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Manövertänkande – Lämpligt vid alla insatser? 
Uppsatsens fokus ligger på att utreda om manövertänkande är implementerat i den svenska mark-
stridsfunktion på bataljonsnivån och vid lägre nivåer, samt manövertänkandets tillämpbarhet då 
svenska förband samarbetar med förband från andra nationer. 
 
Undersökningen har skett genom enkät och intervjuer med officerare som har hög grad av erfa-
renhet av att leda förband efter år 2000. Som stöd för undersökningen har teoretisk definition och 
analysverktyg utarbetats ur William S. Linds Maneuver Warfare Handbook. 

Undersökningen visar att svenska officerare har god teoretisk kunskap om manövertänkande samt 
förmåga att tillämpa manövertänkandets olika delar. Dock pekar resultatet på att svenska officera-
re generellt har begränsad erfarenhet av att tillämpa manövertänkande i varierande och komplexa 
situationer. Dessutom medges de inte att tjänstgöra tillräckligt länge på specifika befattningar för 
att möjliggöra att nödvändig erfarenhet byggs upp. Ytterligare en följd av att svenska officerare 
roterar snabbt på befattningar är att tillit mellan ledningsnivåer inte byggs upp, vilket är centralt 
för att manövertänkande skall kunna tillämpas fullt ut vid svårare situationer med hög hotnivå. 
 
Markstridsfunktionens sätt att öva förbanden präglas av begränsat handlingsutrymme för truppfö-
rande chefer. Vidare medges inte förbanden att nå tillräcklig hög utbildningsståndpunkt, för att 
uppnå förmåga att hantera svårare situationer under varierande förutsättningar. 
 
Svenska förband i internationella insatser tillämpar manövertänkande i den mån de har förmåga 
och utrymme för det, men tendensen är att utrymmet för manövertänkande minskas avsevärt vid 
samarbete över nationsgränser. Faktorer som begränsar är bl.a. kulturella skillnader, skillnader i 
militära traditioner och språkliga begränsningar. Dock erhåller förband som uppvisar duglighet 
ökat förtroende från högre nivån, vilket ofta resulterar i utökat handlingsutrymme. 
 
Nyckelord: manövertänkande, doktrin, multinationella, stridsgrupper 
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1 Inledning 
1.1   Inledning - problemområdet 
Försvarsbeslut 04 (FB 04) anger att försvarsmakten skall utvecklas mot ett insats-
försvar med ett utökat internationellt engagemang. En central del av FB 04 är beto-
ningen på ett militärt samarbete inom ramen för EU, där Sveriges ambition är att 
bidra med snabbinsatsförband av ungefär bataljons storlek. 
 
De svenska förbanden kommer att utgöra en del av ett multinationell militärt för-
band, där flera olika länders nationella doktriner, traditioner och kulturer möts.1 
Sverige, och de övriga EU-länderna, bedöms bidra med taktiska enheter om batal-
jons storlek, och dessa förband skall vid insats kunna sammansättas behovsanpassat 
och flexibelt till större enheter. Det europeiska försvarssamarbetet har ambition att 
kunna hantera situationer inom spektrumet humanitära insatser till väpnad strid.2 
Sverige har vid flera tillfällen deltagit och samarbetat med flera EU-länder inom 
ramen för olika fredsbevarande eller fredsframtvingande operationer, men den nya 
ambitionen är att EU:s försvarssamarbete skall integreras ytterligare, bli ett mer 
flexibelt verktyg och att snabbinsatsförmågan skall utvecklas. 
 
En multinationell militär styrka som skall kunna lösa stridsuppgifter effektivt kräver 
sannolikt mycket hög grad av samarbetsförmåga, standardiserade arbetssätt och 
materielsystem som är interoperabla. I ett multinationellt militärt förband måste 
således de doktrinära aspekterna noggrant ses över, om ömsesidig kunskap, förståel-
se och samordnad effekt skall vara möjlig. 
 
Doktriner skall utgöra basen för hur officerare och soldater utbildas, samt för hur 
förbanden övas. Därmed är det centralt för en militär styrka vilken doktrin som lig-
ger till grund för dess agerande. 

Ett formellt uttryck för den kunskap och de föreställningar som utgör 
den viktigaste grunden för verksamheten inom det militära försva-
ret.3 

I Militärstrategisk doktrin och i utkast till Doktrin för markoperation betonas bl.a. 
manövertänkande som grunden för hur svenska förband skall agera vid lösande av 
uppgifter4. De övriga länderna som bidrar till EU:s snabbinsatsstyrka har, trots att 
de flesta är NATO-medlemmar, egna militära traditioner och doktriner. 
 
Min utgångspunkt för uppsatsen är att förmågan att agera med hög effektivitet på 
taktisk nivå ställer höga krav på likartad ledningsfilosofi och ledningsdoktrin. För-
fattaren kan i sammanhanget inte låta bli att reflektera över att USA och Storbritan-
nien, i stort sett, samordnade markoperationerna under Iraqi Freedom genom att dra 
en geografisk gräns mellan de bägge ländernas markstridskrafter. 

                                                 
1 Regeringen proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar (Stockholm: Försvarsdepartementet, 
2004), s. 69. 
2 Europeiska Unionen, ”EU Headline Goal 2010”, 17/6 2004, s. 1-2, 
http://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/2010 Headline Goal.pdf. 
3 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin (Stockholm: Försvarsmakten, 2002), s. 76. 
4 Ibid., s. 76. 
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Därmed är författarens nyfikenhet väckt - Hur artar sig de doktrinära aspekterna när 
EU skall agera med multinationella förband som är uppbyggda av bataljonsstrids-
grupper? 

1.2   Problemformulering 
Manövertänkande har under en längre tid utgjort en central del av synsättet på led-
ning inom markstridsfunktionen, och Militärstrategisk doktrin från 2002 slår fast att 
manövertänkande skall utgöra ledningsfilosofisk grund för Försvarsmaktens insat-
ser. Ny doktrin för markstridsfunktionen bedöms läggas fast 2005, och även i den 
ges manövertänkandet en central roll. 

Idéerna i manövertänkande är giltiga på samtliga krigförings- och 
konfliktnivåer.5  

I FB 04 framgår att Försvarsmaktens förmåga skall inkludera målsättningarna i EU 
Headline Goal 2010, dvs. från humanitära insatser till väpnad strid, och dessa ambi-
tioner skall lösas inom ramen för EU:s gemensamma snabbinsatsförmåga.6  
 
Det råder delade meningar om manövertänkandet är implementerat i de svenska 
markstridsförbanden trots dess förekomst i doktriner. Samtidigt förekommer bland 
andra nationer olika synsätt gällande exempelvis detaljeringsgrad på order och ut-
rymme för underställdas initiativ. Olikheter i ledningsfilosofi bedöms påverka 
effektiviteten i en multinationell snabbinsatsstyrka. Det kanske varken är möjligt 
eller lämpligt för svenska förband att ensidigt tillämpa manövertänkande i en 
framtida multinationell snabbinsatsstyrka? 

1.3   Uppsatsens syfte 
Syftet med uppsatsen är att klarlägga i vilken utsträckning implementeringen av 
manövertänkande inom markstridsfunktionen är genomförd samt manövertänkan-
dets tillämpbarhet då svenska förband, av bataljons storlek eller mindre, löser upp-
drag tillsammans med förband från olika nationer. 

1.4   Frågeställningar 
●  Vilken teoretisk kunskapsnivå och praktisk förmåga har svenska officerare 

av manövertänkande? 

●  I vilken grad tillämpar svenska insatsförband manövertänkande vid övningar 
under grundutbildning (GU)? 

●  I vilken grad tillämpar svenska förband manövertänkande vid internationella 
insatser? 

●  Vilka är faktorerna som främst begränsar tillämpningen av manövertänkan-
de, och vilken är dessa faktorers inverkan, då svenska förband agerar i en 
multinationell kontext? 

                                                 
5 Försvarsmakten, Militärstrategisk Doktrin (Stockholm: Försvarsmakten, 2002), s. 81. 
6 Regeringen proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar (Stockholm: Försvarsdepartementet, 
2004), s. 75.  
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1.5   Avgränsningar 
Uppsatsen avhandlar markstridsförbandens tillämpning av manövertänkande från 
bataljonsnivån och nedåt. Motivet är kopplat till syftet med uppsatsen, dvs. det är 
osannolikt inom överskådlig tid att Sverige kommer att ställa större förband än ba-
taljon till förfogande för internationella insatser. 

1.6   Tidigare forskning 
Författaren har inte funnit någon tidigare forskning kring huruvida manövertänkan-
det i realiteten är implementerat i de svenska markstridsförbanden, eller om manö-
vertänkandets tillämpbarhet vid multinationellt samarbete.  

2 Bakgrund 
2.1   En utökad internationell ambitionsnivå 
Europarådet beslutade i juni 2004 om etablerandet av “Battle Group” konceptet.7 
Battle Group konceptet utgör idag själva kärnan i EU-staternas ambition att möjlig-
göra den militära delen av EU:s säkerhetsstrategi8. Konceptet lyftes fram hösten 
2003 gemensamt av Storbritannien och Frankrike, och även Tyskland ställde sig 
tidigt bakom idén. Konceptet utgör EU:s snabbinsatsstyrka med tio dygns insatsbe-
redskap, och bygger på olika stridsgrupper med bataljons storlek.9 Den första EU 
ledda operationen, Artemis i Republiken Kongo 2003, utgör ett exempel på vad 
EU:s militära samarbete skall klara av. Behovet beskrivs som ”Joint Tactical 
Groups” om cirka 1 500 man, med syfte att öka beredskapen att stödja FN med mili-
tära operationer. I försvarspropposition 2004 kan följande utläsas: 

Sverige ska bidra till EU:s förmåga att ställa snabbinsatsresurser till 
förfogande vid krishanteringsinsatser. Särskild uppmärksamhet bör 
även ges till möjligheten att verka i andra konfliktförebyggande- och 
krishanteringsinsatser globalt, inklusive i Afrika, Mellanöstern och 
Asien.10 

I propositionen framgår även att Försvarsmaktens förmågor skall inkludera humani-
tära insatser och samtliga Peace Support Operations (PSO), dvs. från förtroendeska-
pande till fredsframtvingande insatser.11 

Ett svenskt bidrag till en multinationell snabbinsatsstyrka som ska 
ledas av Sverige, tillsammans med bland annat Finland, ska utveck-
las som en del av EU:s snabbinsatsförmåga. Förbandet ska vara ope-
rativt senast den 1 januari 2008.12 

                                                 
7 European Council, “Battle Group Concept - Progress report (Item approved)”, beslut i Europa rådet 
17/6 2004, External relations, 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/cfsp/intro/gac.htm#bg140604. 
8 Solana, Javier,”The EU Security Strategy Implications for Europe's role in a changing world”, tal i 
Berlin 12/11 2003, http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/discours/77889.pdf. 
9 Regeringen propposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar (Stockholm: Försvarsdepartementet, 
2004), s. 104. 
10 Ibid., s. 9. 
11 Ibid., s. 9. 
12 Ibid., s. 14. 
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2.2   EU:s förutsättningar för gemensam doktrinär grund 
Grundidén i EU:s snabbinsatsförmåga är en multinationell styrka, där alla medlems-
länderna kan bidra med förband, och förmågan till samarbete har understrukits un-
der hela processen. Eftersom styrkan byggs upp av ett stort antal länder är det nöd-
vändigt med fastlagda kriterier som styr upp samarbetet.13 Detta delkapitel syftar till 
att beskriva de strukturella förutsättningarna för detta multinationella samarbete. 
 
Kännetecknande för EU ledningsstruktur är att på den militärstrategiska nivån finns 
ingen stående stabsorganisation. När den politiska nivån har lagt fast beslut om in-
sats finns två alternativ. Ett av alternativen är att nyttja en nationell stab från någon 
av EU-medlemmarna. Idag är det Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Italien 
som har anmält denna möjlighet. Det andra alternativet är att EU ställer förfrågan 
till NATO att en NATO-stab (SHAPE) ställs till förfogande. Anledningen till att EU 
inte har någon stående stab är bl.a. att mycket investeringar redan är gjorda i 
NATO, medlemsländerna har inte råd att ha någon stående EU-stab och att EU är 
angelägna om att inte äventyra den transatlantiska länken. Således är det NATO:s 
procedurer och standard som gäller på den militärstrategiska och operativa nivån.14 
 
Som bekant är huvuddelen av EU-staterna även medlemmar i NATO. Även om ett 
land är medlemmar i både NATO och EU så har de bara råd att ha ”en uppsättning 
förband”, således är det (för dessa länder) samma förband som är ämnade att nyttjas 
inom ramen för EU och NATO.15 NATO har långtgående standard för både teknis-
ka system, procedurer och övriga arbetssätt, men NATO-medlemmarna har mer 
eller mindre anpassat sig till dessa. Enskilda länder kan sägas balansera NATO-
standard med nationella, kulturella och politiska förutsättningar.16 Ett lands doktrin 
är uppbyggd av bl.a. dess tradition och erfarenheter och skall ligga till grund för 
utbildning av officerare, övning av förband och framtagning av materielsystem. 
Med andra ord är det ogörligt för en nation att inarbeta olika doktriner för olika för-
band. Resultatet har blivit att nu när EU skall fördjupa sitt försvarssamarbete, utgörs 
den doktrinära grunden för varje nations truppbidrag av dels den nationella traditio-
nen, och dels av mer eller mindre inarbetad NATO-standard. 

2.3   NATO:s doktriner 

2.3.1 Allied Joint Publication-01 (B), (AJP-01(B)) 
Standardisering av doktriner är grunden för att lyckas med multinationella insat-
ser.17 AJP-01(B) är NATO:s doktrin för Combined Joint Task Force, men är även 
tillämpbar vid EU ledda operationer då NATO:s förband och förmågor skall nytt-
jas.18 Doktrinen är främst tänkt att tillämpas på den operativa nivån, men är använd-
bar som referens på alla nivåer.19 Fördjupad kunskap om de olika nationernas ar-

                                                 
13 ISIS Europe, “Battle Groups’ to strengthen EU military crisis management”, European Security 
Review nummer 22, April 2003, s. 1, http://www.isis-
europe.org/ftp/Download/ESR%2022%20Battle%20Group.pdf. 
14 Intervju med Lars Wedin, Försvarshögskolan, 24/11 2004. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 NATO, Allied Joint Doctrine, AJP-01 (B), Ratification Draft 2 (Brunsum: NSA, 2001), para 0409. 
18 Ibid., Preface para 0101. 
19 Ibid., Preface para 0102. 
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betssätt, vilket är en förutsättning för framgång, uppnås bäst genom multinationella 
övningar.20 

There must be a common understanding of the operational doctrine 
governing the employment of forces. This can be achieved through 
peacetime training and exercises. 21 

Proppositionen 2004 anger en väl beprövad metod för Sverige att öka samarbets-
förmågan med NATO-länder, vilket även ger ökad förmåga att agera inom ramen 
för EU:s multinationella krishanteringsstyrka. 

Regeringen bedömer att Sverige bör fortsätta att utveckla samarbetet 
med NATO inom ramen för Partnerskap för Fred (PFF). Sverige bör 
utnyttja de möjligheter som finns att, inom ramen för den svenska 
säkerhetspolitiska linjen, öva med NATO även utanför PFF-
samarbetet när det rör internationella krishanteringsövningar.22 

2.3.2 Doktrinär utgångspunkt – vitala begrepp 
Inom NATO finns det inga gemensamma doktriner för den taktiska nivån. AJP-
01(B) är som sagt främst framtagen för den operativa nivån men utgör även en dokt-
rinär utgångspunkt till den taktiska nivån. I AJP-01(B) kapitel 2 ”Principles of allied 
Joint Operations” beskrivs huvuddragen i doktrinens syn på bl.a. ledningsfilosofi. 
Enligt AJP-01(B) utgör kunskap och förståelse för nyckelfaktorerna bakom 
NATO:s tidigare framgångsrika multinationella insatser en startpunkt för att utveck-
la doktrinen. Dessa principer är inte absoluta, och nationerna kanske betonar bety-
delsen av dem något olika.23 Bl.a. framträder följande principer i AJP-01(B): 
 
Decentralisation: Decentraliseringsprincipen vårdas genom delegerande av befo-
genheter och uppmuntrande av underställda att ta ansvar för att stödja högre chef 
vilja och syfte. Decentraliserad ledning stödjer initiativkraften och kortar ned tiden 
för beslutsfattning. 
 
Objectives: Tydliga mål skall anges. Uppfyllande av målen bidrar med att nå slutlä-
get (End State). När ett mål definieras skall uppdragets syfte samt kriterier-
na/mätvärdena för när det är uppnått framgå. 
 
Main Effort: När ett mål har definierats som avgörande skall alla förenade ansträng-
ningar satsas mot detta. 
 
Concentration of Force: Stridskrafterna skall kraftsamlas till (avgörande) tid och 
plats för att uppnå avgörande resultat. 
 
Flexibility: Förbanden skall med hög grad av flexibilitet verka för att högre chefs 
syfte uppnås. Handlingsfrihet i genomförandet och förmåga att möta det oväntade 
betonas. Vidare beskrivs vikten av snabb beslutsfattning och att förbanden kan age-
ra med högt tempo. 

                                                 
20 NATO, Allied Joint Doctrine, AJP-01 (B), Ratification Draft 2 (Brunsum: NSA, 2001), para 0409. 
21 Ibid., para 0408. 
22 Regeringens proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar: Sammanfattning, (Stockholm: För-
svarsdepartementet, 2004), s. 9, http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/04/63/5968d238.pdf. 
23 NATO, Allied Joint Doctrine, AJP-01 (B), Ratification Draft 2 (Brunsum: NSA, 2001), para 0206. 
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Initiative: Initiativ handlar om att upptäcka och bedöma möjligheter, men även att 
kunna lösa problem när de uppstår. Initiativkraft utvecklas genom ömsesidigt för-
troende och förståelse, samt genom gemensamma övningar. Alla chefer måste ges 
förtroendet att ta initiativ och de måste i gengäld uppmuntra initiativ av sina under-
ställda chefer. För att uppnå detta klimat som främjar initiativkraft måste det finns 
stor acceptans för att misstag kan begås. 
 
Simplicity: Enkla och tydliga order är en grund för att uppdrag skall uppfattas rätt. 

2.4   Sammanfattning 
●  EU har ingen egen doktrin för någon ledningsnivå. 

●  NATO:s doktrin för den operativa nivån AJP-01(B) gäller på motsvarande 
nivå inom EU. 

●  AJP-01(B) utgör referens till samtliga ledningsnivåer inom NATO. Således 
är den grunden för EU:s ledningsfilosofi på den taktiska nivån. 

●  Den gemensamma standarden i NATO balanseras mot de olika nationernas 
tradition och kultur, dvs. trots gemensamma dokument finns mer eller mind-
re nationella särarter. 

●  Multinationella övningar är ett viktigt medel för att uppnå ömsesidig förstå-
else mellan förband från olika länder.  

3 Teorianknytning 
3.1   Diskurs och teoretisk utgångspunkt 

3.1.1 Manöverteorins bakgrund 
Manöverkrigföringen är en sammansättning av fenomen som har utvecklats och 
prövats under en längre tid. Dess beståndsdelar har enligt flera militärteoretiker varit 
orsaken till framgång under flera krig. Det har även visat sig att när principerna 
samspelar blir effekten mycket stor. Under den markoperativa profileringen för 
chefsprogrammet 03-05 studerades flera av principerna och de framstod, bl.a. under 
seminarier, som tidlösa.24  
 
Den moderna manöverkrigföringens utveckling har till stora delar präglats av att 
erfarenheter och teorier har transformerats mellan länder och individer. Exempelvis 
har William S. Lind inspirerats av tyska arméns utveckling mot, och genomförande 
av, en modern manöverkrigföring under första och andra världskriget. Detta visar 
sig genom begreppsfloran han refererar till, exempelvis Auftragstaktik, Schwerpunkt 
och Flächen und Lücken,25 samt genom den mängd historiska exempel han ofta an-
vänder sig av i sina framställningar.26  
 
Robert Leonhard pekar på Liddell Harts och J F C Fullers avtryck i den moderna 
manöverkrigföringen. Liddell Hart och Fuller förespråkade bl.a. pansarvapnet som 
                                                 
24 Försvarshögskolan, Kursbeskrivning C13 A: Operativ fördjupningskurs mark, kurskod FB4FT0, 
(Stockholm: Försvarshögskolan, 2004), s. 3 och bilaga 1, sida 2. 
25 William S. Lind, Maneuver Warfare Handbook (Boulder: Westview Press, Inc., 1985), s. 13. 
26 Ibid., s. 15-17, 19-20. 
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kraftsamlingsvapen och de såg dess möjlighet att bidra till operationer präglade av 
högt tempo och indirekt metod. På detta sätt kunde, enligt britterna, genombrott 
åstadkommas. Leonhard påpekar det ironiska faktumet att det inte var de allierade, 
utan de tyska officerarna, som tog fasta på dessa brittiska tankegångar.27 Heinz Gu-
derian styrker detta i sina memoarer, vilket understryker förekomsten av idéöverfö-
ring av de principer som tillsammans utgör manöverkrigföringen. 

3.1.2 Nutida författares ståndpunkt 
Flera författare har härlett den historiska bakgrunden och jämfört hur nutida militär-
teoretiker beskriver manöverkrigföring. Passchier gör i sin C-uppsats en jämförelse 
mellan olika nutida teoretikers beskrivningar av ämnet. Passchier pekar i sin C-
uppsats ”Implementation of the Manoeuvre Warfare in the Swedish Army” på att 
flera västorienterade författare har en likartad syn och att de idémässigt korsbefruk-
tar varandra.28 Samsyn råder i stort när de exempelvis beskriver ”att komma innan-
för motståndarens beslutscykel” samt ”att påverka motståndarens vilja och förmåga 
till fortsatt kamp”. Även övriga huvuddrag kring manöverkrigföring är likartade.29  
 
Tidigare forskningsarbeten pekar på problematiken med begreppsfloran runt manö-
verkrigföringen. Begrepp såsom manövermetod, manöverteori, manövertänkande 
och manöverkrigföring tolkas och ges olika innebörder av olika författare. Frågan 
om manöverkrigföring är metod eller ett sätt att tänka återkommer ständigt och sva-
ret varierar. En slutsats som dras är att det är både metod och ett sätt att tänka.30 En 
annan uppfattning är att manöverkrigföring i första hand inte är en metod utan ett 
sätt att tänka där de psykologiska faktorerna oftast är avgörande.31 

3.1.3 Teoretisk utgångspunkt för C-uppsatsen 
I mitt arbete görs inte en fördjupad analys av den historiska bakgrunden eller jämfö-
relser mellan olika teoretiker. I uppsatsen har istället en teoretisk utgångspunkt 
valts, för att kunna fokusera på uppsatsens tyngdpunkt, dvs. implementeringsgraden 
av manövertänkandet i Sveriges markstridsfunktion, samt huruvida manövertänkan-
det är tillämpbart i internationell tjänst. 
 
William S. Linds Maneuver Warfare Handbook har valts som utgångspunkt för teo-
rianknytningen i denna uppsats. Anledningen till det är tredelat. För det första så är 
Lind erkänd militärteoretiker som har haft stor påverkan gällande doktrinutveckling 
sedan 1980-talet. Lind har bl.a. bidragit till marinkårens utveckling inom området. 
För det andra så ges Lind tyngd på Försvarshögskolan då hans bok i ämnet är en del 
av kurslitteraturen för både stabsprogrammet och chefsprogrammet. Lind måste 
anses, tack vare översättningen och utgivningen av Maneuver Warfare Handbook 
på svenska, som den mest läste författaren inom manöverkrigföring i Sverige. För 
det tredje identifierades tidigt i arbetet stora likheter mellan Linds hållning och 
Doktrin för markoperationer (DMO) vilken förväntas bli fastställd inom kort. 
                                                 
27 Robert Leonhard, The Art of Maneuver (Novato: Presidio Press, 1991), s. 48-49. 
28 Jean Passchier, Implementation of manoeuvre warfare in the Swedish army (Stockholm: Försvars-
högskolan, 2001), s. 45. 
29 Ibid., s. 46. 
30 Peter Mattsson, ”Manöverkrigföring: en analys av den vertikala omfattningen på Eben-Emael den 
10 maj 1940”, ur antologin Agne Bengtsson och Peter Mattsson, Manöverkrigföring: metod eller 
tanke (Stockholm: Försvarshögskolan, 2000), s. 228. 
31 Karlis Neretnieks förord till Michael Claesson, Lars Ericson och Peter A Mattson, Manövertän-
kande: Essäer kring teori och praktisk tillämpning (Stockholm: Försvarshögskolan, 2001), s. 3. 
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3.2   Manöverteori, manövertänkande och manöverkrigföring 

enligt William S. Lind 

3.2.1 OODA-loopen, den teoretiska grunden enligt Lind 
Lind har sedan 1970-talet haft stor påverkan både på USA:s armé och marinkår när 
det gäller utveckling av manöverkrigföringen.32 Den mest grundläggande teoretiska 
modellen bakom manöverkrigföringen är enligt Lind OODA-loopen.33 OODA-
loopens upphovsman John Boyd fann vid studiet av strid mellan jaktplan att förmå-
gan att hinna genom en ”beslutscykel”, bestående av stegen ”upptäcka”, ”bedöma”, 
”fatta beslut” och ”agera”, var en mycket betydande framgångsfaktor. Boyd gjorde 
därefter en studie av historiska fälttåg och konstaterade att principerna för OODA-
loopen gick att identifiera även vid markstrider.34 Utgångspunkten för OODA-
loopen är att strid genomförs av två motståndare vilka båda försöker oskadliggöra 
sin fiende och skydda sig själv. Helt avgörande i tvekampen är att sätta in rätt åtgärd 
samtidigt som motståndaren inte hinner uppfatta vad som händer, och därmed kan 
motståndaren inte skydda sig själv eller parera. Det centrala är att ständigt hinna 
igenom beslutscykeln före motståndaren. Ett exempel på beslutscykel: 
 
Upptäcka; En taktisk chef noterar att motståndaren anfaller utan flankskydd. 
 
Bedöma; Med stöd av upptäckten att fienden saknar flankskydd görs bedömningen 
att fienden är sårbar för anfall i sidan och att detta kan skada fienden allvarligt. 
 
Beslut; Den taktiske chefen fattar beslut om att med mindre del ta upp strid med 
fienden från innevarande linje, medan kraftsamling sker till anfall i fiendens flank. 
 
Agera; Genom insättande av exempelvis avdelad reserv igångsätts genast anfall mot 
fiendens flank. 
 
Genom en rad agerande, där beslutscykeln ständigt är snabbare än motståndarens, 
bygger en part upp ett övertag samtidigt som motståndaren inte uppfattar vad som 
händer. Motståndaren tvingas ständigt till att parera på felaktiga underlag, och käns-
lan att vidare kamp inte är utsiktsfull uppstår. Resultatet blir till slut att motstånda-
ren är besegrad, inte på grund av att huvuddelen av hans styrkor är slagna, utan för 
att han befinner sig i en sådan situation att han inte ser möjligheten till framgångs-
rikt motstånd.35 Lind beskriver det hela enligt: 

Boyds teori definierar vad som menas med ordet ”manöver” när det 
används i begreppet ”manöverkrigföring”. Manöver innebär att skaf-
fa ett övertag gentemot fienden, genom att under så många cykler 
som krävs ständigt vara snabbare än fienden tills han tappar förmå-
gan att slåss som en effektiv, organiserad styrka.36 

                                                 
32 William S. Lind, ”Maneuver Warfare Handbook”, översättning av Nils Marius Rekkedal & Arne 
Baudin (Redaktör), Handbok manöverkrigföring (Stockholm: Försvarshögskolan, 2002), s. 5. 
33 Ibid., s. 14. 
34 Ibid. 
35 Ibid., 14-15. 
36 Ibid., s. 15. 
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Slutsatser: 
I citatet ovan framgår att en viktig del av ”Manöverkrigföring” är en utvecklad för-
måga till snabbt agerande relativt motståndaren, och att det är fiendens vilja att slåss 
som angrips. Snabbheten till agerande bygger på att hantera hela beslutscykeln, dvs. 
upptäcka, bedöma, besluta och agera. 

3.2.2 Att verkställa ett manövertänkande 
Lind definierar och relaterar taktik till manöverkrigföring i följande två citat: 

Taktik är en process som går ut på att kombinera två element, strids-
teknik och utbildning, med hjälp av tre mentala ”filter” eller refe-
renspunkter – uppdragstaktik, kraftsamling och sökandet efter fien-
dens styrkor och svagheter – i syfte att ta fram en metod som är unik 
för aktuell situation.37 

Uppdragstaktik, kraftsamling och styrkor och svagheter – är så vitala 
för manöverkrigföringen att de utgör vår definition av vad manö-
verkrigföring är.38 

Slutsatser 

●  Förbandens förmåga att genomföra manöverkrigföring är beroende av föl-
jande grund: 

- Stridstekniken måste vara mycket inövad, effektiv och präglas av högt 
tempo, annars uppstår förseningar och agera steget i OODA-loopen tar 
för lång tid. 

- Officerskåren måste ha en hög utbildningsnivå gällande taktisk förstå-
else för att kunna identifiera unika handlingssätt för varje aktuell situa-
tion.39 

●  Tre principer utgör huvuddragen i manöverkrigföringens genomförande, 
nämligen uppdragstaktik, kraftsamling och sökandet efter fiendens styrkor 
och svagheter.40 

3.2.3 Från ”mentala filter” till kriterier för manövertänkande 

Uppdragstaktik 
Uppdragstaktik är den viktigaste komponenten, och är som begrepp ett samlings-
namn över ett väldigt brett och sammansatt fenomen.41 Uppdragstaktik kan kortfat-
tat beskrivas som att direkt underställda chefer (DUC) erhåller ett uppdrag som be-
skriver VAD som skall uppnås och ges mycket stor handlingsfrihet i HUR de skall 
lösa uppdraget. Ur Linds beskrivning av manöverkrigföring framgår följande krite-
rier för att uppdragstaktik skall fungera: 
 

                                                 
37 William S. Lind, ”Maneuver Warfare Handbook”, översättning av Nils Marius Rekkedal & Arne 
Baudin (Redaktör), Handbok manöverkrigföring (Stockholm: Försvarshögskolan, 2002), s. 19. 
38 Ibid., s. 26. 
39 Ibid., s. 20. 
40 Ibid., s. 19. 
41 Niklas Zetterling, ”Uppdragstaktik och tidsfaktorn”, artikel i Kungliga krigsvetenskapsakademins 
handlingar och tidskrift nr 2, 2000, s. 107. 
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●  Decentraliserad ledning, bygger på att det är de personerna som är nära de 
uppkomna situationerna som bäst förstår vad som händer, och därmed bäst 
kan se vilka möjligheter eller problem som vid just det tillfället uppstår. 
Därför skall enheterna på låg nivå ha långtgående mandat samt ansvar att ta 
initiativ och agera för att nå önskad effekt på egen och högre chefs nivå.42 
Detta synsätt skall sträcka sig ned till de allra lägsta nivåerna (grupp) då de 
ofta utgör själva stridskontakten med fienden.43 

●  Uppdrag och uppgifter till DUC skall kännetecknas av följande: 

- DUC delges uppdrag och syfte för två nivåer över den egna. Exempel-
vis skall en plutonchef förstå bataljonschefens och kompanichefens 
uppdrag och syfte.  

- Uppgiften utgör en del av det överordnade uppdraget. Således har upp-
draget större tyngd och utgör underlag för DUC att förstå uppgiften, 
men framförallt utgör uppdraget underlag för att DUC skall kunna ta 
initiativ och fånga möjligheter under striden. Således skall DUC förstå 
och ta ansvar för att uppdraget löses genom att, vid behov, självstän-
digt ta sig ny uppgift och välja bort den givna uppgiften. 

- Förtroende mellan chefer på olika nivåer byggt på personlig känne-
dom, likartad utbildningsgrund (doktrin och filosofi) och acceptans 
från högre befäl att DUC med initiativkraft ibland fattar fel beslut.44 

Kraftsamling 
Vid analys av varje unik situation är det avgörande vilken kraftsamling som läggs 
fast. Kraftsamling skall ses som det medel som väljs för att lösa uppdraget och upp-
nå dess syfte. Kraftsamling utgör därför ett samordningsinstrument som visar DUC 
mot målet och chefens önskade resultat. Kraftsamling kan utgöras av riktning, plats 
i terrängen, ett utpekat förband, tiden, en speciell funktion m.m. Det är mycket cent-
ralt att kraftsamlingen är tydlig för alla DUC och även här skall två nivåer upp vara 
klarlagd.45 

Sökandet efter fiendens styrkor och svagheter 
Denna faktor används för att klarlägga vilken kraftsamling som skall väljas vid var-
je unik situation. Helt centralt vid manöverkrigföring är att inte slå mot fiendens 
starka sidor. Strävan är att identifiera och slå mot fiendens svaga sidor för att på så 
sätt få ett övertag. Styrkor och svagheter på lägre nivå kan utgöras av exempelvis 
terräng, förband eller någon funktion. Tydliga exempel på styrkor är en försvars-
grupperad fiende och exempel på svagheter kan vara luckor mellan förband, flanker 
eller mjuka mål som ledning och underhåll. Eftersom stridsfältet hela tiden är för-
änderligt kan inte den exakta kraftsamlingsriktningen (luckan/tillfället) läggas fast i 
förväg. Stridsspaning, som är alla enheters ansvar, är instrumentet för att läggas fast 
kraftsamlingsriktningen. Stridsspaningen utgörs av starka offensiva komponenter 
och söker aggressivt efter motståndarens styrkor och svagheter samtidigt som den 
bidrar till att öka förvirring och kaos hos fienden.46  

                                                 
42 William S. Lind, ”Maneuver Warfare Handbook”, översättning av Nils Marius Rekkedal & Arne 
Baudin (Redaktör), Handbok manöverkrigföring (Stockholm: Försvarshögskolan, 2002), s. 20. 
43 Ibid., s. 33. 
44 Ibid., s. 20-24. 
45 ibid., s. 25. 
46 Ibid., s. 25-26. 
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3.3   Teoretisk definition och analysverktyg 

Teoretisk definition av manövertänkande: 
Manövertänkande bygger på ett förhållningssätt där fokus ligger på att skaffa ett 
övertag gentemot fienden, så att han tappar förmågan att slåss som en effektiv och 
organiserad styrka.47 Detta åstadkoms genom: 

●  Att under så många beslutscykler (OODA-loopar) som krävs ständigt vara 
snabbare än fienden.48 

●  Att identifiera och ta fram en metod som är unik för aktuell situation, i syfte 
att åstadkomma flexibelt uppträdande. 49 

●  Tillämpning av uppdragstaktik, kraftsamling och sökandet efter fiendens 
styrkor och svagheter.50 

Kriterier för manövertänkande – analysverktyg 

Allmänna kriterier: 

●  Vid varje aktuell situation skall ett (unikt) handlingssätt identifieras. Val av 
taktiskt tillvägagångssätt skall präglas av flexibilitet. 

●  Stridstekniken måste vara mycket inövad och präglas av högt tempo. 

●  Högt tempo genom hela OODA-loopen. 

Kriterier för uppdragstaktik: 

●  Likartat och väl förankrat synsätt på ledning mellan förbandsnivåer. 

●  Uppbyggt förtroende mellan chefer på olika nivåer. 

●  Uppdraget är långsiktigt och överordnat den mer kortsiktiga uppgiften. 

●  DUC hålls orienterad om uppdrag och syfte för två nivåer över den egna. 

●  Decentraliserad ledning, präglat av att DUC har mandat och tar ansvar till 
initiativ. Härvid skall DUC uppmuntras till agerande gentemot förändring av 
situationen, med fortsatt fokus på uppdraget och syftet. 

Kriterier för kraftsamling: 

●  Kraftsamlingen är tydlig för alla DUC. 

●  Kraftsamlingen två nivåer upp skall vara klarlagd. 
 
Kriterier för sökandet efter fiendens styrkor och svagheter 

●  Stridsspaning (informationsinhämtning) är alla enheters ansvar. 

●  Exakt kraftsamling bestäms inte före anfallet/striden. Stridsspaning lägger 
fast kraftsamlingsriktningen. 

●  Stridsspaningen sätts in från flera håll. 

                                                 
47 William S. Lind, ”Maneuver Warfare Handbook”, översättning av Nils Marius Rekkedal & Arne 
Baudin (Redaktör), Handbok manöverkrigföring (Stockholm: Försvarshögskolan, 2002), s. 15. 
48 Ibid. 
49 Ibid., s. 19. 
50 Ibid., s. 26. 
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4 Metod och material 
4.1   Procedur 
Det första steget var att kartlägga diskursen inom forskningsområdet genom studie 
av litteratur. Fakta inhämtades genom studie av dokument, samt genom intervjuer 
om de doktrinära förutsättningarna för multinationellt samarbete vid militära opera-
tioner inom ramen för EU:s försvars och säkerhetspolitik. 
Nästa steg var att med stöd av diskursen inom manövertänkande, och genom kvali-
tativa litteraturstudier, utarbeta en teoretisk definition och ett analysverktyg som 
stöd för vidare arbete. Med stöd av analysverktyget konstruerades enkät- och inter-
vjufrågor. Enkäten distribuerades till ett urval av respondenter med dokumenterad 
erfarenhet av att leda förband inom insatsorganisationen och/eller i internationell 
tjänst. Enkätsvaren användes under analysen som grund för att kvantitativt analyse-
ra tendenser gällande ledning av taktiska förband inom markstridsfunktionen. 
Därefter genomfördes intervjuer med ett begränsat urval av officerare. Intervjuerna 
syftade till att fånga upp tankar, idéer, uppfattningar och förhållningssätt gällande 
både statusen på manövertänkandets implementering inom markstridsfunktionen, 
och huruvida manövertänkande är tillämpbart vid multinationellt samarbete. 
Analys genomfördes när all datainhämtning var klar. Med stöd av analysen besva-
rades uppsatsens frågeställningar och därefter genomfördes diskussion mot uppsat-
sens syfte och problemformulering.  

4.2   Design 
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4.3   Deltagarna i undersökningen 
Ambitionen med uppsatsen är att generalisera resultatet från undersökta responden-
ter, till att vara allmängiltig för manövertänkandets implementering i markstrids-
funktionen, och för tillämpningen av manövertänkande vid internationella insatser. 
Författaren har därför använt sig av strategiskt urval av respondenter. Ett grundkri-
terium för respondenterna har varit att de hade relativt färska, efter år 2000, och 
betydande erfarenheter (mer än enstaka övning) av att leda förband i GU eller i in-
ternationell tjänst. Vidare har sammansättningen av respondenter strukturerats för 
att inkludera de olika ledningsnivåerna bataljon, kompani och pluton. Även 
perspektivet olika förbandskategorier såsom mekaniserade förband, amfibieförband 
och de olika funktionerna har inkluderats. Författaren har först tagit stöd av kolle-
gor, exempelvis kurskamrater samt avdelningschefer på chefs- och stabsprogram-
met, för att hitta och kartlägga enkätrespondenterna med önskad erfarenhet. Därefter 
har kontakt tagits direkt med respondenterna via e-post och telefon. Ambitionen 
med riktat urval har sånär som på enstaka respondent uppnåtts och totalt har 28 sva-
rat på enkäten. 
Intervjurespondenterna har i huvudsak hämtats ur enkätdeltagarna och har valts ut 
för att ge största möjliga erfarenhetstäckning. De som inte är hämtade ur enkätre-
spondenterna har valts, trots begränsad ”färsk” erfarenhet från att leda förband, för 
att de har bedömts kunna ge viktiga perspektiv till uppsatsen. Exempel på detta är 
officerare som deltagit vid utarbetande av markstridsdoktrinen, tjänstgör som tak-
tikutvecklare på Markstridsskolan eller har erfarenhet från internationellt samarbete 
från stabsperspektivet, på brigadnivån eller motsvarande. 

Beskrivning av intervjurespondenterna 
AA 
- Fältkompanichef på stridsvagnskompani 
- Pansarskyttekompanichef i Liberia (LAXX) 
 
BB  
- Fältplutonchef på stridsvagn och fältkompanichef på stridsvagn 
- Pansarskytteplutonchef i Bosnien (BAXX) och Pansarskyttekompanichef i Ko-

sovo (KSXX) 
 
CC 
- Chef Internationella Ingenjörkompaniet (EN01), ej insatt 
- ”Operations officer” och stf kompanichef i Makedonien (MAXX) 
- Plutonchef på mekaniserad skyttepluton BAXX 
- Sektionschef för ”Mine awereness” i brigadstab, Kosovo 
- Baltic Training Team, stf S 3 
 
DD 
- Två stycken KFÖ, som plutonchef respektive bataljonsstabsmedlem 
- Flera GKÖ som plutonchef och kompanichef 
- Plutonchef under BAXX i 8 månader 
- Kompanichef på SWERAP (SR01) som övade och var insatsberedda i ett år 
- Kompanichef i Kosovo (KSXX) 
- Kompanichef på Arméns insatsbataljon (IA 03) utan att bli insatt och slutligen 

LAXX som kompanichef i ett år inklusive förberedelserna. 
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EE 
- Välövad som mekaniserad bataljonschef, mycket övad som kompani- och plu-

tonschef. 
- Ingen mission, dock tjänstgjort på ledningsövningar och förbandsövningar med 

andra nationer, främst Irland, Danmark, Norge och Finland. 
- Jobbat flera år på taktikutvecklingsavdelningen på MSS 
 
FF 
- Jägarbataljonschef i ett år, stf jägarbataljonschef i ett år och skvadronschef på 

tre KFÖ 
- Transportkompanichef i FN insats i Libanon, vilket var en multinationell insats 
- Stabsmedlem i en FN-kårstab i Zagreb, vilken var sammansatt av flera nationer 
- Stabsmedlem i divisionsstab i Bosnien och i Afghanistan (International Security 

Assistance Force, ISAF), vilket innebar samarbete med framförallt amerikanska 
och turkiska officerare 

- Operationell headquarter (OHQ), i Paris under ledning av Artemis, vilket var en 
fransk ledd operation, i operationen deltog bl.a. SSG 

 
GG 
- Flera KFÖ från pluton till Bataljonsnivån, övat mycket som mekaniserad batal-

jonschef 
- Övat som stridsledningsbefäl på fördelning och division 
- Stabschef på ATK under Kompassövningen 2004 
- Ingen ”mission”, men har dock samarbetat med officerare från flera andra län-

der bl.a. i samband med doktrinarbete 
 
HH 
- Bataljonschef och brigadchef vid XXbrigaden, KFÖ (motsvarande) på nivåer 

från kompanichef till brigadchef 
- Bataljonschef över BAXX och då ingående i den Nordisk/Polska brigaden 
- Tjänstgöring i KFOR HQ, vilket var en NATO-divisionsstab, såsom chef över 

Joint Implementation Comission. Där var HH en i ledningsgruppen, och chefen 
för NATO:s Kosovoenhet (KFOR) främste företrädare gentemot Serbien-
Montenegros försvarsmakt under stabiliseringsarbetet efter kriget 

4.4   Mätningarna 

4.4.1 Enkätundersökningen 
Enkäten måste anses som relativt omfattande (60 frågor) och bestod till huvuddel av 
frågor med fasta svar och till mindre del av öppna frågeställningar där responden-
terna har kunnat beskriva sin uppfattning kring manövertänkandet. Vid vissa frågor 
var det valbart att kryssa för två alternativ, varför summan då blir mer än 100 % i 
vissa enkätresultat. Samtliga frågor med flervalsalternativ har innehållit möjlighet 
för respondenterna att kommentera sina svar. Det stora antalet frågor är ett resultat 
av författarens ambition att beskåda de olika delområdena ur flera perspektiv. Såle-
des berörs undersökta delområden av ett flertal frågor. De slutna frågeställningarna 
har använts i syfte att kvantitativt kunna påvisa respondenternas uppfattningar om 
manövertänkandet är implementerat inom markstridsfunktionen eller inte. De öppna 
frågorna har nyttjats i syfte att på ett tidigt stadium fånga upp respondenternas tan-
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kar kring tillämpning av manövertänkandet. Dessa tankegångar har använts för att 
formulera intervjufrågor. Frågorna strukturerades inom områdena: 

●  Utbildning, där självskattning av teoretiska kunskaper och praktisk förmåga 
gjordes. I denna del utfördes även skattning av vilken utbildningsmetod som 
mest har bidragit till respondentens utveckling inom manövertänkandet samt 
vilken utbildningsmetod de helst ville ha mer av. 

●  Uppdragstaktik, där tyngdpunken låg på huruvida högre chef, och respon-
denterna själva gav en ram (ett uppdrag) inom vilket en uppgift skulle lösas. 
Till denna del hör även frågeställningar kring initiativ och attityden till initi-
ativ. Initiativfrågorna berörde chefens perspektiv, det egna perspektivet och 
om DUC präglades av initiativkraft. 

●  Kraftsamling, där tyngdpunkten handlade om högre chef och respondenterna 
själva var tydliga med sin kraftsamling. Vikt lades även vid om de lade fast 
kraftsamlingen före eller under striden och om kraftsamling gjordes mot fi-
endens styrkor eller mot hans svagheter. 

●  Stridsspaning, sökande efter styrkor och svagheter, där tyngdpunkten låg 
kring om högre chef och de själva aktivt sökte fiendens styrkor och svaghe-
ter. Av vikt var även om de såg stridsspaning/inhämtning av underrättelse 
som alla DUC ansvar. 

Efter förtestning av fyra testrespondenter publicerades enkäten på internet. En första 
kontakt med respondenter för enkäten togs december 2004, och upprepad kontakt 
togs januari 2005. Urvalet har varit begränsat och svarsfrekvensen har varit måttlig, 
cirka 60 %, och det totala antalet svar är 28. De flesta respondenterna har svarat på 
enkäten genom internet via direktlänk, varvid fullständig anonymitet tillgodosetts. 
Två respondenter har av tekniska anledningar inte kunnat använda länken, och har 
då genomfört enkäten i pappersform. De svaren har författaren själv arbetat in i Eval 
och därefter har papperssvaren förstörts. 

4.4.2 Intervjuundersökningen 
Intervjun genomfördes med öppna frågeställningar, och syftade till att fånga upp 
fördjupade tankegångar kring manövertänkandets tillämpning vid övningar inom 
GU och vid internationella insatser. Vidare syftade intervjuerna till att ge underlag 
för vad manövertänkande är vid praktisk tillämpning, samt till att hitta faktorer som 
begränsar tillämpningen av manövertänkande vid samarbete med andra nationer. 
 
Två provintervjuer föregick intervjuerna. Respondenterna fick inte frågorna tillsän-
da före intervjuerna, vilka genomfördes på respondenternas arbetsplatser alternativ i 
författarens bostad. Under intervjun förde författaren anteckningar, vilka skrevs ned 
digitalt direkt efter intervjun. Därefter sändes det renskrivna intervjuprotokollet till 
respondenterna för justering och godkännande. Vid ett tillfälle hade en respondent 
justeringar. 

4.5   Analysverktyget 
Den teoretiska definitionen av manövertänkande, som ligger till grund för utarbet-
ningen av analysverktyget, är en produkt av kvalitativa studier av William S. Linds 
Maneuvre Warfare Handbook. Med utgångspunkt i den teoretiska definitionen kon-
struerades ett analysverktyg i form av kriterier. Kriterierna är indikatorer som bör 
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uppfyllas, för att manövertänkande skall kunna sägas vara den rådande principen för 
ett förbands agerande. Den teoretiska definitionen och analysverktyget framgår ur 
teorikapitlet. Den teoretiska definitionen och analysverktyget utgör en central del av 
uppsatsen. Med stöd av verktyget konstruerades enkät- och intervjufrågor, och ana-
lysverktyget utgjorde dessutom en viktig struktur för analys av insamlad data. 

4.6   Analytisk metod 
För att utarbeta teoretisk definition av manövertänkande genomfördes kvalitativ 
textanalys av William S. Linds bok Maneuver Warfare Handbook. 
Analys av enkätresultatet genomfördes i en kombination av kvantitativ analys för att 
fånga upp tendenser direkt kopplat till de olika enkätfrågorna, och av kvalitativ ana-
lys för att värdera de olika tendenserna från enkätfrågorna mot kriterierna för manö-
vertänkande. Analys av intervjuresultatet genomfördes som kvalitativ analys. 

4.7   Etiska överväganden 
Vid följebrevet till enkäten och vid introduktion till intervjuerna orienterades re-
spondenterna om syftet med respektive undersökning, samt vilket syftet var med 
uppsatsen. Författaren har haft full öppenhet gentemot respondenterna om vad just 
deras bidrag till uppsatsen har varit. Enkätrespondenternas svar är anonyma genom 
det system som använts, och intervjurespondenterna har erbjudits anonymitet men 
samtliga har avböjt denna möjlighet. Författaren har dock gjort bedömningen att 
avidentifiera intervjusvaren för att respondenternas bidrag till uppsatsen inte skall 
missbrukas eller hållas emot respondenterna i framtiden.  

5 Forskningsfråga 1 - Vilken teoretisk kunskapsni-
vå och praktisk förmåga har officerare av manö-
vertänkande? 

5.1   Teoretisk kunskapsnivå 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den upplevda teoretiska kunskapsnivån måste betraktas som hög. Därmed dras slut-
satsen att officerarnas kunskapsnivå om manövertänkande utgör en tillräcklig teore-
tisk bas för att tillämpning av manövertänkande skall vara möjlig vid praktiska öv-

 

 Låg  14,3 %  4 
 God  53,6 %  15 

 Mycket god  39,3 %  11 
 Summa  107,1 %  30 

Hur vill du beskriva din teoretiska kunskapsnivå gällan-
de manövertänkande? 

Figur 1. Respondenternas teoretiska kunskapsnivå 
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ningar. Dessutom dras slutsatsen att kunskapsnivån inte är en begränsande faktor för 
tillämpning av manövertänkande vid skarpa insatser. 
 
Det är en vanligt förekommande åsikt bland respondenterna att det tidigt i karriären 
bör läggas en teoretisk grund om manövertänkande och uppdragstaktik. Resultatet 
från intervjuerna pekar på att nuvarande utbildningssystem inte medger att officera-
re som tjänstgör på lägre nivå uppnår erforderlig förståelse gällande manövertän-
kande på deras nivå. Inslaget av grundläggande militärteoretisk utbildning bör där-
med ges större plats tidigt i karriären.  

Det behöver inte innebära att kadetterna fördjupar sig i krigsveten-
skaplig teori, utan att de bör ha viss insikt och förståelse för fastlagt 
synsätt, exempelvis sambandet mellan tempo, decentraliserad led-
ning och initiativ. (AA) 

5.2   Praktisk förmåga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Den praktiska förmågan upplevs som lägre än den teoretiska kunskapsnivån. Den 
praktiska förmågan att tillämpa manövertänkande förefaller vara ytterst ojämn mel-
lan officerarna. I kommentarerna till enkätfrågan pekar de flesta på den stora bristen 
på övningstillfällen.  

 
Återkommande hos flera respondenter är att svenska officerare är bra på att skapa 
handlingsutrymme samt att agera, ta initiativ och kreativt lösa uppgifter. 

Mina erfarenheter säger att vi är bra på att fatta beslut och ge order 
med begränsat informationsläge. (EE) 

Svenska officerare är ganska kreativa och vågar agera, detta är ofta 
tydligt i jämförelse med andra nationer. (DD) 

En tydlig egenskap var att den svenska ledningen för SSG vågade 
agera och ta initiativ under operationen. Det svenska förbandet fick 
efterhand stort ansvar och svarade upp bra mot detta. (FF) 

Vissa pekar dock på brister i förmågan att styra med syfte och att ge handlingsut-
rymme. 

 Låg   35,7 %   10 

 God   50 %   14 
 Mycket god  17,9 %   5  
 ?   3,57 %   1  

 Summa   107,1%  30 

Hur vill du beskriva din praktiska förmåga 
att tillämpa manövertänkande? 

 

 Figur 2. Respondenternas praktiska förmåga 
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Ofta är vi alldeles för detaljreglerade. Det beror på att våra övnings-
upplägg är mycket styrda i detalj. Inget får ju gå fel på våra övning-
ar. (CC) 

Återkommande hos flera respondenter är även flexibilitet. Vi är även bra på delak-
tighet i beslutsprocesser och under genomföranden. Vårt sätt att föra dialog mellan 
nivåer bidrar till ett bra slutresultat. 

Vi är bra på att flexibelt och snabbt fånga upp möjligheter under 
striden. Genom stridskontakt, positiv rapportering från DUC släpps 
den DUC fram som har framgång. (BB) 

De senaste fem åren har vi blivit bättre på att tänka taktik och vi har fått ökad tak-
tisk förståelse. Vi har en positiv utveckling när det gäller att inse vad som är viktigt 
och att analysera olika situationer.  
 
Flera respondenter uttrycker att generella professionella brister utgör begränsning i 
praktiserande av manövertänkande. Bristerna går att härleda till brist på erfarenhet 
från truppföring och att officerare innehar specifika befattningar i insatsförbanden 
för kort tid. 

Generellt är vi inte bra på att tillämpa manövertänkande. Orsaken är 
att vår utbildningsståndpunkt är för låg, både bland soldater och offi-
cerare, och det gäller både med våra GU förband och våra förband i 
internationella insatser. (DD) 

Jag ser viss osäkerhet när vi går i befattning, och detta beror troligen 
på att vi inte övar tillräckligt. Erfarenhet är nödvändigt för att kunna 
leda med självförtroende. (GG) 

5.3   Respondenternas fortbildning inom manövertänkande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tendensen är att det råder stor variation när det gäller möjligheten att truppföra, och 
att en del av officerskåren övar sig förhållandevis mycket. En majoritet anser att 
vårt sätt att öva idag medger begränsad praktisk tillämpning av manövertänkande, 
eftersom chefer på flera nivåer är mycket styrda avseende handlingssätt. Det är allt-
så inte bara fler övningar utan även ”rätt” övningar som efterfrågas. 
 
 
 

Hur ofta har du de senaste två åren som truppförande 
chef fått möjlighet att öva dig enligt manövertänkande? 

 

 

 A) Aldrig 

B) 1-3 ggr 

C) 4-6 ggr 

D) 7-9 ggr 

E) > 9 ggr 

Figur 3. Respondenternas truppföring de senaste två åren 
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Det råder stor variation när det gäller officerarnas deltagande vid krigsspel, kader 
och muntlig stridsövning. Hälften av respondenterna har genomfört liknande öv-
ningar tre gånger eller färre de senaste två åren. Detta resultat är anmärkningsvärt 
därför att möjligheten att genomföra och delta vid liknande övningar inte är lika 
begränsande som truppföringstillfällen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En klar majoritet uttrycker att krigsspel, muntliga stridsövningar och kaderövningar 
är den metoden de helst vill ha mer av (truppföring var ej valbart därför att författa-
rens bedömning är att det är självklart att en officer som vill bli bättre i praktisk 
tillämpning av manövertänkande vill truppföra mer, och truppföringstillfällena är 
dessutom en ytterst begränsad resurs).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hur ofta har du de senaste två åren fått möjlighet att utveckla 
din förmåga inom manövertänkande genom krigs-
spel/kader/muntlig stridsövning? 

 

 

A) Aldrig 
B) 1-3 ggr
C) 4-6 ggr
D) 7-9 ggr
E) > 9 ggr

Figur 4. Förekomst av krigsspel/kader/muntlig stridsövning 

Vilken utbildningsmetod vill du ha mer av? 

A) Studie av litteratur 
B) Diskussion 
C) Teoretisk problemlösning 
D) Krigsspel/mus/kader 
?) 

 Figur5. Efterfrågade  utbildningsmetoder 

Vilken utbildningsmetod har mest bidragit till 
din utveckling inom manövertänkande? 

 

 Figur 6. Resultat av tidigare utbildningsmetoder 

A) Studie av litteratur 
B) Diskussion 
C) Teoretisk problemlösning 
D) Krigsspel/mus/kader 

E) Truppföring 
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I denna fråga har respondenterna haft möjlighet att välja två alternativ. Ungefär 
hälften har markerat att truppföring är det som har utvecklat dem mest. Flera har 
uppfattat att litteraturstudie samt krigsspel har bidragit mest till deras utveckling. I 
kommentarerna till frågan berör cirka hälften att en kombination av teoretiska studi-
er, krigsspel etc. och truppföring är eftersträvansvärt. Flera pekar på att teoretiska 
studier utan praktisk träning är otillräckligt. Krigsspel ses som utvecklande och att 
det ger ökad effekt av truppföring. 
 
En majoritet bland de intervjuade anser att det måste till betydligt mer fältnära och 
praktisk utbildning. I stort sett alla uttrycker att truppföring är det klart bästa sättet 
att utveckla sig på, men de diskuterar alternativa lösningar och förändringar. 

Det är viktigt att öka det praktiska inslaget på alla nivåer, dvs. mer 
”hands on”. Exempel på ”Hands on” förutom stridsteknik är kader-
övningar och muntlig stridsövning. (CC) 

De yngre officerarna måste lära sig att våga och att göra saker utan 
100 % information och kunskap. De måste tillåtas att pröva och att 
göra fel! (FF) 

5.4   Svar på forskningsfråga 1 
Vilken teoretisk kunskapsnivå och praktisk förmåga har svenska officerare av ma-
növertänkande? 
 
Resultatet visar att officerarnas teoretiska kunskapsnivå är tillräcklig för att genom-
föra tillämpade övningar. Kunskapsnivån förefaller dessutom tillfredsställande hög 
för att inte utgöra begränsning vid skarp tillämpning. 
 
Den praktiska förmågan att tillämpa manövertänkande är ytterst ojämn mellan en-
skilda officerare. Ett fåtal övar relativt mycket medan det stora flertalet övar i be-
gränsad omfattning. 
 
Det är svårt att bedöma en officers praktiska förmåga att tillämpa manövertänkande 
utan att beröra graden av samövning av förband och officerens praktiska förmåga att 
hantera system och stridsteknik.  
 
Huvuddelen av officerarna bedöms ha förmåga att praktisera manövertänkande 
längre ned på konfliktskalan, exempelvis vid fredsbevarande insatser. För att manö-
vertänkande fullt ut skall kunna tillämpas i skarpa situationer, högt upp på konflikt-
skalan, måste officeren ingå i ett förband som under lång tid övar sig samman till en 
fungerande enhet. 
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6 Forskningsfråga 2 - I vilken grad tillämpas ma-

növertänkandet vid övningar under GU? 
6.1   Tillämpningen av manövertänkande i sin helhet 
62,5 % av respondenterna påstår att deras chef ”i begränsad omfattning” har tilläm-
pat manövertänkandet under övningar inom GU och 31,2 % hävdar att chefen ”i 
huvudsak” har gjort det. 6,25 % har svarat ”vet ej” och 0 % har svarat ”nej”. 
  
56,2 % har uppfattat att chefen ”i begränsad omfattning” har haft möjlighet att till-
lämpa manövertänkande. 12,5 % har svarat ”i huvudsak”, 6,25 % ”nej” och 25 % 
”vet ej” om chefen har haft denna möjlighet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På frågan om de har tillämpat manövertänkandet under övningarna svarade 56,2 % 
”i huvudsak” och 31,2 % uppger ”i begränsad omfattning”. 6,25 % svarade ”nej” 
och 6,25 % svarade ”helt och hållet”. 
 
50 % av de tillfrågade uppfattar att de ”i begränsad omfattning” har haft möjlighet 
att tillämpa manövertänkande under sina övningar, 37,5 % har svarat i ”huvudsak”, 
6,25 % har svarat ”helt och hållet” och 6,25 % har svarat ”nej”. 

Slutsatser 
Respondenternas skattning av i vilken grad deras chefer, och de själva, tillämpar 
manövertänkande under övningar i GU, visar att cirka hälften av övningstillfällena 
enbart medger praktisk tillämpning av manövertänkande i begränsad omfattning. 
Skattningen visar även att då det är möjligt tillämpar officerarna i markstridsfunk-
tionen manövertänkande. 

6.2   Tillämpning av allmänna kriterier för manövertänkande 

6.2.1 Vid varje aktuell situation skall ett (unikt) handlingssätt identifieras och 
val av taktiskt tillvägagångssätt skall präglas av flexibilitet 
Ett exempel på handlingsfrihet att agera, är att analysera och utan styrningar lägga 
fast kraftsamlingsriktningen. Idag styrs detta, och liknande avvägningar, ofta av 

 

Har du tillämpat manövertänkande?

1 - Nej 
2 - I begränsad omfattning 
3 - I huvudsak 
4 - Helt och hållet 

 1  2  3  4 

 Figur 7. Respondenternas tillämpning av manövertänkande vid övningar 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 19 100:2039 
Jesper Söderström 2005-08-04 Sida 25(58) 
 
övningsförutsättningar. Inom kompani är det förekommande med tillfredsställande 
handlingsutrymme men på bataljonsnivån är detta sällsynt. 
 
Flera intervjurespondenter beskriver att vi måste utveckla våra möjligheter till att 
öva analys och beslutsprocesser inom ramen för manövertänkande. Övningsram, 
scenarier och övriga faktorer som utgör förutsättningar för övningarna måste där-
med utvecklas. 

Flexibilitet i val av lämpligt förfarande, ibland är det mest rätt att ge-
nom att identifiera motståndarens svaga punkter hitta var man skall 
lägga sin egen tyngdpunkt, och ibland är det faktiskt tvärtom, dvs., 
motståndarens starka delar som skall slås. (EE) 

Idag är chefer ofta mycket låsta till både tid, rum och hur de skall lösa uppgifter. 
Därför måste åtgärder vidtas som medger att chefer på alla nivåer får en vidare ram 
att agera inom, och att förband kan ta initiativ med stöd av chefens syfte och önska-
de effekt. 

När vi bygger upp våra övningar måste vi skapa möjlighet att tilläm-
pa manövertänkande. Detta ställer bl.a. krav på större fält, men sce-
narier och övningsram är lika viktigt. (GG) 

6.2.2 Stridstekniken måste vara mycket inövad, effektiv och präglas av högt 
tempo 
Flera diskuterar sambandet mellan stridsteknik och manövertänkande, och hävdar 
att ett förband måste var mycket välutbildat för att manövertänkande skall kunna 
tillämpas. Det ligger i sakens natur att förband under GU har begränsningar i strids-
teknik, vilket i sin tur påverkar möjligheten till att praktisera manövertänkande. 

Nu når vi så långt så att vi klarar enklare situationer. Men förbanden 
måste bli bättre i grunder först, sedan kan vi utveckla förmåga i ma-
növertänkande. (DD) 

Vi måste öva i rätt miljö, och med det menar jag att övningarna skall 
präglas av mycket hårdare förutsättningar, exempelvis fysiska på-
frestningar, brist på vatten och näring, dåliga hygienförutsättningar, 
trötthet etc. (DD) 

Flera diskuterar med vilken inriktning vi skall öva. Här råder viss oenighet, men 
tendensen är att vi först skall bli duktiga på att agera inom väpnad strid, och att vi 
sedan kan fokusera på andra typer av konflikter. 

Jag är helt emot att vår GU skall inrikta sig mot internationell verk-
samhet. När vi har nått TOEM för förbanden i väpnad strid kan vi 
lägga på den internationella aspekten med fredsbevarande syften. 
(DD) 

För att öka den praktiska tillämpningen av manövertänkande är det 
viktigt att vi övar stridsgrupper och enheter på ett sådant sätt som vi 
tror att vi kommer att göra vid internationella insatser. (EE) 

Slutsatser 
Våra förband har svårt att hinna bli skickliga på att hantera grundläggande stridssi-
tuationer i olika miljöer och med hög tillämpningsgrad. Sannolikt ryms inte fler 
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övningar under nuvarande utbildningssystem, vilket ställer krav på nytt system som 
medger att förbandet når högre utbildningsnivå. Sammanfattningsvis konstateras att 
stridsteknisk nivå idag medger att manövertänkande kan övas tillämpat i enklare typ 
situationer. 

6.3   Tillämpning av uppdragstaktik 

6.3.1 Likartad syn på ledning 
50 % av hävdar att deras högre chef ”i huvudsak” är förespråkare av manövertän-
kande, 12,5 % har svarat ”helt och hållet” och 6,25 % har svarat ”nej”. Anmärk-
ningsvärt är att 31,2 % av respondenterna har svarat ”vet ej” på samma fråga.  
 
68,8 % av respondenterna säger sig ”helt och hållet” vara förespråkare av manöver-
tänkande, och resten, 31,2 %, uppger sig ”i huvudsak” vara det. 
 43,8 % av respondenterna uppfattar att de och respektive chef ”i huvudsak” har 
likartad grundsyn gällande manövertänkande, och 43,8 % har svarat att de inte vet. 
6,25 % har svarat ”nej” och 6,25 % har svarat ”i begränsad omfattning”. 
 
87,5 % av respondenterna hävdar att de ”i huvudsak” har samma syn på manöver-
tänkande som sina direkt underställda chefer, 6,25 % har svarat ”helt och hållet” 
och 6,25 % har svarat ”i begränsad omfattning”. 
 
I stort sett alla diskuterar behovet av mer och bättre övningar med fokus på förban-
det. Flera diskuterar i detta syfte metoder som kompletterar förbandsövningar. 

Vi bör varva taktisk utbildning, fältövning och förbandsövning. Det 
utvecklar individen och förbandet att kadrarna diskuterar taktik ut-
ifrån olika scenarion, hotnivåer, terrängtyper etc. (FF) 

Slutsatser 
Det förefaller som respondenterna i högre grad är osäkrare på sina chefers förhåll-
ningssätt till manövertänkande än vad de är till sina underställda chefers synsätt. 
Men trots det så är helhetsbilden att officerare i huvudsak är positiva till och stödjer 
manövertänkande, och att de har samma grundsyn som sina överordnade och under-
ordnade chefer. 

6.3.2 Uppbyggt förtroende mellan chefer på olika nivåer 
Manövertänkande, vilken bl.a. vilar på decentraliserad ledning, är ytterst beroende 
av mänskliga relationer och det förtroende som byggs upp mellan människor. För-
bandschefer har mycket begränsade möjligheter att utöva ledarskap och bygga upp 
förtroende inom förbanden. Orsaken är att vi har tillfälligt sammansatta förband 
inom insatsorganisationen och att kadrarna inte hålls samman. Problematik förstärks 
av att övningstillfällena är få, och av att många skall rotera på befattningarna. Den 
begränsade uppbyggnaden av mänskliga relationer är förödande för ledarskap och 
förtroende och därmed tillämpningen av manövertänkande. 

Alla officerare borde tillhöra ett förband och där ha en specifik be-
fattning. Det är mot just den specifika befattningen som utbildning 
och övning skall inriktas mot. (DD) 
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En majoritet av respondenterna anser att övandet under GU måste fokuseras mer på 
förbandsverksamheten, att ”bygga” förband, leda förband och lösa uppgifter med 
förband. Kadrar måste hållas ihop och ges möjlighet att bilda team. Flera diskuterar 
även att vi måste ställa krav, kräva resultat och vara tydliga med detta gentemot 
officerarna när det gäller fokuseringen och deltagande i förbandsverksamheten. 

Vi behöver kanske inte öva så mycket mer än vad vi gör idag, men vi 
måste öva mer tillsammans. (GG) 

6.3.3 Uppdraget är långsiktigt och överordnat den mer kortsiktiga uppgiften 
62,5 % av respondenterna har uppgett att deras chef ”alltid” har angivit sitt syfte vid 
ordergivning, och övriga, 37,5 %, har uppgivit att det ”ofta” har varit på det viset.  
 
56,2 % av svaren visar att respondenterna, vid chefens ordergivning, ”ofta” har del-
givits ett överordnat uppdrag och 6,25 % har svarat ”alltid”. 31,2 % av svaren pekar 
på att officerarna ”sällan” har erhållit ett överordnat uppdrag och 6,25 % har svarat 
”aldrig”. 
 
56,2 % av de tillfrågade påstår att deras chef, vid ordergivning, ”ofta” har delgivit 
den önskade effekten av respektive DUC strid och 12,5 % har svarat att han alltid 
gör så. 6,25 % har svarat ”aldrig”, 18,8 % har svarat ”sällan” och 6,25 % har inte 
förstått frågan. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På frågan om respondenterna, i en helhet, tydligt hade uppfattat sina chefers formu-
lering av syfte, önskad effekt och överordnat uppdrag blev resultatet att 37,5 % ”all-
tid” såg en tydlig bild, och lika många uppfattade detta ”ofta” som tydligt. 18,8 % 
svarade ”sällan” och 6,25 svarade förstod inte frågeställningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - Aldrig 
2 - Sällan 
3 - Ofta 
4 - Alltid 
5 - ? 

Har din chefs formulering av syfte/önskad effekt av din 
strid/ditt överordnade uppdrag varit en hjälp för dig att 
agera inom vid oväntade händelseutvecklingar? 

 1  2  3  4  5  

 Figur 8. Chefens formulering av ram, ex syfte, är stöd för initiativ vid övningar
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68,8 % har svarat att de vid ordergivning ”alltid” har angett sitt eget syfte med stri-
den, 25 % har svarat ”ofta” och 6,25 % har svarat ”aldrig”. 
 
43,8 % av respondenterna har uppgett att de ”ofta” delger ett uppdrag vid ordergiv-
ning och 25 % har svarat ”alltid”. 6,25 % har svarat ”aldrig” och 25 % har svarat 
”sällan” på samma fråga. 
 
På frågan om de vid ordergivning har varit tydlig med vilken effekt som respektive 
DUC skall uppnå med sin strid har 56,2 % svarat ”ofta”, 31,2 % har svarat ”alltid” 
och 12,5 % ”sällan”. 
 
68,8 % av respondenterna har svarat att de ”alltid” delger sin chefs syfte till sina 
DUC, och övriga, 31,2 % har svarat ”ofta”. 
 
50 % har svarat att deras chefer ”alltid” delger sin chefs syfte och 37,5 % har angi-
vit att chefen ”ofta” gör så. 12,5 % har svarat ”sällan”. 
 
Intervjuundersökningen pekar dock på att övningar ofta har en konstlad taktisk ram 
och att formuleringar av syften därmed inte utgör ett stöd för DUC. 

Idag är våra syften ofta krystade och ger ingen vägledning för DUC, 
kanske på grund av övningstekniska begränsningar. (BB) 

Slutsats 
Knappt hälften av respondenterna uppfattar att de ”alltid” har en tydlig definierad 
ram som stöd att agera och ta initiativ inom, och knappt hälften anser att de ”ofta” 
har denna tydliga ram. Ramen inkluderar i stort sett alltid syfte för två nivåer över 
den egna. Dock saknar denna större ram ofta större betydelse för DUC eftersom den 
taktiska ramen i scenarierna är tunn. 
 
 
 
 
 
 
 

1 - Aldrig 
2 - Sällan 
3 - Ofta 
4 - Alltid 

När du har gett order, har du då delgivit ditt syfte med striden? 

  1  2  3  4   
 Figur 9. Användande av syfte vid övningar 
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6.3.4 Decentraliserad ledning präglat av att DUC har mandat och tar initiativ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På frågan om respondenternas chefer anser att initiativkraft hos deras DUC är cent-
ralt för att förbandet skall lyckas med sina uppdrag, svarade 56,2 % av responden-
terna ”mycket viktigt”, och 18,8 % svarade ”ganska viktigt”. 12,5 % svarade ”del-
vis” och 12,5 % förstod inte frågan. 

En hörnsten är att man känner varandra i förbandet och att man har 
förtroende för varandra. Hur skall man som chef annars kunna släppa 
initiativet löst? Likaså är det viktigt att underställda har förtroende 
för chefen. (AA) 

Samtliga respondenter anser att underställdas initiativkraft är centralt för att förban-
det skall lyckas med sitt uppdrag. 
56,2 % av respondenterna anser att de ”alltid” uppmuntrar initiativ hos DUC, medan 
43,8 % anser att de ”ofta” gör det. 
 
81,2 % uppger att de ”ofta” accepterar felaktiga beslut eller åtgärder då DUC tar 
initiativ, och övriga, 18,8, har svarat ”alltid”. 
 
På frågan ”Anser dina DUC att deras initiativkraft är centralt för att förbandet 
skall lyckas med uppdrag”, svarade 50 % att DUC tyckte det var ”ganska viktigt” 
och 37,5 % svarade ”mycket viktigt”. 6,25 % svarade ”delvis” och 6,25 % förstod 
inte frågan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Har dina DUC förmåga att ta initiativ vid 
oväntad händelseutveckling? 

1 - Aldrig 
2 - Sällan 
3 - Ofta 
4 - Alltid 
5 - ? 

 1  2  3  4  5  

 Figur 11.  DUC initiativkraft vid övningar 

1 - Nej 
2 - Delvis 
3 - Ganska viktigt 
4 - Mycket viktigt 
5 - ? 

Anser din chef att initiativkraft hos DUC är centralt för 
att förbandet skall lyckas med uppdrag? 

  1  2  3  4  5  

 Figur10. Respondenternas chefers syn på initiativ vid övningar
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81,2 % uppfattade att DUC ”ofta” hade förmåga att ta initiativ vid oväntade händel-
seutvecklingar, och 12,5 % svarade ”alltid”. 6,25 % förstod inte frågan. 
 
75 % anser att DUC i realiteten ”ofta” har haft möjlighet att ta initiativ och agera 
vid oväntade händelseutvecklingar. 18,8 % har svarat ”alltid” och 6,2 % har svarat 
”sällan”. 

Slutsatser 
I stort sett alla officerarna tycker att DUC initiativkraft är ”mycket viktigt” för att 
förbandet skall lyckas med sina uppgifter. Svenska officerare har ”ofta” förmågan 
att ta initiativ och agera vid oväntad händelseutveckling. 
Dock är utrymmet för initiativ och handlingsfrihet ofta starkt begränsat på batal-
jonsnivån. På kompani och plutonsnivån är möjligheten till initiativ större vid öv-
ningar under GU. 

6.4   Tillämpning av kraftsamling 
62,5 % uppfattar att deras chef ”ofta” använder sig av kraftsamling, 25 % har svarat 
”sällan” och 12,5 % uppfattar att frågan inte har relevans för deras förbandstyp. 
 
75 % anser att de ”ofta” tillämpar sig av kraftsamling. 6,25 % har svarat ”aldrig”, 
12,5 % har svarat ”sällan” och 6,25 anser att frågan inte är relevant för deras för-
bandstyp. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

56,2 % anser att de ”ofta” är tydliga med vad som är kraftsamlingen och 37,2 % 
anser att de ”alltid” är tydliga med detta. 6,25 % har svarat ”aldrig”. 
 
62,5 % uppger att de ”ofta” delger sin högre chefs kraftsamling till DUC, och 37,5 
% har svarat ”alltid”. 

Slutsatser 
Svenska officerare tillämpar ofta kraftsamlingsinstrumentet vid lösande av uppgifter 
under GU. Kraftsamlingen är ”ofta” tydlig på både egen chefs nivå och två nivåer 
över egen nivå. Kraftsamling kan därmed sägas vara ett accepterat instrument för att 
lyckas med uppgifter. 

Är du tydlig med vad som är kraftsamlingen? 

1 - Aldrig 
2 - Sällan 
3 - Ofta 
4 - Alltid 

1   2   3   4 

 Figur 12. Respondenternas tydlighet med kraftsamling 
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6.5   Sökande efter motståndarens styrkor och svagheter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56,2 % har angivit att då deras chefer ger order, eller då förbandet löser uppgifter, är 
underförstått att stridspaning och informationsinhämtning är allas ansvar, och 43,8 
% uppfattar att stridsspaning inte är underförstått. 
 
81,2 % anser att när de själva ger order är underförstått att stridsspaning och 
informationsinhämtning är alla DUC ansvar. 6,25 % har svarat ”nej” och för 12,5 % 
saknar frågan relevans. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31,2 % har svarat att de ”ofta” ger uppgift att stridsspana eller att inhämta informa-
tion till alla DUC och 25 % har svarat att de ”alltid” gör så. 12,5 % har svarat ”ald-
rig”, 25 % har svarat ”sällan” och för 6,25 % har frågan saknat relevans. 
 
68,8 % har angivit att de ”ofta” bestämmer kraftsamlingen före anfallet och 12,5 % 
har svarat ”sällan”. För 18,7 % av respondenterna har frågan ingen relevans. 
 
75 % anser att deras chefer ”ofta” lägger fast kraftsamlingen före anfallet/striden 
och 6,25 % har svarat ”alltid”. 6,25 % har svarat ”aldrig”, 6,25 % har svarat att frå-
gan inte har relevans för deras gebit och 6,25 % har inte förstått frågan. 
 

 

När din chef ger order, är det då underförstått att stridsspaning/ 
informationsinhämtning är alla DUC ansvar? 

Ja       Nej 

Figur 13. Är stridsspaning och informationsinhämtning alla DUC:s ansvar 

Vid lösande av uppgift, delger du stridsspaningsuppgifter/ 
uppgift om informationsinhämtning till alla DUC? 

1 - Aldrig 
2 - Sällan 
3 - Ofta 
4 - Alltid 
5 - ? 

 

   1   2    3   4   5 

Figur 14. Order om stridsspaning och informationsinhämtning 
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37,5 % uppger att de ”ofta” lägger fast kraftsamlingen efter stridsspaningsresultat, 
31,2 %  anger att de ”sällan” låter stridsspaningen lägga fast kraftsamlingen, och för 
25 % saknade frågan relevans i deras gebit. 6,25 % förstod inte frågan. 
 
Ungefär en tredjedel uppfattar att deras chef ”ofta” kraftsamlar mot fiendens starka 
delar, och lika stor del hävdar att chefen ”sällan” gör detta. En tredjedel av respon-
denterna hävdar att det inte är en relevant frågeställning enligt deras erfarenheter. 
 
56,2 % anser att de själva ”sällan” kraftsamlar mot fiendens starka delar, 6,25 % har 
svarat ”ofta” och 37,5 % anser att frågeställningen inte är relevant enligt deras erfa-
renheter  
 
43,8 % svarat att deras chef ”sällan” kraftsamlar mot motståndarens svaga delar, 25 
% har svarat ”ofta” och 6,25 % har svarat ”alltid”. 25 % har uppgivit att frågan inte 
är relevant i deras gebit. 
 
56,2 % har svarat att de ”ofta” kraftsamlar mot fiendens sårbara punkter och 6,25 % 
har svarat ”sällan”. 37,5 % anser inte att frågeställning är relevant utefter deras erfa-
renheter. 

Slutsatser 
Det finns en stor insikt om vikten att inhämta information och att använda sig av 
spaning i största allmänhet. Dock är det svårt att finna tydlighet och hög frekvens 
gällande stridsspaning som ett instrument för att söka efter motståndarens styrkor 
och svagheter, samt som stöd för att lägga fast kraftsamlingen. Flera använder be-
greppet, men det nyttjas med olika innebörder. Ett vanligt synsätt är att stridsspa-
ning är traditionell spaning, dvs. spaning som ofta sätts in för att inhämta underrät-
telse i anfallsmålet. Inom den mekaniserade striden finns en stridsteknisk tillämp-
ning som överrensstämmer med Linds tankegångar, men officerarna reflekterar över 
förfarandet som ”sund stridsteknik” och dialog chef till chef. 

Flexibilitet och snabbhet i att fånga upp möjligheter under striden. 
Genom stridskontakt och positiv rapportering från DUC släpps [den] 
DUC fram som har framgång. (BB) 

Vid övningar under GU tillämpas det stridstekniska förfarandet som beskrivs ovan 
relativt ofta inom den mekaniserade striden på kompaninivån, men handlingsut-
rymmet är i regel för begränsat för att högre nivåer skall kunna nyttja det. Kraftsam-
ling sker mer frekvent mot fiendens svaga delar, men kraftsamling sker även mot 
fiendens starka delar. 
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6.6    Sammanfattning 

6.7   Svar på forskningsfråga 2 
Forskningsfråga 2 - I vilken grad tillämpas manövertänkandet vid övningar av 
svenska insatsförband under grundutbildning? 
 
På bataljonsnivån är tillämpningen av manövertänkande ofta låg. Inom kompanini-
vån är tillämpningsgraden av manövertänkande högre, men helhetsbilden är att be-
gränsningarna är avgörande i negativ riktning. 

Begränsande faktorer: 

●  Övningsförutsättningar såsom övningsupplägg, detaljstyrningar och öv-
ningsfält begränsar handlingsfriheten och flexibiliteten avsevärt. 

●  Vårt system med tillfälligt sammansatta insatsförband och löst sammanhåll-
na kadrar medger inte att förtroende byggs upp inom förbandet, vilket är en 
förutsättning för decentraliserad ledning och utrerad uppdragstaktik. 

Matris 1. Sammanfattning av kapitel 6 
 
 
   Kriterier 

I vilken grad tillämpas manövertänkandet vid öv-
ningar under GU? 

Vid varje aktuell situation skall ett 
(unikt) handlingssätt identifieras. 
Val av taktiskt tillvägagångssätt 
skall präglas av flexibilitet. 

Inom kompani är det relativt ofta tillfredsställande 
förutsättningar för att flexibelt välja sätt att lösa upp-
gifter, men på bataljonsnivån är detta sällsynt. När 
detta är möjligt praktiseras det relativt ofta.  

Stridstekniken måste vara mycket 
inövad och präglas av högt tempo 

Stridsteknisk nivå medger att manövertänkande kan 
övas tillämpat i enklare typ situationer. 

Tillämpning av uppdragstaktik 

Förutsättningarna för att tillämpa uppdragstaktik och 
decentraliserad ledning är ofta begränsade eftersom 
övningarna är detaljreglerade, och för att de löst sam-
mansatta kadrarna inte medger att förtroende byggs 
upp inom förbandet. Officerarna i Sverige tillämpar 
dock huvuddragen av uppdragstaktik vid övningar 
under GU då de har möjlighet. 

Tillämpning av kraftsamling 
Svenska officerare tillämpar ofta kraftsamling vid 
lösande av uppgifter under GU. Kraftsamlingen är 
ofta tydlig på egen chefs nivå och två nivåer upp. 

Tillämpning av stridsspaning 

Begreppet är inte vedertaget. Dock finns en tillämp-
ning av stridsteknik inom de mekaniserade förbanden 
som överrensstämmer med Linds definition av strids-
spaning. Denna tillämpning är relativt vanlig inom 
den mekaniserade striden på kompaninivån, men 
handlingsutrymmet är ofta för begränsat för att högre 
nivåer kunna nyttja det.  
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●  Officerarnas begränsade tid och erfarenhet i specifika befattningar innebär 
ofta att tillräcklig hög grundläggande förmåga inte byggs upp.  

●  Förbandens bristande förmåga att tillämpa grundläggande stridsteknik i oli-
ka miljöer och situationer utgör en begränsning vid praktiserande av manö-
vertänkande. 

7 Forskningsfråga 3 - I vilken grad tillämpas ma-
növertänkande av Svenska förband vid interna-
tionella insatser? 

7.1   Tillämpningen av manövertänkande i sin helhet 
44,4 % anser att deras chefer ”i begränsad omfattning” har tillämpat manövertän-
kande vid internationella insatser och 33,3 % anser att så ”alltid” är fallet. 22,2 % 
har svarat ”vet inte”. 
 
55,6 % anser att deras chef ”i begränsad omfattning” har haft möjligheten att tilläm-
pa manövertänkande och 22,2 % anser att så ”i huvudsak” är fallet. 11,1 % har sva-
rat ”vet ej” och 11,1 % har svarat ”nej”. 
 
33,3 % anser att de ”i huvudsak” har haft möjligheten att tillämpa manövertänkande 
och 11,1 % har svarat ”helt och hållet”. 50 % har svarat ”i begränsad omfattning” 
och 6,25 % har svarat ”nej”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22,2 % anser att de ”i huvudsak” har tillämpat manövertänkande och 22,2 % har 
svarat ”helt och hållet”. 55,6 % har svarat ”i begränsad omfattning” och 6,25 % har 
svarat ”nej”. 
 
Flera intervjurespondenter anser att vi tillämpar manövertänkande till stor del, men 
ett antal hävdar att vi gör det i mycket begränsad omfattning. Men flera responden-
ter diskuterar att det är mycket individberoende.  

Det hänger på individen och varierar därför i stor grad. En bra chef 
som nyttjar manövertänkande skapar positiva ringar på vattnet, och 
en mindre bra chef påverkar omgivningen och manövertänkandet 
negativt. (CC) 

1 - Nej 
2 - I begränsad omfattning 
3 - I huvudsak 
4 - Helt och hållet 

Har du tillämpat manövertänkande? 

1 2  3  4  

 Figur 15. Tillämpning av manövertänkande i internationell tjänst 
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Ja det gör vi, både spontant och organiserat. Vi är som sagt bra på att 
lösa problem, och ofta med smarta lösningar som gör att vi ofta inte 
behöver tillgripa våld. (GG) 

Men det är även förekommande med argument som pekar på att tillämpningen av 
manövertänkandet är begränsat. 

Nej, i mångt och mycket gör vi inte det. Delvis beror det på ganska 
statiska uppgifter, vilket gör att det är svårt att tillämpa manövertän-
kandet. Delvis beror det som sagt även på att vår utbildningsstånd-
punkt inte är tillräckligt hög. (DD) 

Flera berör begränsningarna som påverkar handlingsfriheten, exempelvis lagar, 
ROE, och nationella direktiv. Men många anser att dessa faktorers påverkan är nå-
got vi måste lära oss att hantera. 

Cheferna är relativt styrda av politikerna och ROE, och en faktor 
som force protection sätter också begränsningar i vår handlingsfri-
het. Men detta är ju både självklart och en naturlig del i många inter-
nationella insatser. (GG) 

(CC) erfarenheter pekar på att vid inledande missioner funkar manövertänkandet 
oftast bra men att det är mycket beroende på vilken chef det är.  

Det vi då är särskilt bra på är målstyrning, initiativ och fungerande 
orderkedja, vilket ger goda prestationer och slutresultat. Då ligger 
fokus på kärnverksamhet och prioriteringarna från ledningen är sun-
da och relevanta. Hela klimatet främjar agera mentaliteten. 

(CC) konstaterar även att skärpan tenderar att bli sämre när vi blivit etablerade i ett 
missionsområde. 

Vid senare missioner, då missionerna blivet överetablerade, tappas 
fokus från kärnverksamheten och det hela präglas av produktions-
ledning liknande den hemma på regementet. Man slutar att tänka i 
termerna uppdrag och uppgift, och anvisningarna blir mycket detal-
jerade. Orderformen suddas också ut. (CC) 

Slutsatser 
Svenska officerare har i ungefär hälften av fallen stor möjlighet att tillämpa manö-
vertänkande, och i övriga fallen begränsad möjlighet. Den praktiska tillämpningen 
av manövertänkande beror mycket på de individer som är chefer, men då svenska 
officerare har haft möjlighet har de oftast försökt tillämpa manövertänkande.  

7.2   Tillämpning av allmänna kriterier för manövertänkande 

7.2.1 Vid varje aktuell situation skall ett (unikt) handlingssätt identifieras. 
Val av taktiskt tillvägagångssätt skall präglas av flexibilitet. 
Svenska officerare är bra på att analysera olika situationer, och när tillfälle ges prak-
tiseras detta vid internationella insatser. Då präglas analyserna av kreativitet och 
flexibilitet. Till del kan handlingsutrymmet vara begränsat därför att förbanden mås-
te anpassa sig till exempelvis, hemlandets restriktioner eller andra samarbetsländer. 
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7.2.2 Stridstekniken måste vara mycket inövad och präglas av högt tempo  
Stridsteknisk förmåga idag medger att manövertänkande kan tillämpas i exempelvis 
fredsbevarande insatser, och i vissa förekommande fall även vid fredsframtvingande 
insatser. Högre upp på konfliktsskalan utgör de svenska förbandens stridstekniska 
förmåga en begränsande faktor för att tillämpa manövertänkande. 

Att genom omfattande övning och träning skapa handlingsfrihet att 
använda förbanden. Förbandens grad av förmåga och mångsidighet 
är det som ytterst ger förutsättningar att nyttja manövertänkande. 
(HH) 

7.3   Tillämpning av uppdragstaktik 

7.3.1 Likartad syn på ledning 
55,6 % säger sig ”helt och hållet” vara förespråkare av manövertänkande och 44,4 
% är det ”i huvudsak”.  
 
66,7 % bedömer att deras chefer i ”huvudsak” är förespråkare av manövertänkande 
och 22,2 % har svarat i ”begränsad omfattning”. 11,1 % har svarat ”vet ej”. 
 
55,6 % uppger att de ”i huvudsak” har samma grundsyn på manövertänkande som 
deras chefer, 22,2 % har svarat ”i begränsad omfattning” och 22,2 % ”vet ej”. 
 
55,6 % anser att de och deras DUC ”i huvudsak” har likartad syn på manövertän-
kande, 33,3 % har svarat ”helt och hållet” och 11,1 % ”i begränsad omfattning”.  
 
(BB) tar upp problematik kopplat till organisation och struktur relaterat specifikt till 
internationella insatser, och han trycker på vikten av att våra stabs- och ledningsni-
våer organiseras och uppträder likadant vid GU och vid internationella insatser. 

Bataljonsnivån är organiserad och har arbetsrutiner som inte stödjer 
ledning av kompani. Eftersom vardagen inte delas är det svårt att 
förstå DUC verkliga behov på fältet. Rutiner vid bataljonsstab med-
ger inte att bataljonen uppfattar rapportering och behovsframställ-
ning hos DUC på ett riktigt sätt. Sammantaget ger detta att positiv 
rapportering, tempoväxling, nödvändig ledning och agerande ofta är 
undermåligt eller tveksam. Bataljonschefen tror att han tillämpar 
uppdragstaktik, men han gör det inte i praktiken. (BB) 

Slutsatser 
Svenska officerare i internationell tjänst är på det stora hela förespråkare av manö-
vertänkande, och det råder i huvudsak gemensam uppfattning om manövertänkande 
mellan förbandsnivåerna. Vårt sätt att organisera och arbeta i staber vid internatio-
nell tjänst motverkar till del praktisk tillämpning av manövertänkande. 

7.3.2 Uppbyggt förtroende mellan chefer på olika nivåer 
Jämfört med GU når förbanden längre på detta område. Dock är det svårt att utveck-
la fördjupat ledarskap och förtroende inom förbandet eftersom de är tillfälligt sam-
mansatta. Vid LA01 kom de långt med detta. Då ingick och övade kompaniet först 
sig samman med IA03, för att senare inför insatsen i Liberia öva ihop sig ytterligare 
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en månad. Detta var enligt cheferna erforderlig tid för att bygga upp mänskliga rela-
tioner och förtroende inom kompaniet. De flesta förbanden ges inte denna totala 
förberedelsetid, och då utgör uppbyggt förtroende inom förbandet en begränsande 
faktor. 

Personkännedomen var mycket god eftersom vi inom ramen för 
IA03 hade fått möjligheten att öva oss samman i tre månader.51 Detta 
gav att vi mellan befälsnivåerna hade stort förtroende och kände stor 
tillit för varandra. 

7.3.3 Uppdraget är långsiktigt och överordnat den mer kortsiktiga uppgiften 
44,4 % har svarat att när deras chef har gett order har han ”alltid” delgivit sin chefs 
syfte med striden och 37,5 % har angett att så ”ofta” är fallet. 22,2 % har svarat 
”aldrig” och 11,1 % har svarat ”sällan”. 
 
55,6 % uppger att de vid order ”alltid” delger sin chefs syfte till DUC och 33,3 % 
anser att de ”ofta” delger syftet. 11,1 % har svarat ”sällan”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77,8 % uppger att deras chefer ”ofta” har definierat en ram inom vilken det har varit 
möjligt att agera och ta initiativ och 11,1 % anser att så ”alltid” är fallet. 11,1 % har 
svarat ”aldrig”. 

Vid LA01 var kompaniet bra på att ge en större ram och syfte inom 
vilken plutonerna kunde agera. Vi fick dessutom stor handlingsfrihet 
och utrymme att ta initiativ. (AA) 

 
 
 
 
 

                                                 
51 Författarens anmärkning: Först dessa tre månader med IA03, därefter cirka en månads missions-
förberedande utbildning. 

Har din chefs formulering av syfte/önskad effekt av din strid/ditt 
överordnade uppdrag varit en hjälp för dig att agera inom vid 
oväntade händelseutvecklingar? 

1 - Aldrig 
2 - Sällan 
3 - Ofta 
4 - Alltid 

 1  2  3  4  

 Figur 16. Chefens formulering av ram, ex syfte, stöd för initiativ vid internationell tjänst 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 19 100:2039 
Jesper Söderström 2005-08-04 Sida 38(58) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55,6 % delger vid ordergivning ”alltid” syftet med striden och 33,3 % gör så ”ofta”. 
11,1 % har svarat ”sällan”. 
 
55,6 % uttrycker ”ofta” önskad effekt vid uppgiftsställning och 22,2 % hävdar att de 
”alltid” uttrycker önskad effekt. 11,1 % har svarat ”sällan” och 11,1 % har inte 
förstått frågan. 
 
33,3 % anger vid ordergivning ”ofta” ett överordnat uppdrag och 22,2 % gör så ”all-
tid”. 33,3 % har svarat ”sällan” och 11,1 % har inte förstått frågan. 

Slutsatser 
Vid internationella insatser är det mycket vanligt förekommande att en förbandschef 
är orienterad om syftet för två nivåer över den egna. Svenska officerare definierar 
vid ordergivning i stort sett alltid en ram bestående av främst syfte och effekt, men 
ibland formuleras även ett uppdrag. Inom denna ram är det oftast möjligt att agera 
inom vid oväntad händelseutveckling. 

7.3.4 Decentraliserad ledning präglat av att DUC har mandat och tar initiativ 

Alla bedömer att deras chefer anser initiativkraften hos DUC som ”mycket viktig”. 
 
88,9 % anser att DUC initiativkraft är ”mycket viktig” för att förbandet skall lyckas 
med sina uppgifter och övriga, 11,1 % har svarat ”ganska viktigt”. 
 
44,4 % bedömer att deras DUC anser initiativ som ”ganska viktig” för att förbandet 
skall lyckas med sin uppgift och 44,4 % bedömer att DUC anser att initiativ är 
”mycket viktigt” för att lyckas. 11,1 % har svarat ”delvis”. 
66,7 % uttrycker att deras DUC ”ofta” har haft möjlighet att ta initiativ och agera 
mot ett uttryckt syfte eller önskad effekt och 22,2 % anser att detta ”alltid” har varit 
fallet. 11,1 % har svarat ”sällan”. 
 
 
 
 
 
 

1 - Aldrig 
2 - Sällan 
3 - Ofta 
4 - Alltid 

När du har gett order, har du då delgivit 
ditt syfte med striden? 

 1  2  3  4  

 Figur 17. Användande av syfte i internationell tjänst 
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77,8 % anser att DUC ”ofta” har kunnat ta initiativ vid oväntade händelseutveck-
lingar och övriga, 22,2 %, anser att så ”alltid” har varit fallet. 
 
Tendens finns dock att vi som DUC inte vågar agera vid högre hotnivå, och anled-
ningen kan spåras till ansvarskänsla gentemot personalen med följden att det upp-
står ovilja att ta risker. 

Min erfarenhet från Bosnien, BA0X-perioden, var att agerandet ofta 
var passivt och räddhågat. Exempelvis var det behov av att ta till 
sig/framtvinga ”Freedom of movement”, men detta gjordes inte. Min 
uppfattning är att FN-brigadchefen i området använde sig av upp-
dragstaktik gentemot den svenska enheten, men att bataljonen som 
underställt förband inte behärskade detta. Bataljonschefen frångick 
här brigadchefens intention om vad som skulle uppnås. (FF) 

Slutsatser 
Initiativ anses vara viktigt på alla nivåer och möjligheterna att ta initiativ vid ovän-
tad händelseutveckling är goda. Svenska officerare är bra på att ta initiativ och agera 
vid oväntad händelseutveckling. Tendens finns att hög hotnivå begränsar både 
handlingsutrymme och initiativförmåga. 

7.4   Tillämpning av kraftsamling 
77,8 % uppger att deras chefer ”ofta” använder sig av kraftsamling och övriga, 22,2 
%, har svarat ”sällan”. 
 
55,6 % har uppgivit att de ”ofta” har delgivit sin chefs kraftsamling och 33,3 % har 
”alltid” gjort så. 11,1 % har svarat ”sällan”. 
 
88,9 % uppger att de ”ofta” använder sig av kraftsamling och övriga, 11,1 %, har 
svarat ”sällan”. 
 
 

Figur 18. DUC förmåga till initiativ vid internationell tjänst 

Har dina DUC förmågan att ta initiativ vid 
oväntad händelseutveckling? 

1 - Aldrig 
2 - Sällan 
3 - Ofta 
4 - Alltid 

 1  2  3  4 
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77,8 % anser att de ”ofta” är tydliga med vad som är kraftsamlingen och övriga, 
22,2 %, anser att de ”alltid” är tydliga på detta område.  

Slutsatser 
Kraftsamling nyttjas ”ofta” vid internationella insatser, och då är den i regel tydlig-
gjord för två nivåer över den egna. 

7.5   Sökande efter motståndarens styrkor och svagheter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

88,9 % har angivit att då deras chefer gav order var underförstått att stridsspaning 
eller informationsinhämtning var alla DUC ansvar. 11,1 % har svarat att det inte var 
underförstått. 
 
88,9 % har angivit att då de själva gav order var underförstått att stridsspaning eller 
informationsinhämtning var alla DUC ansvar. 11,1 % har svarat att det inte var un-
derförstått. 

Är du tydlig med vad som är kraftsamlingen? 

1 - Aldrig 
2 - Sällan 
3 - Ofta 
4 - Alltid 

1   2   3   4   

 Figur 19. Tydlighet med kraftsamling i internationell tjänst 
 

När din chef ger order, är det då underförstått att stridsspaning/ 
informationsinhämtning är alla DUC ansvar? 

 

 Ja        Nej 

Figur 20. Stridsspaning/informationsinhämtning allas ansvar i internationell tjänst 
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66,7 % anger att de ”ofta” har delgivit stridsspaningsuppgift eller uppgift om infor-
mationsinhämtning till alla DUC och övriga, 33,3 %, har svarat ”alltid”. 
 
44,4 % anser att deras chefer ”ofta” har delgivit stridsspaningsuppgift eller order om 
informationsinhämtning till alla DUC och 11,1 % anser att så ”ofta” har varit fallet. 
44,4 % har svarat ”sällan”. 
 
33,3 % anser att påståendet ”Stridsspaning lägger fast kraftsamlingsriktningen” 
inte är ”relevant utifrån deras erfarenhet”, 11,1 % har svarat ”aldrig” och 22,2 % har 
svarat ”sällan”. 33,3 % har svarat att de ”ofta” låter stridsspaningen lägga fast kraft-
samlingen. 

Slutsatser 
Kopplingen mellan stridsspaning och kraftsamling är mycket otydlig vid den typen 
av internationella insatser som respondenterna relaterar till. Flera av respondenterna 
uppfattar därför relevansen av frågeställningarna som berör stridsspaning som låg, 
när de reflekterar över sina erfarenheter från internationell tjänst. Respondenterna 
pekar entydigt mot att lägesbild är oerhört centralt och att informationsinhämtning 
till stor del är underförstått som allas ansvar. Dessutom ges i regel order om detta 
till alla DUC. Frågeställningarna kring direkt och indirekt metod vid internationella 
insatser ger inga tydliga tendenser när respondenterna värderar chefens och sin egen 
kraftsamling. Flera ser ingen relevans i frågeställningarna när de betraktar sina erfa-
renheter från internationell tjänst 

7.6    Sammanfattning 

Matris 2. Sammanfattning av kapitel 7 
 
 
   Kriterier 

I vilken grad tillämpas manövertänkan-
det av Svenska förband vid internationel-
la insatser? 

Vid varje aktuell situation skall ett 
(unikt) handlingssätt identifieras. Val 
av taktiskt tillvägagångssätt skall 
präglas av flexibilitet. 

Vid analys präglas svenska officerare av 
kreativitet och flexibilitet. Till del kan hand-
lingsutrymmet vara begränsat av yttre fakto-
rer. 

Stridstekniken måste vara mycket 
inövad, och präglas av högt tempo 

Stridsteknisk förmåga idag medger att ma-
növertänkande kan tillämpas i fredsbevaran-
de insatser och i vissa förekommande fall 
vid fredsframtvingande insatser. 

Tillämpning av uppdragstaktik 

Det är hög grad av tillämpning av uppdrags-
taktik, men begränsade möjligheter att byg-
ga upp förtroende bedöms utgöra en be-
gränsning vid förhöjt hot. 

Tillämpning av kraftsamling 
Det är hög grad av tillämpning av kraftsam-
ling, och då är den även tydliggjord två ni-
våer över egen nivå. 

Tillämpning av stridsspaning 

Information och lägesbild är viktigt och det 
är allas ansvar att bidra till den. Stridsspa-
ning enligt den teoretiska utgångspunkten 
(Lind) är ofta irrelevant. 
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7.7    Svar på forskningsfråga 3 
I vilken grad tillämpas manövertänkandet av Svenska förband vid internationella 
insatser? 
 
Vid internationella insatser tillämpas manövertänkande i den grad det är möjligt av 
svenska förband och officerare. Denna möjlighet finns vid knappt hälften av fallen, 
och då praktiseras manövertänkande till stor del. I ungefär hälften av fallen kan ma-
növertänkande enbart nyttjas i begränsad omfattning. 
 
Följande faktorer, relaterade internt till de svenska enheterna, utgör begränsningar i 
möjligheten att tillämpa manövertänkande: 

●  Den stridstekniska förmågan medger att manövertänkande kan nyttjas vid 
fredsbevarande insatser. Det är förekommande med förband som har kunnat 
tillämpa manövertänkande vid fredsframtvingande insatser, exempelvis i Li-
beria och Bosnien. Dessa enheter har först fått möjlighet till erforderlig öv-
ning, vilken har varit längre och mer omfattande än vad som oftast är fallet. 
Vid hög hotnivå och svårare uppgifter bedöms stridsteknik utgöra en be-
gränsning i praktisk tillämpning av manövertänkande. 

●  Graden av uppbyggda mänskliga relationer och därmed uppbyggt förtroende 
påverkar tillämpningen av decentraliserad ledning och uppdragstaktik. Det 
är svårt att precisera hur mycket denna faktor påverkar, men att det påverkar 
vid exempelvis svårare eller farligare uppdrag vittnar flera respondenter om, 
och dessutom stöds detta av den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen. 

8 Forskningsfråga 4 - Vilka är faktorerna som 
främst begränsar tillämpningen av manövertän-
kande, och vilken är dessa faktorers inverkan, då 
svenska förband agerar i en multinationell kon-
text? 

8.1   Kultur och militär tradition 
Icke västländer skiljer sig så pass mycket från oss att vi inte förstår varandras sed-
vänjor eller militära förhållningssätt. Sedvänjor och kultur går att utbilda kring för 
att till del utöka ömsesidig förståelse. En klar majoritet av intervjurespondenterna 
anser dock att kulturella skillnader har en betydande påverkan på samarbetet med 
andra länder. Nästan alla underströk att samarbetet är mycket beroende på vilket 
land som avses. 

En brittisk FHQ (Forward Headquarter) eller OHQ (Operationell 
Headquarter) agerar mer uppdragsmässigt än exempelvis USA eller 
Turkiet, vilka är mycket detaljerade vid uppgiftsställning. (FF) 

En erfarenhet, som flera respondenter delar, är att vi måste lära oss att anpassa oss 
till andra nationers militära traditioner, SOP och liknande. 
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Oavsett konfliktnivån är vi ganska dåliga på att hantera situationer 
då andra officerare, staber och förband använder sig av annat synsätt 
gällande ledningsprinciper, exempelvis order med hög detaljerings-
grad. Här är det önskvärt att vår flexibilitet ökar. (HH) 

Flera beskriver den svenske officerens flexibla och pragmatiska förhållningssätt, 
och att detta är något relativt ovanligt. 

De flesta länderna har inte en kultur som medger initiativ att exem-
pelvis samordna/samverka med andra förband. I flera fall stöter vi på 
patrull när vi kontaktar andra nationer på lägre nivåer eftersom de 
inte har mandat från högsta ort att samordna med andra förband. 
(HH) 

En annan skillnad som diskuterades är det faktum att de flesta ”västländerna”, till 
skillnad från Sverige, har stående professionella förband. 

I den jämförelsen blir det tydligt att vi inte har stående förband, utan 
tillfälligt sammansatta förband. Jobbar vi med britterna blir vi nästan 
alltid ifrån åkta, eftersom de är så mycket mer skickliga och sam-
övade. Vi har svårt att hinna med, och manövertänkande blir lite 
svårt att få till. (DD) 

Slutsatser 
Manövertänkande bygger i hög grad på förståelse och förtroende mellan individer. 
Därför är denna faktor mycket viktig och bör fungera som ett grovt instrument för 
att strukturera vilka länder Sverige skall integrera med vid multinationella militära 
operationer. Kulturella och traditionella skillnader är en faktor som är mycket varie-
rande beroende på vilket land vi samarbetar med. 
Med länder som i kultur och militära traditioner skiljer sig avsevärt från Sverige är 
det även längre ned på konfliktskalan, exempelvis vid fredsbevarande insatser, 
olämpligt att integrera förband inom bataljonsnivån.  
Integration med de flesta västländerna bedöms vara möjlig vid fredsbevarande in-
satser, men integrationen bör inte gå längre än att ett kompani underställs en batal-
jon. Samövning är då nödvändig, främst med stabsfunktioner, men är även önskvärd 
med förbanden. Att integrera på denna nivå innebär dock ett visst mått av risktag-
ning eftersom konfliktnivån ofta snabbt kan ändras. 

8.2   Språk 
Vid samarbete med andra nationer blir oftast kommandospråket engelska. Generellt 
utgör inte språket någon större begränsning vid analys och beslutsprocesser när det 
är gott om tid. Då räcker det långt med att lära sig begrepp och ensa stabsprocedu-
rer. När det är tidskritiskt ökar dock problematiken och det blir svårt att ge och ta 
direktiv samt utbyta information med hög grad av precision. Är det både tidskritiskt 
och hög hotnivå utgör därför språket en begränsning. Begränsningen gör sig påmind 
vid informationsutbyte samt vid delgivning och mottagning av snabba beslut. Resul-
tatet blir att tempot nedgår och att missförstånden blir fler. Som en naturlig följd av 
den ökade osäkerheten minskar möjligheten att ge handlingsutrymme och utrymme 
för initiativ. 

Språkproblem uppstår och tydliggörs då tempot och konfliktnivån 
höjs. (AA) 
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Slutsats 
Språkliga begränsningar utgör en begränsning vid verksamhet med tidspress och 
snabba beslutscykler. Därför bör integration av förband undvikas inom kompanini-
vån vid exempelvis fredsframtvingande insatser. På bataljonsnivån bedöms samöv-
ning, stabsträning och samverkansofficerare göra det språkliga problemet hanterbart 
även vid fredsframtvingande insatser.   

8.3   Nationella styrningar och restriktioner 
Flera förband har mycket starka restriktioner från hemlandet, vilket gör att den tak-
tiske chefen på plats har begränsad handlingsfrihet att nyttja förbandet. Svenska 
förband har, jämfört med andra nationers förband, förhållandevis små restriktioner i 
operationsområdet. 

Blir det tal om svårare uppgifter kan vi ofta direkt svara: -Yes Sir! 
Detta att ha handlingsfrihet med förband, som med de svenska för-
banden, är något som är ganska unikt. (DD) 

Slutsatser 
De nationella restriktionerna från Sverige bedöms inte utgöra något stort problem 
för möjligheten att utöva manövertänkande vid multinationella insatser. Förmodli-
gen är det precis tvärtom, dvs. de svenska förbanden kommer att erhålla stor hand-
lingsfrihet, sett till nationella restriktioner, jämfört med förband från andra länder. 

8.4   Hotnivåns påverkan på manövertänkande 
För att manövertänkande skall vara möjligt vid mer komplicerade och farligare upp-
gifter, är det nödvändigt med hög grad av förståelse och gemensam ledningsfilosofi 
mellan ledningsnivåerna. 
 
Det är viktigt att förstå hur hotnivån påverkar samarbetet mellan förband från olika 
länder, vilket flera respondenter har diskuterat. En erfarenhet från LAXX är att 
blandning av förband på låg nivå, kompani och pluton, hade klara begränsningar. 

Det fungerade bra vid ”rutinuppdrag”, exempelvis patrullering vid 
lugna områden, men det funkade mindre bra då det hettade till och 
övergick till stridsliknande situationer. (AA) 

Flertalet av respondenterna hävdade därför bestämt att vi inte bör blanda förbanden 
vid fredsframtvingande eller liknande insatser. 

Vid fredsbevarande insatser går det ofta bra att mixa på lägre nivå, 
men det går aldrig förutsäga konfliktnivån, och den kan förändras 
snabbt. På LAXX hade vi stark strävan att mixa på lägre nivå med ir-
ländarna, men efter ett tag insåg vi att detta inte funkade. Vi blev 
nästan som två delar i samma bataljon. (DD) 

Skall vi lösa uppgifter med multinationellt förband vid fredsfram-
tvingande insatser måste vi samordna genom att förbanden agerar 
”skilt i rummet”, dvs. tydliga geografiska indelningar. Jämför med 
Irak 2004, där drogs det en tydlig linje mellan förbanden från USA 
och Storbritannien, och de har ju mycket gemensamt, exempelvis 
språket. (GG) 
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Men samtidigt poängterar de flesta att det är möjligt att blanda även på lägre nivå än 
bataljon vid fredsbevarande insatser.  

Slutsatser 
Resultatet pekar entydigt på att möjligheten till framgångsrik integration, mellan 
enheter från olika länder, nedgår avsevärt vid hög hotnivå. Integreras förbanden, 
uppstår det stora svårigheter att tillämpa manövertänkande vid hög hotnivå. 
Vid fredsframtvingande insatser, eller insatser högre upp på konfliktskalan, bör för-
band inte integreras inom bataljonsnivån. Sker detta ändå är det nödvändigt med 
tydlig och enkel samordning, exempelvis genom geografisk indelning. Då finns 
möjlighet för ett förband att tillämpa uppdragstaktik inom tilldelat område. För att 
djupare integration skall vara möjligt krävs lång tids samövning med både stabs-
funktion och förband. Integration på kompaninivån skall vid fredsframtvingande 
insatser undvikas så långt det är möjligt.  

8.5   Utländska enheter underställda svenska förband 
Flera diskuterar att det är gångbart med uppdragstaktik gentemot andra förband då 
vi får andra enheter underställda. 

Irländarna hade god acceptans för vårt sätt att ge order med syfte, 
mål och liten detaljstyrning. De uppskattade vårt sätt att genom stän-
diga orienteringar om både stort och smått uppdatera hela förbandet 
om läget. (AA) 

(EE) diskuterar utifrån att svenska officerares ledarskap är mycket långt kommet, 
och att vårt informella sätt mellan olika nivåer ger delaktighet och påverkansmöj-
lighet.  

Underställda från andra nationer blir ofta till en början lite tagna på 
sängen när de stöter på detta informella förhållningssätt, men efter 
ett tag vänjer de sig och uppskattar det till och med. Men med lite 
klokhet kan detta bli framgångsfaktor när vi jobbar med andra natio-
ner. (EE) 

Men vissa nationer, framförallt ”icke västländer”, ligger mycket långt ifrån svenska 
officerares förhållningssätt till ledning, vilket bygger på stort handlingsutrymme och 
få detaljregleringar.  

Förbanden från Tjeckien och Slovakien hade stort behov av att få de-
taljer utklarade, och kunde inte lösa ställd uppgift med given hand-
lingsfrihet. Jag har dessutom uppfattat att relationen mellan för-
bandsnivåerna i dessa länder inte präglas av förtroende, utan snarare 
av kontroll och hög detaljeringsgrad i ställda uppgifter. (BB) 

Slutsatser 
För ett svenskt förband utgör det oftast inga stora problem med att få utländska för-
band underställda. När tradition och kultur ligger för långt ifrån varandra bör dock 
inslaget av detaljeringsgrad och kontroll öka. 
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8.6   Svenska enheter underställda utländska förband 
Utländska förband har i regel inte samma syn på underställdas delaktighet i bedö-
mande, beslutsprocess och sätt att ge order. 

Exempelvis utförde irländarna under LAXX ofta bedömande med i 
stort sett bara bataljonschefen och chefen för operations. (DD) 

När vi är underställda utländska förband/chefer är ofta förhållnings-
sättet formellt med våra mått mätt. Ordergivningar är mer strikta och 
dialog och delaktighet främjas inte naturligt. (EE) 

I stort sett alla respondenterna anser att handlingsfriheten är mindre och detaljstyr-
ningarna fler då vi blir underställda till utländskt befäl. (DD) diskuterar hur detta 
kan te sig i praktiken. 

Vi får visserligen mycket mer detaljstyrningar än vad vi är vana vid, 
speciellt när vi jobbar med anglosaxiska förband, men vi tar ofta till 
oss mer handlingsfrihet än vad vi har, och detta får vi ofta beröm för 
efteråt.  

(AA) har erfarenhet att som plutonchef bli underställd till irländskt kompani, och 
uppgiftsställningarna hämmade handlingsfriheten avsevärt. 

Irländarna gav enligt mina erfarenheter mycket knapphändig orien-
tering och inga syften. Order var mycket kortsiktiga, exempelvis 
framryck, stanna, följ mig, kör på kolonn. Detta upplevdes som 
mycket irriterande och dödade all initiativkraft.  

En faktor som erfarenhetsmässigt påverkar vilket handlingsutrymme som erhålls är 
vilken förmåga ett förband har. Uppträder ett förband professionellt får överordnade 
chefer förtroende för förbandet. Till saken hör att flera länder i väst har stående pro-
fessionella förband, och det är i den jämförelsen svenska förband skall te sig bra.  

När vi beter som vi oftast gör under ”inledande missioner”, då är vi 
särskilt bra på målstyrning, initiativ och fungerande orderkedja med 
gott slutresultat som följd, får andra nationer förtroende för oss. Det-
ta förtroende genererar sedan handlingsutrymme för det svenska för-
bandet och möjlighet att inom enheten använda sig av manövertän-
kande. Men nyckeln är alltså ett militärt professionellt uppträdande, 
annars stryps manövertänkandet gentemot den svenska kontingenten. 
(CC) 

Hög duglighet vid ett förband ger alltid respekt och förtroende, vilket 
i sin tur ger större handlingsutrymme. Mandat delegeras ofta då och 
uppdragen blir vidare med mindre styrningar. (FF) 

Slutsatser 
När Svenska förband är underställda enheter från andra nationer möts de i regel av 
ett synsätt på ledning, som innebär mindre handlingsfrihet och hög grad av detaljre-
gleringar jämfört med vad som är brukligt i Sverige. 
 
Svenska förband måste vara mycket välövade för att vinna förtroende, och erhålla 
handlingsfrihet, för att i hög grad kunna tillämpa manövertänkande. 
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8.7   Sammanfattning 
Ett antal faktorer som begränsar manövertänkande har identifierats i undersökning-
en. Faktorerna pekar på svårigheter som uppstår vid integrering av förband från oli-
ka länder. Dessa svårigheter berör främst mänskliga relationer, exempelvis förtro-
ende och kommunikation, vilka är mycket centrala för manövertänkande. De krite-
rier för manövertänkande som främst påverkas av faktorerna är: 

• Handlingsfrihet att flexibelt identifiera ett handlingssätt för aktuell situation 
• Högt tempo genom OODA-loopen 
• Likartat och väl förankrat synsätt på ledning mellan förbandsnivåerna 
• Uppbyggt förtroende mellan chefer på olika nivåer 
• Decentraliserad ledning präglat av handlingsutrymme och initiativ 

 
Matris 3. Sammanfattning av faktorernas påverkan på manövertänkande 

Faktorer Påverkan 

Kulturella och militära 
traditionella  

Stor påverkan av både lämplighet till integration och på 
kriterier för manövertänkande. Mycket nationsberoende! 

Språk 

Påverkan på lämplighet att integrera förband, och är en 
faktor som begränsar tempo och precision vid ordergiv-
ning under tidspress. Således en begränsande faktor för 
tempo, och till del kriteriet uppdragstaktik. 

Nationella restriktioner 

Påverkar handlingsfriheten med ett förband. Svenska 
förband har ofta få restriktioner och därmed finns ofta 
handlingsfrihet med de svenska enheterna, relativt andra 
enheter. 

Hotnivåns påverkan på 
manövertänkande och 
integration 

Lämpligheten att integrera mellan nationer nedgår avse-
värt vid hög hotnivå. 
Begränsar handlingsfriheten att agera inom högre chefs 
syfte, vid ex. oväntad händelseutveckling. Hög hotnivå 
ökar ofta centraliseringen. Ökad centralisering sänker 
tempot i OODA-loopen. 

Förbandens grad av för-
måga 

Ett dugligt förband får förtroende, och det innebär att 
förbandschefen erhåller hög grad av handlingsfrihet. 
Förbandet kan då flexibelt användas och tempo är möj-
ligt genom OODA-loopen. 

Integrering av förband 
från olika länder 

Hög graden av blandning av förband på lägre nivåer på-
verkar negativt möjligheten till snabbt och precist age-
rande. Integreringen påverkar alla kriterier för manöver-
tänkande (enligt punkterna ovan matrisen). 
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8.8   Svar på forskningsfråga 4 
Vilka är faktorerna som främst begränsar tillämpningen av manövertänkande, och 
vilken är dessa faktorers inverkan, då svenska förband agerar i en multinationell 
kontext? 
 
Följande faktorer, ej rangordnade, är de som främst innebär begränsningar: 

●  kulturella skillnader 

●  skillnader i militära traditioner 

●  språkets påverkan, vilket främst visar sig vid högt tempo 

●  nationella restriktioner, exempelvis direktiv från regering och lagar 

●  hög hotnivå 

●  förbandens förmåga 

●  integrering av förband från olika länder. 

Flera av faktorerna ovan påverkar lämpligheten till blandning av förband från olika 
nationer. Manövertänkande kräver en likartad syn på ledningsfilosofi och dessutom 
är mänskliga relationer och uppbyggt ömsesidigt förtroende en grund för manöver-
tänkande. Därmed är det belagt att det finns ett motsatsförhållande mellan blandning 
av nationer på taktiska förbandsnivåer och tillämpning av manövertänkande.  
 
Att på låg taktisk nivå blanda förband i multinationella insatser, utan att tillgodose 
reell integrering över nationsgränserna, innebär att handlingsutrymmet för manö-
verkrigföring starkt begränsas. 

9 Diskussion 
9.1   Diskussion mot syftet 
Syftet med uppsatsen är att klarlägga i vilken utsträckning implementeringen av 
manövertänkande inom markstridsfunktionen är genomförd samt manövertänkan-
dets tillämpbarhet då svenska förband, av bataljons storlek eller mindre, agerar i 
olika konfliktnivåer i en multinationell kontext? 

Manövertänkande – Implementerat i Markstridsfunktionen? 
Svenska officerares teoretiska kunskap om manövertänkande är i huvudsak god.  
Officerare i början av karriären har dock begränsad insikt i teoretiska sammanhang, 
exempelvis hur decentraliserad ledning, syftesformulering, handlingsutrymme och 
initiativ hänger ihop. Idag utbildas officerare i grundläggande militärteori relativt 
sent i karriären vilket måste sägas vara ologiskt, bl.a. därför att de förbandsstorlekar 
som är aktuella för skarpa insatser aldrig är större än bataljon. Sammantaget konsta-
terar författaren att den teoretiska utbildningen i manövertänkande totalt sett ges 
tillräckligt utrymme men att officerare på lägre nivåer måste lyftas i detta stycke. 
Vidare dras slutsatsen att acceptansen för manövertänkande är mycket god, åtmin-
stone på det teoretiska planet, inom markstridsfunktionen. 
 
Den relativt goda teoretiska kunskapen om manövertänkande, och de begränsade 
övningstillfällena som officerare ges inom markstridsfunktionen, är tillräckliga för 
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att officerarna skall kunna praktisera manövertänkande i enklare situationer. För att 
öka den praktiska förmågan måste officerare ges betydligt fler övningstillfällen. 
 
Författaren understryker att det är av största vikt att en officers förmåga att praktise-
ra manövertänkande inte isoleras för sig utan bör ses i ett sammanhang. Manöver-
tänkande bygger bl.a. på ledarskap och tillit mellan individer, vilket gör att den 
praktiska förmågan att tillämpa manövertänkande skall sättas i specifikt förbands-
sammanhang. Det finns därmed inga genvägar, insatsorganisationen måste tillgodo-
se att cheferna och soldaterna i ett förband ges möjlighet att öva tillsammans under 
en längre tid för att gemensamt bygga upp ömsesidigt förtroende och en hög förmå-
ga. Författaren erinrar om förutsättningarna inför LA01. Soldaterna hade i grunden 
minst värnpliktsutbildning, flera av soldaterna hade tidigare erfarenhet av interna-
tionell tjänst och förbandet fick totalt fyra månader på sig att öva sig samman. Des-
sa förutsättningar gav tillräckliga förutsättningar för att bygga upp mänskliga rela-
tioner, tillit och förmåga att tillämpa manövertänkande vid situationer med karaktär 
av fredsbevarande insats. 
 
Sammanfattningsvis är det begränsad relevans i att definiera den enskilde officerens 
praktiska förmåga att tillämpa manövertänkande. Men om nu detta görs, pekar upp-
satsens resultat på att den enskilde officeren generellt klarar att praktisera manöver-
tänkande vid enklare situationer. Dock är Försvarsmaktens centrala uppgift att kun-
na genomföra väpnad strid, dessutom i främmande miljöer, i samarbete med andra 
länder och i kontakt med många aktörer. För att kunna praktisera manövertänkande 
i svårare situationer och vid olika miljöer, måste officerare inneha en placering i ett 
insatsförband, och där öva sig betydligt mer på en specifik befattning än vad som är 
fallet idag. Därmed drar författaren slutsatsen att manövertänkande, när det gäller 
reell praktisk förmåga, inte kan anses som implementerat i markstridsfunktionen. 

Manövertänkande - Möjligt och lämpligt i en multinationell snabbinsatsstyrka? 
Ett svenskt förband som löser uppgifter i en multinationell kontext kommer att age-
ra tillsammans med förband från flera länder. Dessutom kommer sannolikt högre 
chef ha en annan nationalitet och högre chefs stab kommer troligen vara en multina-
tionell stab. Därmed kommer svenska förband agera under, och jämte, officerare 
och förband med vitt skilda militära traditioner och förhållningssätt. 
 
Resultatet från undersökningen ger att tillämpning av manövertänkande starkt be-
gränsas av integrering av förband över nationsgränser. Därmed är det inte troligt att 
manövertänkande kommer vara det huvudsakliga förhållningssättet för de svenska 
förbandens högre chef. Svenska enheter kommer att kunna tillämpa manövertän-
kande inom eget förband, men troligen med begränsat handlingsutrymme. 
 
Resultatet från undersökningen pekar på att nära integrering mellan förband från 
olika nationer är olämplig vid farlig och komplicerad verksamhet, eller då uppgifter 
löses i högt tempo. Detta grundar sig på svårigheter att kommunicera och förstå 
varandras synsätt. Svenska officerares förhållningssätt till manövertänkande och 
dess ingredienser, exempelvis uppdragstaktik, skiljer sig från officerare från de fles-
ta nationerna. Exempelvis ger officerare från andra länder i regel direktiv med hög 
detaljeringsgrad, vilket gör att utrymme för agerande och initiativ är begränsat. 
Därmed innebär blandning av förband på låg taktisk nivå, utan att tillgodose reell 
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integrering över nationsgränserna, att utrymmet för manövertänkande starkt begrän-
sas. 
 
Effekten av att blanda enheter från olika länder på låg taktisk nivå måste beaktas, 
exempelvis då Sverige avdelar förband till EU:s snabbinsatsstyrka. Att integrera 
flera länder i en stridsgrupp av bataljons storlek försvårar ledningen avsevärt. 
Språkliga barriärer innebär svårigheter att kommunicera med varandra, framförallt 
under hård press och när det är ont om tid.  

9.2   Praktisk tillämpning av manövertänkande 
Graden av uppbyggda mänskliga relationer och därmed uppbyggt förtroende påver-
kar tillämpningen av decentraliserad ledning och uppdragstaktik. Det är svårt att 
precisera hur mycket denna faktor påverkar, men att det påverkar vid exempelvis 
svårare eller farligare uppdrag vittnar flera respondenter om, och dessutom stöds 
detta av den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen (Lind). Ett genomtänkt och 
utvecklat ledarskap är därför en grundförutsättning för att tillämpa manövertänkan-
det. Ledarskapet och förtroendet i sig bedöms vara så viktigt att det bör ses som en 
del av det praktiska tillämpandet av manövertänkandet. 
 
Beslutsprocessen är mycket viktig vid tillämpning av manövertänkande och skall 
bland annat identifiera viktiga mål, vad som måste lösas först och centrala fram-
gångsfaktorer. När vi analyserar tillvägagångssätt skall vårt synsätt på genomföran-
det präglas av variation, flexibilitet och improvisation. Eftersom flexibiliteten beto-
nas tydligt och dyker upp i många sammanhang när manövertänkande diskuteras 
framträder den som en viktig faktor.  
 
Högre chef skall formulera ett syfte, vilket utgör en ram inom vilken underställda 
skall kunna agera och ta initiativ inom. DUC skall ges stor handlingsfrihet gällande 
hur de skall lösa sina uppgifter. Det är viktigt att förstå vad handlingsfriheten syftar 
till. Handlingsfriheten är till för att inte strypa initiativ hos DUC så att de vid ovän-
tad händelseutveckling kan agera mot det formulerade syftet. Dock är det en svår 
balans. För manövertänkande och uppdragstaktik skall kunna fungera krävs det 
ibland stor grad av detaljstyrning. Det är inte ”fult” att styra upp, ibland kanske vi 
blandar ihop ”låt gå” mentalitet med att ge handlingsfrihet. 

Slutsatser praktisk tillämpning av manövertänkande 
Uppbyggnaden av ett förband är så viktig för manövertänkande att det skall ses som 
en del av manövertänkandet. Här inkluderas att genom långsiktig samövning skapa 
utrymme för ledarskap och uppbyggnad av tillit. Eftersom ett förbands förmåga och 
mångsidighet är en förutsättning för manövertänkande, bör även själva utbildningen 
av ett förband ses som en del av praktiskt tillämpning av manövertänkande. 
 
Vid insats utgör följande delar kärnan av praktisk tillämpande av manövertänkande: 

• Att analysera fram mål och tillvägagångssätt för varje given situation. 
• Använda sig av syfte för att skapa en ram inom vilken DUC kan agera inom, 

och för att främja initiativkraft. 
• Stor grad av flexibilitet vid både val av tillvägagångssätt och genomförande. 
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9.3   Officersutbildningen 
I dagsläget finns det brister i den teoretiska skolningen bland officerarna på lägre 
nivåer. Därför bör förändringar av grundläggande officersutbildning ske för att byg-
ga upp förståelse för manövertänkande, och dess praktiska tillämpning, framförallt 
på lägre nivåer. 
 
Effektiv tillämpning av manövertänkande ställer stora grundläggande professionella 
krav på en officer. För att kunna översätta manövertänkande till praktisk handling är 
det en absolut förutsättning att både chefer och soldater har en hög utbildnings- och 
erfarenhetsnivå. 
 
Faktumet att svenska officerare tidigt måste lära sig att behärska både militärteore-
tiska sammanhang och stridstekniskt genomförande, pekar på det svenska officers-
systemet och dess särart i en internationell jämförelse. Kravbilden på officerarna, 
inom bataljonsnivån, måste betraktas som mycket bred och hög. Vår officersutbild-
ning är i mångt och mycket ganska bra, men eftersom vi inte har underofficerare är 
den inte heltäckande. Vi saknar helt klart den detaljkunskapen som en underoffi-
cerskår för med sig. Det är tveksamt om det räcker med justeringar i dagens system, 
och kanske bör något helt nytt skapas för att tillgodose grundläggande färdigheter. 

Slutsatser 
Förbanden i insatsorganisationen bedöms i framtiden nyttjas aktivt i internationella 
insatser över hela konfliktskalan, åtminstone upp till fredsframtvingande insatser. 
Vid skarpa uppgifter måste professionalism vara självklar på alla nivåer. I nuvaran-
de system bör vissa förändringar därför ske för att effektiv tillämpning av manöver-
tänkande skall vara möjlig då den behövs som mest, det vill säga högt upp på kon-
fliktskalan. I ett enbefälssystem måste officersutbildningen nämligen tillgodose be-
hovet på både fältnära praktiska färdigheter och grundläggande militärteoretisk 
skolning.  Detta krav är mycket stort och det bör därmed ges största prioritet. 
 
Markstridsfunktionens totala behov av både hög teoretisk utbildningsnivå, detalj-
kunskap inom alla områden och stora praktiska färdigheter gör att nuvarande offi-
cerssystem bör ses över. 

9.4   Övningsverksamhet 
För manövertänkande är det mycket centralt att med visst handlingsutrymme analy-
sera och lösa uppgifter inom högre chefs uppdrag eller syfte. Tillämpade övningar 
idag medger enbart i begränsad omfattning övning i analys och beslutsfattning. Fler 
övningar bör därför, i mycket högre grad än vad som idag är fallet, läggas upp så att 
chefer ges stor handlingsfrihet och möjlighet att agera vid lösandet av ställda upp-
gifter. 
 
Vidare bör övningar byggas upp så att moment som kräver beslutsfattning skapas, 
och där eget agerande får effekt. Flera av respondenterna uttrycker att de flesta av 
dagens övningar endast är en fortsättning av övningar i grundläggande stridssitua-
tioner, och att vi tydligt måste markera när vi slutar att öva metoder och övergår till 
att öva tillämpat. 
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Övningsfält och truppföringstillfällen är två faktorer som är mycket begränsande för 
övning med reellt handlingsutrymme, respektive uppbyggande av hög erfarenhets-
nivå hos officerskåren. Sannolikt kommer dessa faktorer vara begränsande inom 
överskådlig tid. 
 
Det är en vanlig förekommande uppfattning att truppföring är det som utvecklar 
officerare bäst när det gäller manövertänkande. Denna uppfattning bör utsättas för 
en närmare granskning, eftersom den truppföring som står till buds vid övningar 
sker med förband med relativt låg utbildningsnivå. Vilken är den reella handlings-
friheten när uppgifter löses med förband som inte är färdigutbildade, och då övriga 
övningsförutsättningar kanske också är hämmande? 
 
Truppföring är naturligtvis ett måste för att bygga upp duglighet som förbandschef. 
Men oftast möjliggörs under truppföring endast grundläggande träning i befattning 
och stridsteknik, medan träningen i taktik eller manövertänkande knappt är före-
kommande. Författarens uppfattning är att andra metoder, såsom kaderövningar och 
fältnära krigsspel, är metoder som idag bäst kan utveckla officerare i manövertän-
kande och taktik. Således är detta metoder som bör utvecklas, och bli ett vanligt 
inslag i officerarnas vardag och på skolor, för att utveckla och bibehålla officerskå-
rens professionalism. 

9.5   Insatsorganisationen 
Manövertänkande är ett förhållningssätt som vid praktisk tillämpning, högt upp på 
konfliktskalan, erfordrar erfarna, dugliga och samtränade officerare och soldater. 
 
De svenska förbanden i insatsorganisationen utgörs av tillfälligt sammansatta för-
band vars personal rekryteras inför varje insats. Sveriges system, med tillfälligt 
sammansatta insatsförband och löst sammanhållna kadrar, försvårar att förtroende 
byggs upp inom förbanden, vilket är en förutsättning för decentraliserad ledning och 
uppdragstaktik. 
 
Praktisk tillämpning av manövertänkande är inte något som enbart berör officerare. 
På allra lägsta nivåerna, soldat och gruppnivån, måste förståelsen för exempelvis 
initiativ, syfte och handlingsutrymme samt vilja till ansvar vara hög. På dessa nivåer 
bör den teoretiska utbildningen inte ligga i fokus. Det handlar kanske i första hand 
om praktisk och tillämpad övning, samt om att utveckla ett synsätt och en anda i 
förbanden där individer förstår och tar ansvar för en större helhet. Således är upp-
byggnaden av tillit mellan officerare och soldater en viktig förutsättning för manö-
vertänkande, vilket försvåras när förbanden är tillfälligt sammansatta. 
 
Svenska officerares begränsade tid och erfarenhet på specifika befattningar innebär 
oftast att vi inte bygger upp tillräcklig hög grundläggande förmåga för att kunna 
praktisera manövertänkande, vid exempelvis fredsframtvingande insatser. Vidare 
räcker inte utbildnings- och förberedelsetiden till för att träna förbanden att strids-
tekniskt kunna hantera farliga och komplicerade uppgifter i skiftande miljöer. 

Slutsatser 
För att Sverige skall kunna ställa fullt förberedda förband, med manövertänkande 
som förhållningssätt, till förfogande för internationella insatser, bör åtgärder vidtas 
för att förbanden skall bestå av fasta kadrar av officerare och soldater. Att som i 
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nuläget rekrytera förband som efter insats, eller utgången beredskapstid, splittras är 
starkt hämmande för mänskliga relationer, tilliten inom förbanden och därmed för-
ödande för manövertänkande. Vidare får förbanden, från lägsta nivån och uppåt, 
börja om med att öva grundläggande stridsteknik. Således bör insatsorganisationens 
förband bestå av fasta officerskadrar med ytterst begränsad rotation på befattningar-
na. Vidare bör personalförsörjningssystem tas fram som stödjer en kontinuitet även 
på soldatnivån. 
 
Sammantaget framträder bilden att förutsättningarna för insatsorganisationen att 
ställa förband till förfogande begränsar uppbyggnad och tillämpning av manöver-
tänkande. 

9.6   Manövertänkande – Lämpligt vid alla insatser? 
Problemformuleringen i förkortad form: Det kanske varken är möjligt eller lämpligt 
för svenska förband att ensidigt tillämpa manövertänkande i en framtida multina-
tionell snabbinsatsstyrka? 
 
Insatser längs hela konfliktskalan i samarbete med förband från andra nationer, ge-
nererar komplicerade situationer som skall lösas i samförstånd över gränser såsom 
militära traditioner och språkliga skillnader. En insats karaktär kan, speciellt i 
skymningslandet mellan fred och krig, vara av ytterst känslig natur vilket gör att 
politiska och militära restriktioner kan begränsa det för manövertänkandet så viktiga 
handlingsutrymmet. 
 
Nationella skillnader och särarter i militära traditioner och bruk har stor påverkan på 
samarbetet över nationsgränser. Det för manövertänkandet centrala synsättet på 
handlingsutrymme och initiativ delas inte av flertalet nationer. Vidare är det av rent 
praktiska orsaker svårt att bygga upp tillit och personlig kännedom över nations-
gränser. Sammantaget ger detta att utrymmet för manövertänkande kommer vara 
begränsat vid insatser när svenska förband löser uppgifter i samarbete med andra 
länder. 
 
Manövertänkande är en ledningsfilosofi som i sin renodlade form, i komplicerade 
och farliga situationer, kräver bland annat förband och officerare som är mycket 
skickliga, samövade och erfarna. Svenska förband i insatsorganisationen har be-
gränsade möjligheter att tillgodose dessa krav och därmed framträder invändningar 
mot att manövertänkande är lämpligt vid alla insatser. 
 
Men när invändningar framhävs mot manövertänkande bör ett alternativ presente-
ras. Vad skall vi nyttja om det finns begränsningar, stora eller små, i förutsättning-
arna för manövertänkande. Författarens svar på den frågan är då skall vi använda 
oss av manövertänkande så långt vår förmåga sträcker sig och så långt som situatio-
nen tillåter. Det är däremot mycket viktigt att förstå vilka begränsningarna är i möj-
ligheten att tillämpa manövertänkandet. Exempelvis måste eget förbands förmåga 
och insatsens karaktär bedömas.  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 19 100:2039 
Jesper Söderström 2005-08-04 Sida 54(58) 
 
10 Validitetsdiskussion och förslag på ny forskning 
10.1   Intern validitet 

10.1.1 Begreppsvaliditet 
Går det att lita på mätinstrumentet som använts för undersökningen?52 Den teoretis-
ka definitionen för manövertänkande i uppsatsen är omsatt till 13 stycken kriterier. 
Kriterierna, vilka är indikatorer för manövertänkandets förekomst, är tydliga utifrån 
definitionen och dessutom känns indikatorerna igen vid jämförelse med de fram-
gångsfaktorer som lyfts upp när manöverkrigföring diskuteras i många samman-
hang. 
 
En möjlighet till systematiskt fel är att respondenterna svarar utifrån deras uppfatt-
ning, vilket inte behöver vara detsamma som den faktiska förekomsten av manöver-
tänkande. Det finns risk för att respondenterna överskattar sin teoretiska kunskaps-
nivå och sin praktiska förmåga, vilket kan leda till missvisande resultat i undersök-
ningen. Det krävs fördjupad fallstudie av specifika förbandsinsatser för att med hög 
validitet kunna belägga förekomst av praktisk tillämpning av manövertänkande. 
Detta har författaren försökt motverka i enkäten genom att frågor har formulerats 
om hur respondenterna har uppfattat helheten av manövertänkande, och hur de upp-
fattar förekomsten av manövertänkandets olika komponenter. Vid jämförelse mellan 
summan av alla delar och uppfattad helhet har mycket stor överrensstämmelse påvi-
sats. Författaren bedömer sammantaget begreppsvaliditeten som god. 

10.1.2 Reliabilitet 
Mäts det som är avsikten i undersökningen, dvs. har mätinstrumentet, bestående av 
indikatorer för manövertänkande, använts med precision? Hög reliabilitet uppnås 
om respondenterna förstår frågeställningarna samt genom att undvika slarvfel under 
insamling och hantering av data.53 

Enkätundersökningen 
Kriterierna för manövertänkande, enligt operationaliseringen av den teoretiska defi-
nitionen i uppsatsen, har legat till grund för enkätfrågorna. Enkäten var relativt om-
fattande (60 frågor) och var strukturerade så att flera frågor ställdes mot samma kri-
terier för att belysa kriterierna ur flera perspektiv. Före undersökningen genomför-
des fyra förtester av enkäten för att prova och förbättra enkätens tydlighet. Svars-
bortfall förekommer överhuvudtaget inte i undersökningen och inkomna svar från 
de olika frågeställningarna är logiska och pekar i samma riktning. Antalet enkätre-
spondenter (28 svar) ger goda möjligheter att kvantitativt analysera det inkomna 
resultatet såsom en grupp och dessutom selekterat i internationell erfarenhet och 
erfarenhet från GU. 
 
Enkäten gjordes med stöd av Eval, vilket gör att osystematiska fel inte har gjorts vid 
sammanställning av resultatet. Resultatet från Eval har kontrollerats mot resultatre-
dovisningen flera gånger, vilket gör att avläsningsfel har minimerats. Därmed upp-
fattar författaren reliabiliteten av enkäten som hög. 

                                                 
52 Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson och Lena Wängnerud, Metodpraktikan (Stock-
holm: Elanders Gota, 2002), s. 62. 
53 Ibid., s. 67. 
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Intervjuundersökningen 
Intervjufrågorna utformades dels för att fånga upp fördjupade tankgångar bakom 
enkätsvaren, och dels för att fånga upp respondenternas erfarenheter av internatio-
nellt samarbete. Före intervjuerna provades frågeformuläret på två testrespondenter. 
Intervjufrågorna var av karaktären öppna och svaren blev därmed inte helt överrens-
stämmande. Men svaren är logiska sett till syftet med frågorna och författarens be-
dömning är därmed att respondenterna har förstått frågeställningarna.  
Under intervjuerna antecknade författaren svaren, och direkt efter intervjuerna 
skrevs protokollen ned digitalt och skickades till respondenterna för justering. Un-
der analys av intervjumaterialet sammanställdes alla respondenternas svar under de 
olika frågorna för att underlätta jämförelser. På så vis kunde tendenser, likheter och 
olikheter med lätthet konstateras. Sammantaget bedömer författaren att reliabiliteten 
av intervjuundersökningen är god. 

10.2   Generaliserbarhet 
Respondenterna är inte slumpvis utvalda ur en större population, vilket eventuellt 
kan kritiseras. Motivet till att de inte är slumpvis utvalda är att antalet officerare 
som har betydande erfarenhet av truppföring efter år 2000, på bataljons- och kom-
paninivån, är en relativt begränsad skara, och att författaren har velat säkerställa en 
tillräcklig mängd svar genom att vända sig direkt till ett antal utvalda respondenter. 
Populationen för undersökningarna kan kategoriseras som: 

●  Officerare med betydande erfarenhet att truppföra vid insatsförband under 
GU efter år 2000. 

●  Officerare med erfarenhet från internationell tjänst efter år 2000. 

●  Officerare med erfarenhet från doktrin och taktikutveckling. 

För att möjliggöra generaliserbarhet har författaren använt sig av strategiska urval, 
och specifikt metoden typiska fall. Urvalet av respondenter har strukturerats för att 
inkludera de olika ledningsnivåerna högre stab, bataljon, kompani och pluton. Även 
perspektivet olika förbandskategorier såsom mekaniserade förband, amfibieförband 
och de olika funktionerna har inkluderats. Ett enkätsvar har visat sig inte rymmas 
inom populationen. 
 
Respondenterna i undersökningen bedöms vara representativa för de officerare som 
har betydande erfarenhet från truppföring eller internationell tjänst efter år 2000, 
eftersom denna kategori är en relativt begränsad skara. Det kan hända att officerare 
som anmäler intresse och blir uttagna till att leda förband gör det på specifika grun-
der, vilket gör att de som kategori skiljer sig från genomsnittet inom hela mark-
stridsfunktionen. Det är även möjligt att just erfarenhet från att leda förband ger 
både fördjupad kunskap och ett annorlunda förhållningssätt till ledning och manö-
vertänkande. Sannolikt är respondenterna, som grupp betraktat, mer erfarna av att 
leda förband och bättre på detta än genomsnittet av officerare inom markstridsfunk-
tionen. Detta kan bidra till att de undersökta som kategori skiljer sig från genomsnit-
tet inom markstridsfunktionen. Därmed dras slutsatsen att möjligheten att generali-
sera undersökningens resultat till ledning av svenska förband under GU och vid 
internationell tjänst som god. Sammantaget, inom hela markstridsfunktionen, be-
dömer författaren att generaliserbarheten som godtagbar. 
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10.3   Förslag på ny forskning 

●  Forskning, identiskt i syfte, frågor, metod m.m. som denna uppsats, syftande 
till att öka den empiriska grunden, och därmed påvisa implementeringsgra-
den av manövertänkande inom markstridsfunktionen samt de begränsande 
faktorerna för manövertänkande vid internationella insatser. 

●  Forskning, med avstamp i resultatet för denna uppsats, syftande till en för-
djupad förståelse kring faktorerna som begränsar manövertänkandets tilläm-
pande vid internationella insatser. 

●  Forskning med syfte att få kunskap om hur manövertänkande och lednings-
principer förändras då insatser blir mer och mer etablerade. Förslaget bygger 
på att: 

- Använda olika missioner, exempelvis LA01, LA02, LA03 och BA01, 
BA02, BA03 som analysenheter. 

- Nyttja exempelvis de begränsande faktorer för manövertänkande vid 
internationella insatser som denna uppsats har påvisat såsom variabler. 
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Bilaga 1 - Formulär för enkätundersökningen 
 
Din utbildning och övning i manövertänkande  
 
1) Vilket är det centrala innehållet/viktigaste beståndsdelarna i manövertänkande 
enligt dig? Skriv kortfattat de viktigaste ledorden  
 
2) Hur ofta har du de senaste två åren fått möjlighet att utveckla din förmåga inom 
manövertänkande genom krigsspel/kader/mus etc.?  
Aldrig, 1-3 ggr, 4-6 ggr, 7-9 ggr, fler än 9 ggr 
 
3) Hur ofta har du de senaste två åren som truppförande chef fått möjlighet att öva 
dig enligt manövertänkande?  
Aldrig, 1-3 ggr, 4-6 ggr, 7-9 ggr, fler än 9 ggr 
 
4) Vilken utbildningsmetod har mest bidragit till din utveckling inom manövertän-
kande?  
Studie av litteratur 
diskussion 
teoretisk problemlösning 
krigsspel/mus/kader 
truppföring 
 
5) Vilken utbildningsmetod vill du ha mer av?  
Studie av litteratur 
diskussion 
teoretisk problemlösning 
krigsspel/mus/kader 
 
6) Teckna ned dina egna tankar kring hur förutsättningar och genomförande av ut-
bildning och övning skall förändras för att stödja manövertänkande  
 
7) Hur vill du beskriva din teoretiska kunskapsnivå gällande manövertänkande?  
Låg God, Mycket god 
 
8) Hur vill du beskriva din praktiska förmåga att tillämpa manövertänkande?  
Låg God, Mycket god  
 
I resten av frågeställningarna i enkäten skall du utgå från din senaste befattning 
som truppförande chef(stf), det kan exempelvis vara chef i utlandstjänst eller chef i 
insatsorganisation under GU.  
 
9) Ange här vilken typ av befattning du refererar till  
Pluton Chef/stf, Kompani chef/stf, Bataljon Chef/stf, Annan, ange nedan vilken 
 
10) Vilken typ av förband refererar du till, ange det som stämmer bäst?  
Mek (strv/psk), Inf, Art/IE, Ing, Lv, Uh, Annat, ange nedan 
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11) Vilken typ av förband refererar du till  
Insatsorganisation under GU, Internationell tjänstgöring, Annat, ange nedan 
 
Hur uppfattar du din högre chefs tillämpning av manövertänkande 
 
Chefens tillämpning av manövertänkande när förbandet löst uppgifter  
12) Är din chef förespråkare av manövertänkande?  
Vet ej, Nej, I begränsad omfattning, I huvudsak, Helt och hållet 
 
13) Har du och din högre chef en likartad grundsyn gällande manövertänkande?  
Vet ej, Nej, I begränsad omfattning, I huvudsak 
 
14) Har din chef haft möjlighet att tillämpa manövertänkande?  
Vet ej, Nej, I begränsad omfattning, I huvudsak 
 
15) Har din chef tillämpat manövertänkande?  
Vet ej, Nej, I begränsad omfattning, I huvudsak 
 
Högre chefs tillämpning av uppdragstaktik  
16) När din chef har gett order, har han då angivit sin chefs syfte med striden?  
Aldrig, Sällan, Ofta, Alltid 
  
17) När din chef har gett order, har han då gett dig ett överordnat uppdrag?  
Aldrig, Sällan, Ofta, Alltid  
 
18) När din chef har gett order, har han då delgivit sitt syfte med striden?  
Aldrig, Sällan, Ofta, Alltid  
 
19) När din chef har gett order, har det då varit tydligt vilken den önskade effekten 
av ditt förbands strid är?  
Aldrig, Sällan, Ofta, Alltid  
 
20) Har din chefs formulering av syfte/önskad effekt av din strid/ditt överordnade 
uppdrag varit en hjälp för dig att agera inom vid oväntade händelseutvecklingar?  
Aldrig, Sällan, Ofta, Alltid  
 
21) Anser din chef att initiativkraft hos DUC är centralt för att förbandet skall lyck-
as med uppdrag?  
Nej, Delvis, Ganska viktigt, Mycket viktigt 
 
Högre chefs tillämpning av kraftsamling  
22) Använder sig chefen av kraftsamling?  
Aldrig, Sällan, Ofta, Alltid  
 
23) Chefen kraftsamlar mot fiendens starka delar (direkt approach).  
Aldrig, Sällan, Ofta, Alltid, Frågan är ej relevant enligt mina erfarenheter 
 
24) Chefen kraftsamlar mot motståndarens svaga delar (indirekt approach).  
Aldrig, Sällan, Ofta, Alltid, Frågan är ej relevant enligt mina erfarenheter 
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25) Här kan du skriva ned dina eventuella tillägg kring chefens nyttjande av kraft-
samling. 
 
Högre chefs tillämpning av stridsspaning  
26) Vid lösande av uppgift, delger chefen stridsspaningsuppgifter/uppgift om in-
formationsinhämtning till alla DUC?  
Aldrig, Sällan, Ofta, Alltid  
 
27) Är det underförstått att stridsspaning/informationsinhämtning är alla DUC an-
svar?  
Ja,  Nej  
 
28) Är det i huvudsak ett särskilt avdelat förband (spaningsförband) som får strids-
spaningsuppgift/uppgift att inhämta information?  
Aldrig, Sällan, Ofta, Alltid  
 
29) Kraftsamlingen bestäms före anfallet/striden.  
Aldrig, Sällan, Ofta, Alltid, Frågan är ej relevant enligt mina erfarenheter 
 
30) Stridsspaning lägger fast kraftsamlingen.  
Aldrig, Sällan, Ofta, Alltid, Frågan är ej relevant enligt mina erfarenheter 
 
31) Stridsspaning utgörs av starka offensiva komponenter.  
Aldrig, Sällan, Ofta, Alltid, Frågan är ej relevant enligt mina erfarenheter 
 
Din uppfattning om du själv har tillämpat manövertänkande 
 
Egen tillämpning av manövertänkande när förbandet löst uppgifter  
32) Är du förespråkare av manövertänkande?  
Nej, I begränsad omfattning, I huvudsak, Helt och hållet 
 
33) Har du och dina DUC likartad grundsyn gällande manövertänkande?  
Nej, I begränsad omfattning, I huvudsak, Helt och hållet 
 
34) Har du haft möjlighet att tillämpa manövertänkande?  
Nej, I begränsad omfattning, I huvudsak, Helt och hållet 
    
35) Har du tillämpat manövertänkande?  
Nej, I begränsad omfattning, I huvudsak, Helt och hållet 
  
Har du tillämpat uppdragstaktik 
36) När du har gett order, har du då angivit din chefs syfte med striden?  
Aldrig, Sällan, Ofta, Alltid  
 
37) När du har gett order, har du då delgivit ditt syfte med striden?  
Aldrig, Sällan, Ofta, Alltid  
  
38) När du har gett order, har du då gett dina DUC ett överordnat uppdrag?  
Aldrig, Sällan, Ofta, Alltid  
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39) När du har gett order, har du då varit tydligt vilken den önskade effekten av re-
spektive DUC strid är?  
Aldrig, Sällan, Ofta, Alltid  
 
40) Anser du att initiativkraft hos dina DUC är centralt för att förbandet skall lyckas 
med uppdrag?  
Nej, Delvis, Ganska viktigt, Mycket viktigt 
 
41) Uppmuntrar du initiativkraft?  
Aldrig, Sällan, Ofta, Alltid  
  
Egen tillämpning av kraftsamling 
42) Accepterar du att DUC gör felaktiga beslut/åtgärder då DUC tar initiativ?  
Aldrig, Sällan, Ofta, Alltid  
 
43) Använder du dig av kraftsamling?  
Aldrig, Sällan, Ofta, Alltid  
   
44) Du kraftsamlar mot fiendens sårbara punkter (indirekt approach)?  
Aldrig, Sällan, Ofta, Alltid, Frågan är ej relevant enligt mina erfarenheter 
 
45) Du kraftsamlar mot fiendens starka delar (direkt approach)?  
Aldrig, Sällan, Ofta, Alltid, Frågan är ej relevant enligt mina erfarenheter 
  
46) Är du tydlig med vad som är kraftsamlingen?  
Aldrig, Sällan, Ofta, Alltid  
    
47) Delger du din chefs kraftsamling till DUC?  
Aldrig, Sällan, Ofta, Alltid  
 
48) Här kan du skriva ned dina eventuella tillägg kring ditt nyttjande av kraftsam-
ling.  
 
Egen tillämpning av stridsspaning 
49) Vid lösande av uppgift, delger du stridsspaningsuppgifter/uppgift om informa-
tionsinhämtning till alla DUC?  
Aldrig, Sällan, Ofta, Alltid  
 
50) Är det underförstått att stridsspaning/informationsinhämtning är alla DUC an-
svar?  
Ja, Nej  
 
51) Är det i huvudsak ett särskilt avdelat förband (spaningsförband) som får strids-
spaningsuppgift/uppgift om informationsinhämtning?  
Aldrig, Sällan, Ofta, Alltid  
    
52) Kraftsamlingen bestäms före anfallet/striden.  
Aldrig, Sällan, Ofta, Alltid, Frågan är ej relevant enligt mina erfarenheter 
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53) Stridsspaning lägger fast kraftsamlingen.  
Aldrig, Sällan, Ofta, Alltid 
 
54) Stridsspaning/informationsinhämtning utgörs av starka offensiva komponenter 
(strv,psk).  
Aldrig, Sällan, Ofta, Alltid  
    
Din uppfattning om DUC har tillämpat manövertänkande 
 
55) Anser dina DUC att deras initiativkraft är centralt för att förbandet skall lyckas 
med uppdrag?  
Vet ej, Nej, Delvis, Ganska viktigt, Mycket viktigt 
 
56) Präglas dina DUC agerande av initiativkraft?  
Aldrig, Sällan, Ofta, Alltid  
 
57) Har dina DUC förmåga att ta initiativ vid oväntad händelseutveckling?  
Aldrig, Sällan, Ofta, Alltid  
    
58) Har dina DUC modet att ta initiativ vid oväntad händelseutveckling?  
Aldrig, Sällan, Ofta, Alltid  
    
59) Har DUC haft möjlighet att ta initiativ och agera mot det syfte och den effekt du 
har angivit?  
Aldrig, Sällan, Ofta, Alltid  
 
60) DUC har tagit initiativ och agerat mot det syfte och den effekt jag har angivit?  
Aldrig, Sällan, Ofta, Alltid  
 
 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS Bilaga 2 till 
Jesper Söderström 2005-08-04 19 100:2039 
  Sida 1(1) 
Bilaga 2 - Formulär för intervjuundersökningen 
 
1. Vilka är dina fackkompetenser, ex strv, mek, lv, uh? 
 
2. Vilka är dina erfarenheter av truppföring inom insatsorganisationen? 
 
3. Vilken är din internationella erfarenhet? 
 
4. Vad är praktisk tillämpning av manövertänkande? 
 
5. Vad är vi bra på gällande praktisk tillämpning av manövertänkande i väpnad 

strid? Varför? 
 
6. Vad har vi för brister gällande praktiskt tillämpning av manövertänkande i väp-

nad strid? Varför? 
 
7. Vad är praktisk tillämpning av manövertänkande vid fredsbevarande insats? 
 
8. Vad är vi bra på gällande praktisk tillämpning av manövertänkande vid fredsbe-

varande insatser? 
 
9. Vad har vi brister på gällande praktiskt tillämpning av manövertänkande vid 

fredsbevarande insatser? 
 
10. Vilka är dina erfarenheter av manövertänkande vid samarbete med andra natio-

ner? 
 
11. Vilka möjligheter/positiva erfarenheter har du då sett? 
 
12. Vilka begränsningar/problem har du då sett? 
 
13. Vill du säga att vi i praktiken använder oss av manövertänkande vid internatio-

nella insatser? 
 
14. Hur påverkar olika konfliktnivåer möjligheterna till att tillämpa manövertän-

kande vid samarbete med andra nationer? 
 
15. Hur skall vi förbereda oss inför insatser på nivån väpnad strid tillsammans med 

andra nationer med anledning av ledningsfilosofi/manövertänkande? 
 
16. Övrigt att tillägga i frågan? 
 
17. Hur bör officersutbildningen förändras för att öka implementeringen av manö-

vertänkande i markstridsfunktionen? 
 
18. Hur bör vårt övande i GU/insatsorganisationen förändras för att öka implemen-

teringen av manövertänkandet? 
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Bilaga 3 - Abstract 
 
Manoeuvrist approach - Suitable for all missions? 
The focus of this essay is to determine whether manoeuvrist approach is imple-
mented in the Swedish Land Forces’ doctrine at battalion level and below, and if it 
is applicable when Swedish units are cooperating with units from other nations. 
 
The research is based on a survey and interviews with officers experienced in com-
manding units since 2000. William S Lind’s Manoeuvre Warfare Handbook has 
provided theoretical definitions and tools for analysis in support of the research. 
 
The conclusion of the essay is that swedish officers have a solid theoretical knowl-
edge of manoeuvrist approach and the ability to apply the different aspects of it. 
However the results also point out that Swedish officers in general have limited 
experience of applying manoeuvrist approach in diverse and complex situations. 
Furthermore they are not given the opportunity to stay long enough on specific as-
signments to develop the necessary experience. Another result of the quick rotation 
of Swedish officers is that there is not enough time to establish the common under-
standing between different levels of command that is essential for applying ma-
noeuvrist approach in difficult and dangerous situations. 
 
The Land Forces’ methods used when training units are characterized by limited 
space for commanders to manoeuvre. Furthermore the units are not able to reach the 
level of proficiency needed for applying manoeuvrist approach in difficult situations 
under diverse circumstances. 
 
Swedish units on international missions apply manoeuvrist approach to the best of 
their ability and to the extent allowed by the situation. The tendency is that room for 
manoeuvrist approach is being limited when cooperating with other nations. Limit-
ing factors are, among others, cultural differences, differences in military traditions 
and language. It could be said that units that prove to be capable receive increased 
trust from higher levels and as a result are given the extended freedom of action 
necessary in order to apply manoeuvrist approach. 
 
Keywords: manoeuvrist doctrine, multinational, battlegroups. 
 
 


