tre stycken med VL och sex stycken med VU. Den 
kvalitativa textanalysen kommer att söka efter delar som innehåller valda indikatorer, allt 
för att mäta förekomst av manöverkrigföring i målsättningarna, genomförandet och i 
upplägget. 
 
7.2 Analys av målsättningar för RSÖ-04. 
Analysen ger vid handen att det framgår på två platser i målsättningsdokumenten att 
manöverkrigföring skall övas. För det första framgår det under rubriken syftet att: 
 

 ”Deltagande förband skall öka sina förmågor enligt det överenskomna 
målbildsunderlaget”93 
 

I målbildsunderlaget framgår att tre beskrivna förmågor skulle utgöra planeringsunderlag 
för övningen. Dessa tre förmågor var följande: 

• Markstrid 
• Anfallsstrid 
• Manövertänkande 
 

Vidare står det att: ”Under genomförandet skall förmågorna användas för uppföljning och 
värdering av respektive förbandsförmåga.”94 
 
För det andra framgår det att det övergripande syftet för övningsbestämmelserna för 
övningarna i Revingehed: 
 

”Öva mekbataljon i manöverkrigföring med stöd av STA för att kunna genomföra värdering av förband. 
Under det sista dygnet av övningen övas manöverkrigföring med samordning mellan mekbataljoner.”95 

 
7.3   Analys av genomförandet i Revingehed-RSÖ-04 
VU utgjorde motståndarbataljon under sex dagar. Den 16 till den 18 mars övade de mot 
Viktor Ludvig och den 20 till den 22 mars mot Viktor Niklas. 
Analysen nedan är en tematisk analys, innebärandes att genomförandet analyseras med de 
fyra teman, läs indikatorer som tidigare tagits fram. Underlaget för denna analys kommer 
från metodtesten värdering av förbanden i enlighet med de sex grundläggande förmågorna 
och en punkt som kallas helheten, innehållandes punkterna säkerhet, egna förluster, 
uppgiftens lösande och taktik och stridsteknik. Den sistnämnda punkten innehåller följande 
underpunkter: 

                                                 
93 Metodtest bilaga 1, s2. 
94 Bestämmelser RSÖ-04, s 3. 
95 Bestämmelser RSÖ-04, s 50. 
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Försök till vilseledning, enkelhet vid planering och genomförande, agerar och tar initiativ, 
flexibel att växla tempo och ledningsmetod- tar nytta av framgång. 
Metodtesten beskriver detta verbalt i två olika rapporter, en från varje tredagars period. 
Således så finns ett digert material att tillgå för en tematisk analys. 
 
7.3.1 Decentraliserad beslutsfattning med nyttjande av uppdragstaktik 
 
Viktor Ludvig (VL)-Mekaniserad (122/90) bataljons strid 040316—0318 
Syfte och målbild presenterades tillräckligt tydligt för att möjliggöra självständigt agerande 
av DUC under samtliga tre anfall. Vid två av tre dagar upplevde sig DUC ha 
handlingsfrihet utifrån högre chefs syfte, endast striderna den 17 mars förekom 
detaljstyrning som inverkade menligt på handlingsfriheten.96 
 
Exempel på initiativkraft redovisas både från strider den 16 och 18 mars. 
Vad gäller positiv rapportering så framgår det att bataljonens DUC har varit mycket aktiva 
två dagar av tre, vad detta innebär i detalj framgår ej. 
 
Viktor Urban (VU)-Mekaniserad (90/302) bataljons strid 040316—0318 
Syfte och målbild gavs dag 1-2, dag 3 däremot så delgavs detta ej vilket medförde att DUC 
ej kunde agera självständigt utifrån högre chefs syfte.97 
 
Under striderna den 16 till den 18 mars var DUC passiva vad gäller positiv rapporteringen. 
Vidare sägs att bataljonen kunde ha agerat och tagit mer initiativ än den gjorde under 
striderna mellan 16 till den 18 mars. 
 
Viktor Niklas (VN)-Mekaniserad 90-bataljons strid 040320—0322 
Målbild och syfte presenteras av VN överlag under momenten, något som borgar för ett 
självständigt agerande av direkt underställda chefer (DUC). Endast vid ett av tillfällen var 
målbilden så pass otydlig att underställda inte självständigt agera med målbilden i sikte.98 
Rapporten ger vidare en bild av bataljonens DUC allt som oftast upplevde sig ha 
handlingsfrihet att agera. Valet av ledningsmetod har varierat beroende på behovet av 
samordning, dock så ger rapporten utryck för att det relativt ofta förekom detaljstyrning, 
något som gav vid handen att bataljonen vid vissa tillfällen inte var helt flexibel att växla 
tempo och dra nytta av vunna framgångar.  
 
DUC förmåga till att ta initiativ inom ramen för högre chefs syfte och målbild framgår ej 
av rapporten från striderna, vilket möjligen kan förklaras av allt för hög grad av 
detaljstyrning vid vissa fall, något som rapporten de facto ger utryck för. Rapporten visar 
dock att DUC nyttjar sig av positiv rapportering under del av tiden, d.v.s. anmäler vad de 
kan göra utöver redan befintlig uppgift. Om denna positiva rapportering även innebär att 
DUC de facto utför saker inom ramen för högre chefs syfte framgår ej.  
Helhetsbedömningen från de olika dagarna var att bataljonen var initiativlös, vilket gav ett 
lågt tempo, detta på grund av att inte framgång nyttjades, bl.a. ges det uttryck för i 
rapporten att VN var något förutsägbar och oflexibel i sitt agerande.99 
                                                 
96 OA Carin Kaunitz, Mj Johnny Gullstrand, Rapport Metodtest RSÖ-04 skrnr 19 640:67799, (Stockholm: 
Högkvarteret, 2004), underbilaga 1: 3a, s 19. Hädanefter kallad Metodtest underbilaga 1: 3a. 
97 Metodtest underbilaga 1:3 a, s 36. 
98 OA Carin Kaunitz, Mj Johnny Gullstrand, Rapport Metodtest RSÖ-04 skr 19 640:67799, (Stockholm: 
Högkvarteret, 2004), underbilaga 1: 3b, s 32. Hädanefter kallad Metodtest underbilaga 1:3b. 
99 Metodtest underbilaga 1:3 b, s 34. 
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Viktor Urban (VU)-Mekaniserad (90/302) bataljons strid 040320—0322 
Gemensamt för samtliga moment för VU är att bataljonschefen förvisso förklarade syftet 
med striden men var otydlig i målbilden, något som minskade DUC möjlighet att agera 
självständigt. Överlag har dock DUC upplevt sig ha handlingsfrihet i uppgiftens lösande. 
Graden av initiativ var låg två av tre dagar, endast vid ett tillfälle redovisas exempel på 
initiativkraft hos DUC, något som fick avgörande effekt. 
Exemplet kommer från en stridsvagnsplutonchef aktiva uppträdande under striderna den 22 
mars, vilket stoppade motståndarens genombrott.100 Anmärkningsvärt är dessutom att 
observatören under denna dag givit utryck för att DUC möjligen hade för stor 
handlingsfrihet.101 
Överlag har DUC varit passiva vad gäller positiv rapportering, vid exemplet med 
stridsvagnsplutonen fick dock plutonchefen ej samband med högre chef, vilket innebar att 
han de facto utförde åtgärden istället för att bara rapportera möjligheten att utföra den. 
 
7.3.2 Att undvika styrka och nyttjande av motståndarens svagheter 
 
Viktor Ludvig (VL)-Mekaniserad (122/90) bataljons strid 040316—0318 
Bataljonen understöddes samtliga dagar av spaningspluton samt av UAV första dagen och 
av TVA sista dagen. Vid samtliga tre dagar så saknades en analys och bedömning av 
motståndaren, vilket gav vid handen att DUC vid ett flertal tillfällen inte kunde basera sina 
stridsplaner utifrån bedömningen av fienden. 
Det som redovisades av bataljonschefen var en direkt kopia av den fakta som fanns 
frånhögre chefs order, således så gjordes inga egna bedömningar som delgavs DUC vid 
ordergivningen. Underrättelseresurserna understödde bara till del bataljonens uppdrag, 
sämst ställt var det sista dygnet där sensorerna ej nyttjades optimalt.102 
 
 Med anledning av ovan så var lägesuppfattningen om fienden överlag bristfällig. 
 
Kompanicheferna rapporterade kontinuerligt fiendens läge, det som saknades var en 
samlad bedömning av bataljonsledningen som delgavs DUC åter. 
 
Sammantaget finns det inget från genomförandet som visar på att VL försökt undvika 
fiendens styrkor och nyttjande av hans svagheter, varken till tid, rum eller funktion.  
 
Viktor Urban (VU)-Mekaniserad (90/302) bataljons strid 040316—0318 
Bataljonen understöddes av tre helikopter 9 för underrättelseinhämtning samtliga dagar 
mellan den 16 och 18 mars. Under den 17 och 18 mars stödde helikoptrarna uppdraget 
genom sin underrättelseinhämtning, dock ej den 16 mars. 
 
Under samtliga tre dagar nämns att det var stora brister när det kom till rapportering från 
kompanicheferna till bataljonschefen angående motståndarens läge och aktivitet. 
Resultatet av detta blev att bataljonschefen hade svårt att göra bedömningar om 
motståndarens avsikter. Det som presenterades var enbart fakta till DUC. 
 
Det går inte att hitta något som borgar för att bataljonen sökt efter motståndarens svaghet 
under uppgiftens lösande under de tre dagarna. Dock så nämns att ett av 

                                                 
100 Metodtest underbilaga 1:3 b, s 37. 
101 Metodtest underbilaga 1:3 b, s 36. 
102 Metodtest underbilaga 1:3 a, s 32. 
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skyttekompanierna (QU) stridsspanade med hög ambition under striderna den 17 mars103. 
Resultatet av detta framgår dock ej. 
 
Viktor Niklas (VN)-Mekaniserad 90-bataljons strid 040320–0322 
Bataljonen understöddes samtliga dagar av UAV104 och televapen (TVA) för att kunna 
fastställa fiendens gruppering. Om vald stridsplan grundar sig på motståndarens gruppering 
eller endast på en terränganalys framgår ej av rapporten. Dock så framgår det att 
underrättelseresurserna överlag användes så att det stödde uppdraget, om detta innebär att 
de försökte lokalisera motståndarens svaghet framgår ej. 
 
Lägesuppfattningen om motståndaren verkar ha varierat under de olika dagarna, allt från 
god till direkt underkänd. Anledningen till detta framgår ej, men kan möjligen förklaras 
med brister i rapporteringen. 
 
Rapportering från DUC från till bataljonsledningen uppvisar brister samtliga dagar. 
Bristerna består främst uti att sammanfattningar saknas, att mineringar ej rapporteras och 
att underställda blandar ihop begreppen stridsvagn respektive stridsfordon.105 
Sammantaget visar rapporten inga tecken på att VN försökt undvika motståndarens styrka 
och fokuserat på motståndarens svaghet. 
 
Viktor Urban (VU)-Mekaniserad (90/302) bataljons strid 040320—0322 
Bataljonen förfogade över UAV samtliga dagar och TVA under den 20 och 22 mars. 
Överlag anges att nyttjandet av underrättelseresurserna stödde lösande av uppgiften. 
I samma veva ges dock utryck för att inga bedömningar av fienden görs vid ordergivningen 
före anfallet. Enbart fakta från högre chef är kopierades. 
Ovan beskriven fakta borgar inte för att utarbetade stridsplaner görs utifrån fiendeläget 
utan snarare utifrån terrängen. 
 
Överlag anges att VU inte har haft en god lägesuppfattning om fienden, detta verkar enligt 
rapporten bero på undermåliga rapporter från DUC till bataljonschefen. 
Möjligen var underrättelseresurserna inte tillräckliga för att erhålla en god lägesuppfattning 
om motståndaren. Graden av stridsspaning från de mekaniserade kompanierna hade 
möjligen ökat lägesuppfattningen, detta är något som även utrycks i rapporten.106 
 
Sammantaget finns det överlag inget från genomförandet som visar på att VU försökt 
undvika fiendes styrkor och nyttjande av hans svagheter, varken till tid, rum eller funktion. 
Däremot finns det exempel på att bataljonen bekämpat mål på djupet av motståndarens 
gruppering, vilket förvisso är att dra fördel av uppträdande längre bak. Däremot ges det 
utryck för att bataljonen drog nytta av framgångar under två av tre dagar.  
 
7.3.3 Nyttjande av överraskning och vilseledning 
 
Viktor Ludvig (VL)-Mekaniserad (122/90) bataljons strid 040316—20 
Rapporten ger vid handen att VL har försökt vilseleda motståndaren under två av de tre 
dagarna, om detta givit något resultat framgår dock ej. Samtidigt sägs att VL under den 

                                                 
103 Metodtest underbilaga 1:3 a, s 24. 
104 Unmanned Arial Vehicle, d.v.s. en obemannad luft farkost som används för spaning. 
105 Metodtest underbilaga 1:3 b, s 33. 
106 Metodtest underbilaga 1:3 b, s 23. 
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sista av dagarna har uppträtt förutsägbart, något som inte är positivt ur 
överraskningssynpunkt. 
 
Viktor Urban (VU)-Mekaniserad (90/302) bataljons strid 040316—0318 
Inga bevis på vilseledning och överraskning finns från de tre dagarna. Däremot sägs att VU 
uppträtt stereotypt och förutsägbart under den 17 och 18 mars. 
 
Viktor Niklas (VN)-Mekaniserad 90-bataljons strid 040320–0322 
Vilseledning i rummet finns det dock exempel på, detta skedde när VN tillfälligt satte 
samman ett kompani under striderna den 21/3107. Effekterna av detta framgår dock inte. 
Hastighet i sig kan vara överraskande, i det avseendet så visade VN överlag svårt att växla 
tempo och dra nytta av framgångar. Vidare sägs att VN har uppträtt förutsägbart och 
oflexibelt108, något som inte borgar för överraskning. 
 
Viktor Urban (VU)-Mekaniserad (90/302) bataljons strid 040320—0322 
Rapporten ger en bild av att VU uppträtt utan några ambitioner till överraskning och 
vilseledning till under den 20 och 21 mars. Under en av dagarna anges VU uppträtt både 
stereotypt och förutsägbart, något som inte gagnar möjligheten till överraskning. Under 
den sista dagen (22 mars) visar dock VU prov både vilseledning och överraskning och god 
förmåga till att växla tempo.109 
 
7.3.4  Kraftsamling (kombinerade vapen) 
 
Viktor Ludvig (VL)-Mekaniserad (122/90) bataljons strid 040316–18 
Bataljonen disponerade haubitsbataljon respektive dag. Sista dagen understöddes VL 
dessutom av TVA.  Inga exempel på kraftsamling till tiden framgår, likaledes finns inga 
bevis för att kraftsamling till rummet, eller risktagning i andra riktningar skett. 
Vidare så finns det inga bevis på att kraftsamling av ett flertal verkanssystem gjorts. 
Förvisso understöddes VL av TVA sista dagen men rapporten nämner endast att de ej stört 
verksamheten110! Jag finner således inga bevis i rapporten att nyttjande av kombinerade 
vapen används. 
 
Viktor Urban (VU)-Mekaniserad (90/302) bataljons strid 040316 – 0318 
Det understöd som disponerades utöver eget bataljonsartilleri var pansarvärnshelikopter 
samt TVA under den 17 mars. Att kraftsamling skett för att nå ett avgörande vid ett viktigt 
tillfälle eller i ett viktigt terrängparti framgår ej under någon av dagarna. Exempel på 
risktagning, dock i negativ bemärkelse ges dock när VU överskattar pvhkp och IE vilket 
innebar att ett större terrängparti lämnades utan markförband.111 
Vad gäller kombinerade vapen så ges det egentligen bara ett exempel på detta vilket är när 
TVA samordnas med avståndslagda mineringar.112 
 
Viktor Niklas (VN)-Mekaniserad 90-bataljons strid 040320–0322 
VL understöddes dagligen av haubitsbataljon men även av TVA två av dagarna. Under en 
av dagarna så understöddes de dessutom av attackhelikopter. 
                                                 
107 Metodtest underbilaga 1:3 b, s 19. 
108 Metodtest underbilaga 1:3 b, s 34. 
109 Metodtest underbilaga 1:3 b, s 37. 
110 Metodtest underbilaga 1:3 a, s 33. 
111 Metodtest underbilaga 1:3 a, s 11. 
112 Metodtest underbilaga 1:3 a, s 25. 
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Få exempel på kraftsamling till tiden framgår, likaledes finns inga bevis för att 
kraftsamling till rummet, eller risktagning i andra riktningar skett för den delen. 
Däremot finns det exempel på kraftsamling av ett flertal verkanssystem för att påverka 
motståndaren, både till tid och rum den 21 mars113. Vid ett exempel påvisas att VN även 
samordnat störning med övriga verkanssystem, något så de facto skulle kunna sägas vara 
användande av kombinerade vapen.  
 
Viktor Urban (VU)-Mekaniserad (90/302) bataljons strid 040320—0322 
Bataljonen understöddes under den 20 mars av haubitsbataljon och TVA, under den 21 
mars av TVA och möjlighet att skjuta ut avståndslagda mineringar och under den 22 mars 
pansarvärnshelikopter. 
 
Att VU har kraftsamlat eller för delen tagit några risker i andra riktningar framgår ej för 
någon av dagarna. Detta gäller såväl i rummet som tiden som till någon funktion. 
 
Användande av kombinerade vapen finns det exempel på från den 20 mars, i övrigt nämns 
inget i rapporten114, utöver det att fältarbeten och indirekt eld samordnades den 21 mars av 
VU. 
 
Anmärkningsvärt är rapporten anmärker på att förband framrycker framför eldplanen115, 
något som även skulle kunna tolkas som positivt ur ett manöverperspektiv, såtillvida ej 
vådabekämpning blir resultatet av rörelsen. 
 
7.4 Analys av övningsupplägget utifrån indikatorerna 
Hitintills har jag analyserat i vilken mån som övningsledningen vill öva 
manöverkrigföring, något som återfinns i de målsättningar som gäller för övningen. 
Därefter så analyserades vilken grad som detta återspeglades i genomförandet hos de övade 
bataljonerna. Det som kvarstår är i vilken grad som de kunde utöva manöverkrigföring 
under de rådande förutsättningarna.  
 
För att analysera övningsupplägget använder jag mig av de fyra framtagna indikatorerna 
som tidigare använts. Dessutom gör jag ett tillägg med indikatorn för övningsupplägg, 
nämligen det som författarna anser vara grunden för att öva manöverkrigföring, d.v.s. 
dubbelsidighet. 
Med dubbelsidighet menas att motståndaren självständigt kan agera utifrån given uppgift 
utan styrningar från övningsledning, d.v.s. att övningen är tillämpad. Vidare bör 
motståndaren uppträda realistsikt, innebärandes att den bör innehålla de divergerande hot 
som en modern motståndare förfogar över. Dubbelsidigheten och realismen bör i minsta 
möjliga mån begränsas både av tid och terräng för att inte sätta hämsko på truppförande 
chefers kreativitet och initiativkraft. 
 
7.4.1 Var motståndaren realistisk? 
I målsättningen för övningarna i Revingehed sades att det skulle vara hög grad av 
handlingsfrihet för övade chefer, dubbelsidighet och alla/många ”Points of contact”116. 
                                                 
113 Metodtest underbilaga 1:3 b, s 17. 
114 Metodtest underbilaga 1:3 b, s 9. 
115 Metodtest underbilaga 1:3 b, s 37. 
116 Bestämmelser RSÖ-04, s 50. Med points of contact menas de sätt som ett förband kan komma i kontakt 
med motståndaren, d.v.s. visuellt, direkt eld, indirekt eld, telekrig, NBC, fältarbeten och flyg. Uttrycket 
kommer från den amerikanska armén och är ett utvärderingsverktyg vid National Training Center (NTC). 
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I bilaga 1 finns en sammanställning över de vapensystem som respektive bataljon hade att 
hantera från motståndarsidan. Tabellen visar att det är främst var VN och VL som utsattes 
för de mest realistiska hoten under övningen och att det var främst VU som förfogade över 
de flesta systemen.  Tabellen förklaras ytterligare i bilaga 1. 
 
Förbanden var utrustade med simulatorer vilka används för avdömning mellan de övade 
förbanden. Samtliga verkanssystem utom attackflyget och NBC-insatser erhåller verkan på 
motståndaren genom nyttjandet de simulatorer samt den positionsutrustning som STA 
monterar på förbanden innan övningen. Vissa begränsningar finns dock, bl.a. kan 
helikopter (9) slå ut stridsfordon på marken via BT117-system. De kan däremot inte bli 
nedkämpade. De har således en skjutdel, men ingen måldel som påvisar träff direkt. 
Däremot kan, efter avslutat moment, data från helikoptern tömmas i en fältdator och man 
kan då se i efterhand om maskinen blivit träffad under momentet. Det målflyg som främst 
övar mot luftvärnskanonvagnarna kan på samma sätt som helikoptern tömmas på data för 
att se antal träff på målflyget. 118 Således finns det idag inga verkanssystem för mål- eller 
attackflyg att bekämpa markmål, i och med detta så går luftstridskrafterna och luftarenans 
möjligheter att påverka striderna på marken om intet, d.v.s. realismen haltar. 
 
7.4.2 Var övningen dubbelsidig och tillämpad? 
I bestämmelserna för RSÖ-04 framgår att övningen är tillämpad till och med 
kompaninivå.119 
För övningarna i Revingehed är tillämpningsgraden på bataljonsnivån, innebärandes att de 
två bataljonscheferna inte var styrda till hur uppgiften skall lösas. Detta utrycks också klart 
och tydligt i bestämmelserna för momenten i Revingehed där följande står:  
 

”Övningsledningen skall inte planera hur uppgiften löses eller vad som skall hända”120 
 

Såväl röd som blå sida var styrd endast genom de stridsuppgifter som förbanden gavs av 
högre chef. Således var kriterierna för såväl dubbelsidighet som tillämpningsgrad 
uppfyllda. 
 
7.4.3 Vilka rumsliga, tidsmässiga eller andra begränsningar fanns? 
Övningsplatsen var Revingehed. Övningsfältet omfattar 4300 hektar, vilket är landets 
största för övningsfält för mekaniserade förband. Fältet med dess omgivande områden 
medger utbildning från grupp till samövning av brigad dygnet och året runt enligt P7 
hemsida.121 Fältet har ungefär samma form som Afrika, d.v.s. det är som bredast mitt på 
där det är ca 7 km brett. På längden är det ca 9 km långt. Mitt på fältet finns en större sjö 
med namnet Krankesjön, därtill kommer att det finns fyra restriktionsområden, vilka vissa 
begränsar verksamheten till delar av året medan andra delar begränsar verksamheten året 
runt. Detta ger vid handen att ett anfallande förband kanaliseras av övningsfältets gränser 
respektive sjön och restriktionsområden på övningsfältet. 122  Som jämförelse kan nämnas 
att anfallsmålet hos en mekaniserad bataljon 122/90 överstiger som regel ej 3 km.123 

                                                 
117 Skjutsimulatorer. 
118 Intervju med Major Niklas Edelsvärd vid STA/MSS 050330. 
119 Bestämmelser RSÖ-04, s 2. 
120 Bestämmelser RSÖ-04, s 50. 
121 http://www.p7.mil.se/article.php?id=12453, 050330. 
122 Se bilaga 3. P7 övningsfält. 
123 Försvarsmakten, BrigR A Bat, (Stockholm: Försvarsmakten, 1997), bilaga 1, s 8. Hädanefter kallad BrigR 
A bilaga 1. 
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För en fördröjande bataljon överstiger som regel området ej 10 km i bredd och 30 km i 
djup.124  Således är övningsområdet tillfylles för två mekaniserade bataljoner som anfaller 
även om det är trångt väster respektive öster sjön, för fördröjningsstrid är det relativt trångt 
för att erhålla djup i fördröjningsområdet. 
 
Momentens längd var styrd såtillvida att de skedde dagtid. Förvisso genomfördes ett 
mörkermoment mellan den 16-18 och ett mörkermoment mellan den 20-22 mars, men 
dessa utvärderas ej av metodtesten. Momentet började på morgonen och avslutades när 
uppgiften var löst eller förbandet stridsvärde var för lågt att för att fortsätta. Detta innebar 
att momenten kunde ta olika lång tid olika dagar, vilket gav vid handen att under vissa 
dagar så genomfördes momentet två gånger, ibland med samma stridsplaner dessutom. 
Anledningen till detta var att det helt enkelt fanns tid för framtagande av en ny order. Ett 
av skälen till att momenten är så pass korta, d.v.s. ca 8 h är också de 
säkerhetsbestämmelser som råder gällande sömn för förare i enlighet med de 
säkerhetsbestämmelser som Försvarsmakten lyder under. 
 
Övade förband var tillfälligt sammansatta. Vissa förband hade övat tillsammans innan 
övningen medan andra såg varandra för första gången under övningen. 
Sammanlagt sex bataljonschefer övades. I regel övade respektive bataljonschef ett dygn, 
innebärandes att de inte kunde lära av föregående strider inför kommande moment. Detta 
var något som påverkade övningsupplägget såtillvida att svårighetsgraden inte kunde ökas 
efterhand.125 Dessutom byttes kompanichefer och ledningslagsmedlemmar ut under 
övningen eftersom många av dessa var elever vid arméns nivåhöjande skolor. Resultatet av 
detta är att graden av personkännedom och samträning blev låg till mycket låg. 
 
Uppgifterna till förbanden är klara och innehåller inga styrningar från BD 
(brigadstab/övningsstab), såtillvida råder full handlingsfrihet för bataljonscheferna. 
Uppgiftsställningarna till bataljonerna ger en bild utav att de är ställda så att förbanden 
skall komma i strid, en kanske inte alldeles överraskande slutsats, men ändå viktig när jag 
senare diskuterar om det var möjligt att genomföra striderna i enlighet med 
manöverkrigföringens principer. I och med ställda uppgifter riskerar också striderna att bli 
förhållandevis linjära i och med att förbanden tar respektive försvarar samma terrängparti. 
Uppgifterna till bataljonerna framgår av bilaga 2 och kartbild med samordningslinjer 
framgår av bilaga 3. 
 
7.4.3 Kunde decentraliserad beslutsfattning med uppdragstaktik som 

ledningsmetod nyttjas 
Som jag tidigare visat så nyttjade truppförande bataljonschefer sig överlag av 
uppdragstaktik med förhållandevis klara syften och målbilder. Detta till trots så uteblev 
initiativförmågan och därmed det eftersträvade tempot relativt motståndaren. 
Förvisso fanns det variationer mellan bataljonerna vilket rimligen kan förklaras av att 
graden av uppdragstaktik är starkt personrelaterat både till bataljonschefen men också till 
övriga chefer i förbandet. 
Det kan finnas andra förklaringar, nämligen den att förbanden är tillfälligt sammansatta, 
något som kan ge vid handen att den grundläggande tilliten saknas mellan förbandens 
chefer. Därmed kan den ”kultur” av initiativrikedom som måste prägla ett manöverförband 
gå om intet och tempot förloras. 

                                                 
124 BrigR A bilaga 1, s 8. 
125 Metodtest bilaga 1, s 10. 
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7.4.4 Kunde motståndarens svagheter nyttjas och hans styrka undvikas? 
Detta kräver manöverutrymme och tidsuträckning på övningsmomentet så att 
underrättelseresurserna hinner verka ut. Vidare så krävs det initiativrikedom, något som 
behandlades ovan. Fanns detta manöverutrymme? Ja, till del, blir mitt svar, men 
begränsningar finns i och med övningsfältets gränser men också i och med 
uppgiftsställningen till förbanden. Var momenten för korta? 
Både ja och nej, för korta i den meningen att underrättelseresurserna inte hinner verka så 
att anfallsplaner kan baseras på fienden i terrängen snarare än högre chefs fakta och 
terrängbedömandet. Korta kan de också anses vara i avseendet att krigets konsekvenser, läs 
de logistiska problemen inte övas fullt ut. I sammanhanget bör också nämnas att tillämpade 
moment som de vid Revingehed kan bli relativt korta eftersom de inte styrs sedan de väl 
satts igång.  
 
7.4.5 Kunde överraskning och vilseledning nyttjas? 
Även denna punkt är personrelaterad i den meningen att vissa chefer är mer kreativa än 
andra. Vilseledning och överraskning kräver manöverutrymme som innebär att förbanden 
kan anfalla från en oväntad riktning eller vid en oväntad tidpunkt eller en kombination 
därav. Fanns detta? Till delar, men inte fullständigt. 
Möjligheten till att förekomma en motståndare blir t.ex. svårt om momenten alltid skall 
börja en viss tid. Att göra om momenten med samma stridsplan borgar inte för 
överraskning och vilseledning, men väl samträning av förbandet. 
 
7.4.6 Kunde kraftsamling och kombinerade vapen nyttjas? 
Jag ser inga begränsningar i övningsupplägget för att inte detta skulle kunna genomföras. 
Möjligen kan det begränsade djup som finns i och med övningsfältets gränser samt 
uppgiftsställningen till förbanden försvåra/omintetgöra kraftsamlade anfall på djupet av 
motståndarens gruppering. 
Även denna punkt är starkt chefsberoende i den meningen att olika chefer har olika 
benägenhet att våga ta de risker som krävs för att nå framgång. 
Vad gäller kombinerade vapen så vill jag framhålla att det fanns goda förutsättningar för 
detta i och med att såväl TVA, pansarvärnshelikopter, brigadartilleri och möjlighet till att 
lägga avståndslagda mineringar fanns. Trots detta smörgåsbord av system som kunde 
kombineras uteblev allt som oftast den önskade effekten. Förklaringen till detta kan sökas i 
att förbanden inte var tillräckligt samtränade. En avgörande brist fanns dock i övningen, 
nämligen avsaknad av samordning mellan luft och markstridskrafter. Detta kan givetvis 
förklaras av att det faktum att det saknas simulatorsystem för flygstridskrafterna som kan 
erhålla verkan mot markförband och vice versa, i och med detta så är det inte någon idé att 
låta dessa förband medverka för att ge markunderstöd till anfallande bataljon med 
attackflyg. 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-uppsats FHS Beteckning 19100:2050 
Niclas Eriksson 2005-08-03 Sid 39(51) 
 
8. Sammanfattande diskussion och svar på frågeställningarna 
 
8.1    Vad är signifikativt för manöverkrigföring på den taktiska nivån? 
Resultatet av min kvalitativa textanalys av de fem valda manöverkrigsteoretikerna var att 
följande var signifikativt för manöverkrigföring: 
 

• Decentraliserad beslutsfattning med nyttjande av uppdragstaktik. 
• Att undvika styrka och nyttjande av motståndarens svagheter. 
• Nyttjande av överraskning och vilseledning. 
• Kraftsamling (med underrubrik om kombinerade vapen) 
 

Dessa fyra tankar konkretiserades och motiverades var och en för sig för att senare tjäna 
som indikatorer för att mäta förekomst av manöverkrigföring i vald övning. 
Det kitt som håller dessa fyra indikatorer samman och gör de utmärkande för 
manöverkrigföring och därigenom inte gör de allmänt generella är följande: 
Samtliga indikatorer borgar för att erhålla ett tempo i beslutscykeln som är snabbare 
relativt motståndaren. Detta grundar sig i sin tur på kärnan i manöverteorin, vilken grundar 
sig i synen på motståndaren där striden handlar om en kamp mellan viljor, snarare än 
mellan vapensystem. För att bryta denna vilja till fortsatt strid skall motståndaren utsättas 
för en rad oväntade händelser, vilka han inte klarar av att anpassa sig till i tid. Det är alltså 
i detta sammanhang som dessa fyra indikatorer passar in. 
 
Frågan som inställer sig är om dessa fyra är särskilt utmärkande för den taktiska nivån, 
eller om de är applicerbara på andra nivåer, läs operativ och strategisk nivå. 
Valda författare har alla gemensamt menat att dessa är giltiga på den taktiska nivån, men 
även på den operativa nivån till del. Jag har dock inte utrett frågan om dess giltighet på 
andra nivåer, detta överlåter jag med varm hand till en annan undersökning eftersom min 
uppsats inte omfattar detta. Dock så håller jag det inte för osannolikt att dessa fyra är 
applicerbara på andra nivåer med tillägget om en strävan om att uppnå gemensamma 
effekter på den operativa nivån, något som bl.a. delas av Övlt Anders Cedergren i hans 
artikel ”Koncept, kompetens och vapen i kombination - En betraktelse över Irakkriget”126 
 
En annan kritik som skulle kunna riktas mot dessa indikatorer är att de i mångt och mycket 
liknar krigföringens principer. Det är sant, skillnaden är dock att dessa fyra utvalda 
indikatorerna hålls samman av de övergripande tankarna om kampen mellan viljor och 
tidens betydelse i manöverteorin.  
 
En annan fråga som inställer sig är om alla dessa fyra principer måste förekomma för att 
med säkerhet säga att manöverkrigföring tillämpas? Avgörande är inte om samtliga 
principer används utan den uppnådda effekten, d.v.s. påverkan på motståndaren och 
kampen mellan viljor. Konsten består uti att bryta motståndarens vilja, i detta sammanhang 
kan dessa fyra signum behöva kombineras men också behöva ignoreras vid vissa tillfällen. 
T.ex. har jag motiverat uppdragstaktikens fördelar för att åstadkomma initiativ och därmed 
ett högre tempo relativt motståndaren. Dock så finns det tillfällen när detaljstyrning 
temporärt är att föredra framför uppdragstaktik för att erhålla tempo. Avgörande är behovet 
av samordning. Det är detta som styr val av ledningsmetod, dock så menar jag att den 
övergripande ledningsfilosofin bör vara uppdragstaktik för att erhålla initiativ och tempo, 
                                                 
126 Cedergren Anders, ”Koncept, kompetens och vapen i kombination - En betraktelse över Irakkriget”, 
Irakkriget, Anderberg m.fl., (Stockholm: Försvarshögskolan, 2004), s 247. 
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men även detaljstyrningen har alltså sin plats i manöverteorin så länge den kan 
åstadkomma tempo under kortare perioder. 
Liknande resonemang kan föras med samtliga signum som är framtagna, t.ex. kan en direkt 
tillnärmning mot en viktig men stark del av motståndaren behövas slås ut för att på sikt 
åstadkomma tempo i kommande stridsförlopp. Således är de fyra indikatorerna inget recept 
på framgång utan skall ses och värderas gentemot deras förmåga att erhålla tempo i varje 
given situation. Det blir därför chefens roll att avväga när kombinationen av dessa fyra 
principer skall tillämpas respektive inte. Det är detta som är krigskonst enligt min tolkning. 
 
8.2   Vad krävs för att öva manöverkrigföring? 
Det som krävs är att förutsättningar för att tillämpa manöverkrigföring hos övade förband 
skapas. Dessa förutsättningar beror naturligtvis på övningens upplägg, innebärandes att 
övade förband bör erhålla minsta möjliga begränsningar för lösande av uppgiften.  
Således bör övningen vara dubbelsidig, innebärandes att opponenterna agerar självständigt 
utifrån en given uppgift utan styrningar från övningsledning, det vill säga en hög grad av 
tillämpningsgrad måste prägla upplägget. Vidare bör de två opponenterna uppträda 
realistsikt, innebärandes att de bör förfoga över de system som en modernt förband kan 
förfoga över. Rumsliga, tidsmässiga eller andra begränsningar skall undvikas för att inte 
sätta hämsko på truppförande chefers kreativitet.  
 
Manöverkrigföring handlar om att bryta motståndarens förmåga och därmed vilja till 
fortsatt strid, något som kan vara väl så svårt att uppnå under övningar, enär konsekvensen 
av att fortsätta striden, trots att förlusten verkar vara uppenbar, endast består av fler blink i 
simulatorsystemet, snarare än att hantera döda och skadade i en verklig strid. Att komma åt 
viljan är mot bakgrund av detta är naturligtvist svårt. Däremot går det att utsätta sin 
motståndare för en rad oväntade händelser, vilka han inte klarar av att anpassa sig till i tid.  
Om detta uppnås kan motståndarens motåtgärder bli alltmer ineffektiva samtidigt som 
effekten av de egna åtgärderna får allt större effekt på motståndaren. För att göra detta 
möjligt under övningsverksamhet krävs att två opponenter agerar med liknande 
förutsättningar med konkurrerande beslutscyklar med strävan uppnå ett högre tempo 
relativt motståndaren i beslutscykeln.  
 
Det som jag beskrivet ovan kan sammanfattas med ordet dubbelsidighet, något som 
förövrigt utrycks av fyra av de fem manöverkrigsförespråkare som studerats i denna 
uppsats. 
Denna dubbelsidighet borgar till del dessutom för att för att de bärande principerna för att 
utöva manöverkrigföring, läs de fyra framtagna indikatorerna, kan tillämpas. 
 
Med de fredsmässiga begränsningarna som föreligger för övningsverksamheten kan det 
förvisso diskuteras om detta går att uppnå. Övningsfälten har de begränsningar som de har 
i och med de tillstånd och miljöprövningar som ligger bakom dessa. Vidare finns det 
omfattande säkerhetsbestämmelser, bland annat vad gäller för sömn för värnpliktiga förare 
som sätter hämsko på upplägget. Dessutom ger själva förbandsproduktionen 
begränsningar, enär förbanden måste samtränas/samövas under slutövningen istället för 
innan. 
 
Trots detta menar jag att huvuddelen att vad som läggs i begreppet dubbelsidighet går att 
uppnå redan idag, andra saker som till exempel förbandsproduktion och 
säkerhetsbestämmelser är det upp till officerskåren att påverka i positivriktning. 
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För att kunna öva manöverkrigföring krävs att både de som har till ansvar för övningens 
upplägg och de som truppför förband under övningen förstår innebörden av 
manöverkrigföring. 
Hur det är ställt med denna förståelse mäter inte denna uppsats av utrymmesskäl, detta är 
dock ett intressant område för framtida forskning. Med anledning av detta så står armén 
inför en relativt stor utmaning när det kommer till att sprida budskapet om 
manöverkrigföring så att personalen har en samsyn på FM doktrin. Således är fastställandet 
och utgivandet bara början på en lång resa för FM för att implementera doktrinen. I DMO 
står det dessutom att doktrinen kommer till sin fulla rätt endast om läsaren först studerat 
grundläggande militärteori.127 
Kanske är det bara de som skrivit doktrinen som fullt ut någonsin kommer att förstå den, 
detta med tanke på att många av arméns specialister förmodligen inte kommer att läsa 
grundläggande militärteori de kommande åren. De kommer att ha fullt upp med att utbilda 
och öva förband för nationella och internationella uppgifter. Med anledning av detta så 
kommer övningsverksamheten kanske vara den viktigaste kuggen för att införa 
manövertänkandet som grunden för vårt agerande. 
 
8.3 Vilka inslag av manöverkrigföring förekom vid RSÖ-04? 
 
8.3.1 Målsättningen 
För det första kan jag konstatera att övningsledningen vill öva manöverkrigföring, något 
som framgår av bestämmelserna för RSÖ-04.128 
 
8.3.2   Genomförandet 
Decentraliserad beslutsfattning med nyttjande av uppdragstaktik 
Utifrån de tolv bataljonsanfallen ges en bild av att bataljonscheferna överlag gett uttryck 
för ett klart syfte med striden, något som inte minst visas av att kompanicheferna vid 
huvuddelen av striderna ansett sig ha handlingsfrihet i uppgiftens lösande. Dessvärre var 
graden av initiativ  överlag låg, något som i stort gäller samtliga bataljoner. Förklaringar 
till detta återfinns till del i rapporterna, bl.a. ges det uttryck vid ett flertal tillfällen att 
underlydande hade svårt att ta initiativ beroende på otydlighet vad gäller målbilden, d.v.s. 
vad som skall ha uppnåtts när uppgiften är löst.  
 
Att undvika styrka och nyttjande av motståndarens svagheter 
Överlag så disponerade bataljonerna underrättelseresurserna så att de stödde uppdraget 
sägs det i rapporterna. Samtidigt så går det att utläsa att ledande lag under de flesta dagarna 
inte gjorde några bedömningar av fienden i anfallsområdet utan fiendeorienteringar bestod 
mest utav kopierad fakta från högre chef. Vidare så träder in bild fram utav att inget 
särskilt gjorts för att undvika motståndarens styrka och nyttja hans svagheter. För visso 
finns det exempel på att framgångar nyttjas och att stridsspaning skett, men dessa får 
snarare ses som undantag än som regel under striderna vid Revingehed. 
 
Nyttjande av överraskning och vilseledning 
Samtliga bataljoner sägs ha uppträtt stereotypt och förutsägbart, något som inte borgar för 
vilseledning med efterföljande överraskning. Det finns dock exempel på det motsatta, 
kanske mest utpräglat hos VL.  
 

                                                 
127 DMO, s 9. 
128 Bestämmelser RSÖ-04, s 30 respektive s 50. 
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Kraftsamling (kombinerade vapen) 
Enskild samordning av vapensystem till tid och rum finns det exempel på, dock så finns 
det inget i rapporterna som talar för att någon av bataljonerna försökt nå ett avgörande 
genom att kraftsamla alla sina resurser för att nå framgång där avgörande söks. Vad gäller 
nyttjandet av kombinerade vapen så finns det ett flertal bra exempel där understödjande 
TVA har samordnas med olika vapensystem  
 
Förklaringar till varför dessa manöverkrigföringens principer inte återspeglades i någon 
större grad i genomförandet kan bero på ett flertal faktorer. 
Ett skäl skulle kunna bero på om bataljonscheferna kunde tillämpa manöverkrigföring i 
och med upplägget på övningen, d.v.s. skapades förutsättningar för manöverkrigföring? 
Detta analyseras i nästa avsnitt i uppsatsen. 
 
8.3.3 Upplägget  
Förekomst av manöverkrigföring påverkas naturligtvis av själva upplägget genom att detta 
begränsar respektive skapar förutsättningar för att tillämpa manöverkrigföring. 
 
Övningarna i Revingehed var dubbelsidiga med realistiska hot och hög grad av 
handlingsfrihet för samtliga truppförande chefer. I den meningen uppfyller övningen 
många av de kriterier som krävs för att skapa realism där motståndaren kan agera fritt för 
att påtvinga motståndaren sin vilja. Övningen var således tillämpad från bataljonschef och 
neråt.  
 
Realismen haltar dock på en punkt, nämligen luftarenans påverkan på markarenen. 
Förvisso fanns målflyg för luftvärnssystemen och pansarvärnshelikoptrar för verka mot 
stridsfordonen, detta är dock inte tillräckligt om förbanden skall kunna möta en modern 
motståndare. Attackflyg som lämnar understöd i nära samverkan med markförbanden är en 
viktig tillgång för att kunna kraftsamla, skapa kombinerade vapen och slå på djupet av 
fiendens gruppering vid manöverkrigföring. Det är också ett hot som måste tas på största 
allvar för motståndaren, så även i den meningen bör det finnas med. 
 
Vad gäller begränsningar till tid och rum och förbandssammansättning så fanns det 
styrningar och begränsningar som verkade menlig på förmågan att kunna tillämpa 
manöverkrigföring.  
För det första var momentet styrt till tiden såtillvida att de alltid startade på morgonen och 
vara klara på eftermiddagen, något som begränsar möjligheten att utöva 
manöverkrigföring, t.ex. möjligheten att förekomma motståndaren. För det andra så finns 
det rumsliga styrningar i och med övningsfältets utsträckning och de resstriktionsområden 
som finns inom densamma. 
För det tredje gör vissa av uppgiftsställningarna till bataljonerna att striderna tenderar att 
bli förhållandevis linjära. 
 
När det kommer till begränsningar så handlar det först och främst om mognaden, d.v.s. 
graden av samträning av förbanden som ger ett flertal begränsningar. 
Ett förband som inte kan hantverket har också mycket svårt att utöva konsten, d.v.s. den 
högsta duglighetsgraden. Dessutom tillkommer den rad av chefsbyten på olika nivåer som 
genomfördes under övningarna. Detta gav vid handen att förbanden inte utvecklades 
optimalt med hänsyn till att lärdomar från föregående dag till del gick förlorade. 
Konsekvensen av detta blev att bataljonerna, läs VL och VN, inte kunde övas med större 
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svårighetsgrad allt eftersom övningen fortgick. Förbandet blir inte bättre än sina chefer, är 
en gammal klyscha i armén, som får anses passa väl i detta sammanhang. 
 
Utifrån styrningarna och begränsningarna enligt ovan gav detta vid handen att 
förutsättningarna för att tillämpa manöverkrigföring fullt ut var förhållandevis små. 
Detta kan också vara en förklaring till att graden av manöverkrigföring var så pass låg 
under genomförandet. Naturligtvis så finns inte hela sanningen i upplägget med dess 
styrningar och begränsningar. Förklaringar torde rimligen även finnas genom att studera 
bataljonschefernas villighet att nyttja uppdragstaktik, försöka överraska och ta risker för att 
nå framgång där kraftsamling sker. Mycket av detta är givetvis starkt personrelaterat 
eftersom vi är olika som människor, men det är också en utbildningsfråga. Med anledning 
av detta så finns säkert skäl att studera om införandet av en ny doktrin med 
manövertänkande skall påverka rekrytering och chefsurval till arméns insatsförband. Helt 
klart är dock att om bataljonschefen endast får en chans att föra befäl under en dag under 
en övning som denna så kan det finnas en risk att han inte vågar ta de risker som krävs för 
att kunna agera genom att ta och behålla initiativet 
 
8.4   Svar på problemet  
Problemformulering för denna uppsats var: 
Återspeglas manöverkrigföringskonceptet i arméns slutövning (RSÖ-04)? 
För att börja med det sista så är svaret: Nej, inte i de flesta avseenden. 
 
Varför? 
Analysen av målsättningar, genomförandet och upplägget ger vid handen att 
manöverkrigföringskonceptet inte återspeglas i de flesta avseenden under RSÖ-04. 
 
Mina slutsatser från svaren på forskningsfrågorna är därvidlag följande: 
För det första är min slutsats att det fanns det en vilja att öva manöverkrigföring, något 
som återfinns i det målbildsunderlag129 som finns för övningen. I övningens olika moment, 
läs Rinkaby, Malmö och Revingehed är det bara på den sistnämnda övningsplatsen som det 
klart utrycks att manöverkrigföring skall övas. Kanske inte så förvånande med tanke på att 
det övergripande syftet var att samträna kompanier och bataljoner. 
 
För det andra är det min slutsats utifrån analysen av de tolv bataljonsanfallen att det var låg 
till mycket låg förekomst av de principer som jag ansett vara signifikativa för 
manöverkrigföring.  Förvisso nyttjades en hög grad av uppdragstaktik av 
bataljonscheferna, men DUC initiativ var få enligt rapporterna. Undvikande av styrka och 
nyttjandet av motståndarens svagheter verkar av rapporterna att döma vara färre än 
motsatsen. Exempel på vilseledning fanns, särskilt hos en av bataljonerna, dock så är den 
övergripande bilden att förbanden uppträtt stereotypt och förutsägbart. Exempel på 
kraftsamling av vapensystem finns från ett flertal bataljonsanfall både till tid och rum, dock 
så saknas exempel på när bataljoner försökt nå ett avgörande där kraftsamling skett. Bra 
exempel på nyttjande av kombinerade vapen förekommer dock under de flesta övningarna.  
 
För det tredje är det min slutsats utifrån upplägget av övningarna i Revingehed, de 
styrningar och begränsningar som förelåg att manöverkrigföring inte kunde tillämpas fullt 
ut. Det positiva med upplägget var att övningarna var dubbelsidiga och tillämpade för 
bataljonsnivån. Dessutom förekom huvuddelen av de system som verkar på ett modernt 

                                                 
129 Bestämmelser RSÖ-04, s 3. 
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stridsfält, således var realismkriteriet uppfyllt i alla avseenden utom den som gäller 
samordning mellan luft- och markstridskrafter med attackflyg. 
Övningsfältets begränsningar inrymmer utan svårighet dubbelsidig strid mellan två 
bataljoner, dock ger det begränsningar i avseendet att kunna kringgå eller att överraskande 
anfalla från en oväntad riktning. Tillämpningsgraden gav vid handen att övningarna kan bli 
mycket korta, dock så ger momentövningar av dagskaraktär som de vid Revingehed små 
möjligheter till överraskning för tidpunkten för ett anfall. Kanske den mest avgörande 
begränsningen för att tillämpa manöverkrigföring var graden av samträning hos övade 
förband samt de ideliga chefsbytena under övningen. 
 
Med anledning av ovan så är min sammanfattande slutsats den att 
manöverkrigföring återspeglades delvis i målsättningarna och ytterst begränsat i 
genomförandet. Anledningen till den magra återspeglingen i genomförandet kan del 
förklaras av upplägget av momentet och de styrningar och begränsningar som 
förelåg för de övade förbanden. Förvisso finns det många förtjänstfulla delar i 
upplägget vid övningarna i Revingehed, problemet kvarstår dock, det var svårt att 
tillämpa manöverkrigföring, något som inte minst återspeglas i genomförandet. 
 
Perspektivisering 
De resultat som framkommit i denna uppsats kan användas till ett flertal saker utöver 
att mäta förekomsten av manöverkrigföring i RSÖ-04. 
Framtagna indikatorer kan användas inom bland annat följande områden: 
För det första kan de användas för att mäta förekomst av manöverkrigföring i övningar av 
olika slag, både sådana med och utan trupp. För det andra kan de användas för att 
identifiera ett startläge inför implementeringen men också för att mäta i vilken utsträckning 
som implementeringen har nått. 
För det tredje kan det användas som en checklista vid planering av övningar avseende att 
kontrollera i vilken grad dessa signum kan uppfyllas, d.v.s. skapas förutsättningar för att 
öva och tillämpa manöverkrigföring eller inte? 
 
Många av de tankar och slutsatser som finns redovisade i denna uppsats skulle till exempel 
kunna utgöra ett ramverk för upplägg av övningar typ TSÖ (arméns taktiska stabsövning).  
Mot bakgrund av slutsatserna från denna uppsats så torde en relevant fråga till exempel 
vara i vilken mån manöverkrigföring kan övas under en TSÖ när övat förband, läs ATK, 
näppeligen kan hantverket och motståndaren utgörs av övningsledningen? 
 
Jag vill avslutningsvis kommentera om RSÖ-04 var en bra övning. Jag anser att 
övningen var bra i den meningen att den uppfyllde syftet, d.v.s. att samträna 
kompanier i bataljons ram och bataljoner i brigads ram. Det är dock inte det som jag 
har analyserat.  
 
8.5 Hypotesprövning 
Min hypotes att armén under RSÖ-04 inte övar manöverkrigföring i den utsträckning som 
krävs för att kunna införa och utveckla manövertänkandet inom armén har verifierats mot 
bakgrund av de redovisade resultaten. 
 
Kort kommentar avseende vad det är som krävs för att kunna införa och utveckla 
manövertänkandet. För det första krävs att armén vill öva manöverkrigföring.  
Detta måste således genomsyra målsättningar och styrningar för övningen.  
Under RSÖ-04 var detta till del uppfyllt. 
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För det andra måste förutsättningar skapas så att övade förband kan tillämpa 
manöverkrigföringens principer. Detta var endast till del uppfyllt under övningen. 
För det tredje måste manöverkrigföringens principer också genomsyra genomförandet, 
något som givetvis haltade när förutsättningarna för detta var begränsade. 
 
Mot bakgrund av verifieringen så kvarstår givetvis frågan om övningsledning och 
truppförande chefer förstår eller har en samsyn på manöverkrigföringens innebörd. 
Bland annat skriver chefen MSS, överste Ingemar Gustavsson, i sina iakttagelser från 
RSÖ-04:   
 

”Förbanden har i högre grad än tidigare visat vilja och även förmåga i att tillämpa 
uppdragstaktik och manöverkrigföring. Det därav följande höga tempot har förvisso delvis 
fört med sig att stödjande funktioner åkts ifrån och att vådabeskjutningar har ägt rum i 
relativt hög grad, men detta får ändå ses som en viktig positiv attitydförändring.”130 
 

Citatet skulle kunna användas som en temperaturmätare på den divergerande syn som det 
finns på manöverkrigföring. Tempot skall inte mätas i körda kilometer eller i relation till 
eget underhåll utan i relation till motståndaren enligt mitt resonemang. Vidare utgör 
uppdragstaktiken en viktig del i manövertänkandet för att erhålla högre tempo relativt 
motståndaren genom de initiativ som tas på lägre nivå. Dock så kan betydande 
vådabekämpningar tyda på att samordning saknats när det väl har behövts, i den meningen 
kan detaljstyrd samordning vara överlägsen uppdragstaktik temporärt när uppgiften så 
kräver det. Att väga av ledningsbehoven och därmed använda sig av den metod som bäst 
lämpar sig för uppgiftens lösande tillhör krigskonsten. För detta krävs erfarna 
bataljonschefer som för befäl över bataljon fler dygn än ett. 
 
Avslutningsvis så blir det viktigt att den doktrin för markoperationer som utkommer under 
2005 till armén ensar begreppen och skapar en gemensam förståelse för hur 
manöverkrigföring tillämpas, för hur skall vi annars kunna införa och utveckla den? 
Detta ställer krav på att införandet leds så att armén kontinuerligt kan mäta i vilken grad 
doktrinen, läs manövertänkandet, återspeglas i genomförd verksamhet. 
Detta ställer krav på att armén vill, kan och förstår vad som skall införas, häruti ligger 
utmaningen. 
 
9. Behov av förändringar för övningsverksamheten 
 
Försvarsmakten befinner sig idag i ett paradigmskifte i den meningen att vi blir allt mer 
internationella, innebärandes att det gamla invasionsförsvaret med mobiliseringsförband är 
ett minne blott. Istället skall arméns insatsförband kunna sättas in med mycket kort varsel i 
en multinationell operation. Mot bakgrund av detta och att FM inför manövertänkandet 
som grunden för vårt agerande borde detta rimligen påverka hur vi övar våra förband och 
chefer. 
 
Till att börja med vill jag kort kommentera internationaliseringen påverkan på 
övningsverksamheten. För det första innehåller de flesta övningar idag ett s.k. 
internationellt läge där ett flertal parter ingår istället för en motståndare från öst, så även 
under RSÖ-04. Utmaningen är inte alldeles enkel, inte minst för att våra värnpliktiga som 
skall förstå varför han i ena sekunden skall förhandla om en överkörd kyckling för att i 
                                                 
130 Markstridsskolan, Iakttagelser och rekommendationer från RSÖ-04 Dubbeleken med bäring på ASÖ-05 
skrnr 19 640:80252, (Markstridsskolan: MSS, 2004), s 3. Hädanefter kallad Iakttagelser  RSÖ-04. 
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andra sekunden bekämpa en stridsvagn. Detta ställer stora pedagogiska krav på övningen 
för att soldaten skall förstå varom det handlar.  För att bygga upp kompetens och erfarenhet 
att deltaga i multinationella operationer är det enligt min mening bättre att fokusera på ett 
internationellt deltagande i övningarna än att enbart ha ett internationellt läge och genom 
användande enstaka figuranter i övningsområdet. Detta delas bl.a. av den norska 
övningsledningen för Joint Winter 04, vilket är en multinationell övning på den operativ 
nivå med ca 8500 soldater.131 
 
I rapporten från metodtesten från RSÖ-04 ges de utryck för tankar rörande 
övningsupplägg. I rapporten tar de upp sex områden att beakta:132 
 

• Mål 
• Kompetens hos chefer 
• Konkreta delmål 
• Medel 
• Kompetensstrategi 
• Pedagogisk idé 

 
Jag tänker kort kommentera vissa av dessa samt lägga till ytterligare några områden som 
bör beaktas för att kunna tillämpa manöverkrigföring. 
För det första är naturligtvis satta målsättningar och syften ett resultat av hur produktionen 
av insatsförbanden ser ut. Eftersom förbanden utbildas på olika utbildningsplattformar så 
blir resultatet av detta att de kommer att samtränas först under slutövningsskedet. Detta 
ställer i sin tur krav på att förbanden får klara utbildningsmål och styrningar så att 
möjligheten till att sätta samman förbanden under slutövningen inte går förlorad för att de 
olika förbanden har gjort sina egna prioriteringar. Detta problem var också något som 
uppdagades under RSÖ-04. 
Bland annat konstaterar övlt Bo Hansson, projektledare RSÖ-04, att förbanden inte har 
varit lojala mot den målkatalog som MSS utgivit, vilken skulle tjäna som rättesnöre för 
utbildningen inför RSÖ-04 vid arméns förband.133 
För att komma till rätta med denna samträningsproblematik så bör förbanden utbildas i 
bataljon som helhet vid respektive utbildningsplattform. Trots detta kvarstår problemet 
med samträningen av de förband som skall stå i beredskap för internationella uppgifter, 
bland annat den s.k. svenska BG.134 Detta har sina utmaningar, vilka dock inte avhandlas 
inom denna uppsats. 
 
Samövning av förband är snarare att se som ett medel än ett mål skriver Kaunitz i 
testrapporten, samtidigt frågar hon vad målet med övningen är om huvudsyftet är att 
samträna förband.135 Hennes fråga är berättigad och visar på att det övergripande syftet bör 
vara något annat och samträningen medlet för detta. 
 
Vidare talar rapporten om vikten av att träning av chefer sätts i fokus och att dessa får 
möjlighet att utvecklas under övningen gång istället som under RSÖ-04 där chefer byttes i 
                                                 
131 Grundevik Bernt, ”Nytänkande krävs inom övningsverksamheten”, Officerstidningen nr 4/04, 
(Stockholm: 2004), s 19.  
132 OA Carin Kaunitz, Mj Johnny Gullstrand, Rapport Metodtest RSÖ-04 skr 19 640:67799, (Stockholm: 
Högkvarteret, 2004), underbilaga 1:1, s 7. Hädanefter kallad Metodtest underbilaga 1:1. 
133 Hanson Bo, Rapport efter övning skr 19 650:208 67, (Revingehed: P7, 2004), s 3. 
134 Sverige är ansvarig för en Battle Group inom EU (bataljonsstridsgrupp) from 2008. 
135 Metodtest underbilaga 1:1, s 2. 
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stort sett varje dygn136 Även detta har hon rätt, särskilt med tanke på soldaterna står i fokus 
under huvuddelen av utbildningsåret och att det nya insatta insatsförsvaret kommer att 
kräva större professionalism av förbandscheferna än idag. 
 

“Broadly speaking, implementing maneuver warfare demands a reexamination of the 
process we use to train leaders and units”137 

 
Som citatet ovan indikerar så krävs en omvärdering både hur ledare och förband tränas, allt 
för att kunna införa manövertänkandet som grunden för vårt agerande. 
Med detta inte sagt att vi gör allting fel idag, tvärtom, mycket görs väldigt bra, något som 
inte minst analysen av RSÖ-04 ger vid handen. Dock krävs några förändringar för att 
kunna tillämpa manöverkrigföring fullt ut. 
 
För det första så måste luftarenans påverkan på markstridskrafterna utgöra en viktig 
beståndsdel i övningar. Detta gäller såväl som hot men också som tillgång för att kunna 
kraftsamla och slå mot djupet av motståndarens gruppering. 
En JAS kan inte nedkämpa ett stridsfordon direkt via skjutsimulatorer i dagens läge. Dock 
kan detta kringgås tills dess att simulatorsystem finnes. Exempelvis 
skulle ett CAS-företag kunna simuleras genom att vid ett angivet tillfälle lägga ut ett 
verkansområde (jämför indirekt eld). Fordon och personal inom det området skulle 
påverkas mer eller mindre beroende på hur datorns slumpmässiga utslagning. Rent teknisk 
innebär detta att en signal går från STA Central till det modem på aktuellt fordon som ska 
nedkämpas eller bekämpas, om en soldat slumpas fram som skadad eller dödad går 
signalen från fordonets modem till soldatens BT-väst. 138 Slarvigt uttryckt är detta en form 
av semiautomatisk simulering. Detta kommer i sin tur ställa krav på utbildning av FAC139, 
d.v.s. en bekämpningsfunktion i bataljonsstaben som kan leda direkt flygunderstöd. Denna 
kompetens är en viktig framgångsfaktor när vi inom en snar framtid skall kunna uppträda 
”joint”, dessutom i en multinationell operation. 
 
För det andra bör minimala begränsningar och styrningar både till tid och rum sätta 
hämsko på truppförande chefer vid de dubbelsidiga och tillämpade övningarna. 
Detta innebär att momentövningar bör undvikas i det längsta, allt för att kunna förekomma, 
d.v.s. ge möjlighet till att överraska motståndaren avseende val av tidpunkt för anfallet. En 
längre tids utsträckning ger också vid handen att underrättelsesystem hinner verka ut så att 
underlaget kan användas för utarbetande av förbandschefernas stridsplaner. Dessutom ger 
tids utsträckning möjlighet för att öva krigets konsekvenser samt de friktioner dessa ger. 
Idag ger nuvarande säkerhetsbestämmelser rörande sömn begränsningar för 
övningsverksamheten. Frågan bör utredas, inte minst beroende på armén inom en snar 
framtid kanske kommer att skicka insatsförband för att lösa ut fredsframtvingande 
uppgifter. Har vi verkligen råd att inte låta dessa förband öva realistiskt? 
 
Rumsligt bör området vara tilltaget så att motståndaren kan kringgås och överraskas. 
Dessa områden hittas främst i Norrland där även civil skogsmark kan hyras in, dessutom 
ställs det krav på att flygstridskrafter kan verka i området utan att störa befolkning och 
civil lufttrafik. 
 
                                                 
136 Metodtest underbilaga 1:1, s 5. 
137 Hooker, s 218. 
138 Intervju med Niklas Edelsvärd ur STA/MSS 050330. 
139 Forward Air Controller. 
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För det tredje bör övningsledningen överväga om BLÅ sida alltid skall vara den starka 
eller inte. Så var fallet i Revingehed för VL och VN. I en situation där förbandet är 
numerärt underlägsen blir val av metod viktigare än när förbandet kan lita på 
överväldigande eldkraft. Detta är något som rapporten från metodtesten även ger utryck 
för.140 
I det sammanhanget bör förbanden kanske ha en andra uppgiftsställningar, till exempel 
uppgifter ger möjlighet till att kringgå, bryta igenom eller ta annan terräng som löser 
samma uppgift, än som vid RSÖ-04 där striderna i och med uppgiftsställningen tenderade 
till att bli förhållandevis linjära.  
 
Avslutningsvis vill jag kort kommentera metodtesten. Metodtesten och dess rapport ger en 
bra bild av grad av samträning av förbanden ingående i RSÖ-04. I det sammanhanget 
tjänar testen väl sitt syfte.  För att mäta andra delar, t.ex. det konceptuella krävs det dock 
andra metoder, där effekter snarare än procedurer står i centrum för analysen. I detta 
sammanhang vill jag också varna för det bästa vi har, nämligen STA för att utveckla och 
samträna våra förband. Leonhard varnar för att det finns en risk att förbanden hemfaller åt 
att räkna framgång i antalet bekämpade mål snarare än att försöka förekomma, förskjuta 
eller splittra motståndaren för att segra. Tekniken kan om den nyttjas felaktigt de facto bli 
en motståndare till manöverkrigföringskonceptets införande. 
 
9.1 Behov av ytterligare forskning. 
Ett flertal områden har identifierats under denna uppsats vilka är intressanta för ytterligare 
forskning. För det första bör en noggrann analys genomföras av det nya 
utbildningssystemets konsekvenser för övningsverksamheten. Intressanta frågor därvidlag 
är hur förbanden skall samtränas, både de nationella och de som skall stå i beredskap för 
internationella uppgifter.  
Mot bakgrund av detta så är också frågan om kompetens att leda väpnad strid högst aktuell.  
Skall armén satsa på bredd eller spetskompetens i detta avseende. Hur skall denna förmåga 
bibehållas, eller kanske snarare utvecklas för att möta framtida utmaningar. Vilka krav 
ställer detta på övningsverksamheten, när vi redan idag övar våra förbandschefer relativt 
begränsat? Är en återgång till kaderorganisering och repetitionsövningar en lösning på 
detta? 
 
Vilka krav ställer internationaliseringen där vi skall kunna ingå en i multinationell 
operation för att lösa fredsframtvingande uppgifter? Hur skall den kompetensen byggas 
upp? Vilka krav ställer detta på övningsverksamheten? Är det inte dags att sluta att öva de 
taktiska kommandona var för sig? Bör inte vi inte öva ”joint” med riktiga förband som 
Norge gör i sina multinationella slutövningar i Nordnorge? 
Alla dessa frågor är värda att analysera och undersöka vidare för framtida forskning. 
 
10. Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen var att kartlägga förekomst av manöverkrigföringskonceptets 
centrala delar, läs principer, i arméns slutövning (RSÖ-04). Som underordnat syfte fanns 
att ta fram indikatorer på manöverkrigföring. 
 
För att kunna uppfylla syftet med uppsatsen bestod mitt första steg utav att ta fram 
indikatorer för manöverkrigföring i syfte att kunna mäta förekomst av och förutsättningar 
för manöverkrigföring under RSÖ-04. Metoden för detta bestod uti en kvalitativ textanalys 
                                                 
140 Metodtest underbilaga 1:1, s 7. 
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av fem manöverteoretikers syn på vad som kan anses vara signifikativt för 
manöverkrigföring på den taktiska nivån. Resultatet av den kvalitativa textanalysen blev 
fyra stycken indikatorer för manöverkrigföring och en indikator för hur manöverkrigföring 
bör övas: 
 

• Decentraliserad beslutsfattning med nyttjande av uppdragstaktik. 
• Att undvika styrka och nyttjande av motståndarens svagheter. 
• Nyttjande av överraskning och vilseledning. 
• Kraftsamling (med underrubrik om kombinerade vapen). 
• Dubbelsidighet. (Indikator för övningsupplägg.) 
 

Steg två i analysarbetet bestod uti att mäta förekomst av manöverkrigföring i RSÖ-04 med 
hjälp av framtagna indikatorer. Härvidlag analyserades målsättningar för övningen, 
genomförandet av övade förband och själva upplägget av övningen och dess 
begränsningar. 
 
Resultaten har givit vid handen att förekomsten av de principer som kan anses vara 
signifikativa vid manöverkrigföring överlag har lyst med sin frånvaro under RSÖ-04. 
Detta trots att övningsledningen har haft viljan till att öva manöverkrigföring. 
Anledningen till detta beror sannolikt på att förutsättningarna för att tillämpa 
manöverkrigföringens principer saknades i och med de begränsningar som förelåg för 
övade förband, vilket är något som framkommit i analysen av övningsupplägget. 
Mot bakgrund av detta har mitt påstående att armén under RSÖ-04 inte övar 
manöverkrigföring i den utsträckning som krävs för att kunna införa och utveckla 
manövertänkandet inom armén kunnat verifieras. 
 
Det problem som har studerats, d.v.s. om manöverkrigföringskonceptet återspeglas i 
arméns slutövning har därmed kunnat besvaras med: 
Nej, inte i de flesta avseenden. 
 
Med detta i åtanke har jag under uppsatsen slutdel reflekterat över hur armén bör öva 
framgent, allt för att kunna tillämpa de principer som är signifikativa för 
manöverkrigföring på den taktiska nivån. Detta är något som kommer att borga för att 
manövertänkandet kan utgöra grunden för vårt agerande i FM i och med att den praktiska 
tillämpningen, läs manöverkrigföring de facto kan övas. Med de förändringar som föreslås 
för övningsverksamheten kan doktrinen tillämpas och därmed inte bara införas utan också 
diskuteras, granskas och utvecklas i större grad än i med nuvarande övningsupplägg. 
 
Krigskonst måste övas för att kunna utövas, det räcker inte med vackra ord, seminarier på 
Försvarshögskolan och nytryckta doktriner i bokhyllan. För att införa och utveckla en ny 
doktrin krävs att den efterlevs, prövas och ständigt utvärderas. I detta avseende är 
övningsverksamheten kanske den viktigaste kuggen, inte minst för att nå den stora massan 
av soldater och officerare, vilka många aldrig kommer att studera grundläggande 
militärteori. Det är detta som denna uppsats försökt visa på - om den har lyckats med detta 
–så är jag nöjd. 
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Bilaga 1 Tabell utvisande ”Points of contact” 
 
Tabellen utvisar vilka hot som respektive bataljon hade att hantera under de olika dagarna. 
Enkelt utryckt skall tabellen läsas på följande sätt; 
Många kryss ger vid handen att motståndarsidan har förfogat över flertal system, vilka kan 
nyttjas som kombinerade vapen, vilka den egna sidan har att hantera. 
 
       Hot Direkt 

eld141 
Ind. 
eld142 

Fars143 Attackflyg144 Ahkp145 Telekrig146 NBC147 UND148 

03-16 
VL 

X X X  X   X 

03-16 
VU 

X X X     X 

03-17 
VL 

X X X (X) X X X X 

03-17 
VU 

X X X     X 

03-18 
VL 

X X X (X) X149   X 

03-18 
VU 

X X X     X 

03-20 
VN 

X X X (X) X   X 

03-20 
VU 

X X X   X  X 

03-21 
VN 

X X X (X)  X X X 

03-21 
VU 

X X X     X 

03-22 
VN 

X X X (X)    X 

03-22 
VU 

X X X     X 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
141 Indirekt bestod av granatkastare och artilleri. 
142 Direkt eld bestod av eldhandvapen, kulsprutor, automatkanoner och stridsvagnseld. 
143 FARB (fältarbeten) bestod utav minor, såväl avståndslagda som lagda på plats. 
144 Attackflyget bestod av målflyg till luftvärnssystemet. Krysset är i parantes på grund av att systemet ej kan verka 
mot markförband och vice versa. 
145 Bestod av Hkp 9. Kunde bara verka mot stridsfordon. 
146 Bestod utav televapenpluton (TVA) med stör och pejlutrustning. 
147 Bestod utav c-larm från högre chef. 
148  Bestod av obemannad flygande spaningsfarkost. 
149 Deltog ej aktivt men uppfattades som ett hot. Metodtest underbilaga 1:3 a, s 27. 
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Bilaga 2 Uppgifter till bataljonerna under RSÖ-04. 
 
Stridsuppgifterna nedan är de som övade bataljoner var satta att lösa under övningarna i 
Revingehed. Samtliga uppgifter är hämtade från Metodtestens underbilaga 1:3 a och 1:3 b. 
 
VL uppgift den 16/3 och VN uppgift den 20/3. 
Ta eget artillerigrupperingsområde, UPK 3 radie 3 km, senast 16 (20)1500. 
Beredd skydda artillerigruppering, beredd utgångsgruppera västra delen linje A 
för att kunna anfalla inom området REVINGE - DALBY - VEBERÖD från 17 (21) 0800. 
 
VU uppgift den 16/3 och den 20/3. 
Skydda eget raketartilleri betäckta tg Norr UPK 3 minst intill 16 (20) 1900. 
Beredd 1h efter order, skydda urdragning av eget raketartilleri över TORNA HÄLLESTAD 
alternativt över REVINGEBY, alternativt över VEBERÖD. 
I ett senare skede beredd skydda eget lednings och underhållsförband linje C östra delen från 17 
(21) 0800. 
 
VL uppgift 17/3 och VN uppgift den 21/3 
Slå fientligt lednings och underhållsförband östra delen linje C senast 17 (21) 1500. 
Beredd försvara linje C, eld i sydlig riktning. 
Beredd slå kvarvarande fientliga styrkor mellan linje B och A.(mellan C och A den 21/3) 
Beredd utgångsgruppera linje A för att från 18 (22) 0800 kunna anfalla inom området REVINGE 
- DALBY - VEBERÖD. 
 
VU uppgift den 17/3 och den 21/3 
Fördröj fientlig framryckning från 17 (21) 0800 över linje B mot linje C minst intill 17 (21) 
1500. Beredd med minst ett komp 30 min efter BD order anfalla i N riktning mot övergångarna 
KÄVLINGEÅN. 
I ett senare skede beredd försvara linje G, eld i sydlig riktning. Beredd därefter försvara linjerna 
H och I, eld i sydlig riktning. 
 
VL uppgift den 18/3 
Slå fientliga framryckande förband Norr linje C, beredd försvara linje C. 
Beredd återhämta linje A västra delen, för att i ett senare skede kunna anfalla mot Malmö 
alternativt Rinkaby. 
 
VN uppgift den 22/3 
Slå på BD order fientliga framryckande förband Norr linje C, beredd försvara linje C. 
Beredd utgångsgruppera Ö delen linjen C för att i ett senare skede kunna anfalla i N riktning från 
230600. 
 
VU uppgift den 18/3 och den 22/3 
Ta linje B västra delen, beredd ta linje A alt. beredd fördröja från linje B intill linje C minst intill 
18 (22) 1300. 
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Bilaga 3 Karta över Revingehed samt samordningslinjer 
Bilden visar Revingehed övningsfält samt samordningslinjer och utgångspunkter på kartan 
(UPK), vilka används som referenspunkter vid uppgiftställande och genomförande av striderna. 
Övningsfältets gräns utgörs av den röda linjen på kartan, vilket är inom den gräns som 
eldgivning får ske. För övningarna i Revingehed gällde övningsfältbegränsningarna för 
stridsfordonsförband150, övriga må efter övningsledarens godkännande gruppera utanför 
övningsfältets område. 
 
Följande skyddsområden finns på övningsfältet:151 
Område 1 Skyddat häckningsområde 1/4 – 31/7 
Område 2 Ingår ej i övningsfältet, får ej beträdas. 
Område 3 Naturreservat, området får ej beträdas. 
Område X Naturminnesmärke, allén får ej skadas (Silvåkraallén V UPK 408). 
 
Utöver dessa skyddsområden finns det ett antal områden, företrädesvis SV om övningsfältet på 
ett avstånd om cirka 1-2 kilometer som helikopterflygning ej får ske.152 
 
Samordningslinjerna utgörs av linje A, B och C. 

5/10/2005 Stridsträningsanläggningen STA 5

 
                                                 
150 Kosel Gerhard, Särskilda bestämmelser MARK & MILJÖ skrnr 13700:20104, (Revingehed: P7, 2004), s 6. 
Hädanefter kallad MARK & MILJÖ. 
151 Bestämmelser RSÖ-04, s 51. 
152 MARK & MILJÖ, s 7. 


