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Sammanfattning 

Sedan 1980 talet har det skett en ansenlig utveckling utav tekniken fram till nutid. 

Utvecklingen skulle nästintill kunna liknas vid en revolution enligt många. Detta innebär att 

krigföringens grundprinciper och sättet att föra krig på kommer att påverkas av 

teknikutvecklingen på ett eller annat sätt. Författaren är intresserad av att se hur denna snabba 

utveckling har påverkat manöverkringföringen. 

Syftet med uppsatsen är sålunda att undersöka hur den påtagliga teknikutvecklingen har 

påverkat manöverkrigföringen och dess grundprinciper. Som metod används deskription. Först 

har manöverkrigföringen förklarats och därefter de viktigaste tekniska trenderna för arbetet. 

En fallstudie tillsammans med en kvalitativ textanalys görs på Irakkriget 2003. Detta att 

slutligen i fallstudien undersöka hur den nya tekniken använts.  

Slutsatsen i uppsatsen påvisar att teknikutvecklingen innebär fördelar för de som har förmågan 

att nyttja den nya tekniken. Men att det tar lång tid att samordna ny teknik i ett 

helhetsfungerande koncept. Teknikutvecklingen genererar bättre förutsättningar för att 

tillämpa manöverkrigföringens grundprinciper. 

Nyckelord: Manöverkrigföring, Teknikutveckling   
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ABSTRACT 

 A considerable development of technology has been taken place since 1980s until 

today. The development could almost be likened to a revolution. This means that the 

basic principles of warfare and the means to wage war on will be affected by the 

development in one way or another. The author is interested to see how this rapid 

development has affected the maneuver warfare. 

The purpose of the paper is to examine how the significant technological advances 

have affected the maneuver warfare and its basic principles. As method, description 

is used. Maneuver warfare will first be explained in the paper and then the main 

technological trends for the work.  A case study with a qualitative text analysis of the 

war in Iraq 2003 has been done. To finally in the case study to examine how the new 

technology is used. 

The result of the study shows that the technological advances are of benefit to those 

who have the ability to utilize the new technology. But it takes a long time to 

coordinate the new technologies in a holistic functioning concept. The evolution of 

technology generates greater ability to apply the maneuver warfare basic principles. 

Keywords: Maneuver warfare, Technology develepment 
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1.   INLEDNING 

1.1    Bakgrund till valt ämne 

Jag har valt det här ämnet för att det känns aktuellt och kommer att ha någon form av 

påverkan för hur manöverkrigföringen kommer att ta form i framtiden. Ny teknik gör 

det hela tiden möjligt att genomföra snabbare, tystare och säkrare operationer. Men 

det kan även medföra vissa konsekvenser. Det som gör ämnet mer intressant är att  

manöverkrigföringen är mycket brett representerat inom NATO och de flesta 

västerländska länder och där inräknat även Sverige. 

Så länge människan har krigat har också sättet att föra krig på ändrats med tiden för 

att kunna besegra sin fiende eller för att bättre kunna stå emot honom. Det finns vissa 

faktorer som ständigt påverkar krigföringen som till exempel teknikutvecklingen. 

Utvecklingen av nya vapensystem går hela tiden framåt och som följd påverkar 

denna utveckling även förutsättningarna att föra krig på. En annan faktor som 

påverkar den militära utvecklingen är att krigföringen blir mer och mer komplex till 

exempel i form av nya asymmetriska hot som är svåra att bemöta.   

Den moderna krigföringens utveckling inom manöverteorin som jag valt att studera 

föddes under mellankrigstiden till följd av att det första världskriget som var en 

katastrof på västfronten av enorma förluster av människoliv, resurser och materiel. 

En ny doktrinutveckling ansågs vara ett måste för att kunna lämna det ställningskrig 

och det inhumana kriget som första världskriget var bakom sig. Denna utveckling av 

krigföringen skulle spara resurser i form av människoliv och materiel. Resultatet av 

detta ledde till en mera rörlig krigföring började nu utarbetas för att göra detta 

möjligt.1  

Dagens moderna krigföring inom manöverteorin härstammar som ovan nämnts från 

mellankrigstiden och började utvecklas ordentligt för ungefär 30 år sedan. På senare 

tid närmare bestämt under början av 1990 talet och fram till nu har även 

teknikutvecklingen gjort stora framsteg och kan jämföras med en revolution inom 

                                                 
1 Smedberg, Marco, Krigföring från Austerlitz till Bagdad (Preses Nams, Riga 2005) s. 130 
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den militära utvecklingen.2 Den pågående teknikutvecklingen i form av nya 

precisionsvapen, nätverksbaserat försvar och avancerade sensorer är några av de 

faktorer som kan påverka manöverkrigföringens principer. Även de förändringar av 

omvärldsfaktorerna med som sker nu kommer återigen att på något sätt påverka 

manöverkrigföringens principer i framtiden. Men också planering av operationer och 

själva genomförandet under operationerna kommer att påverkas.  

1.2 Syftet med uppsatsen samt frågeställning 

 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur den tekniska utvecklingen 

påverkat manöverkrigföringens principer fram till nutid. Teknikutvecklingen 

påverkar förmågan och prestanda på stridskrafterna och dess hjälpmedel. Detta leder 

i sin tur att doktriner och reglementen för hur stridskrafterna skall användas ändras 

och skrivs om som följd för att dra nytta av utvecklingen.  

 Syftet är även att undersöka hur den nya tekniken har använts inom dagens 

manöverkrigföring. Teknikutvecklingen skapar fördelar och underlättar krigföringen 

där så är möjligt.  Även om den nya tekniken i form av bättre sensorer, 

precisionsvapen redan är framtagen så tar det lång tid att integrera och använda den 

färdiga produkten fullt ut i krigföringen. Delar av den teknik som användes under 

Irakkriget 2003 var redan framtagen långt innan, men användes då för första gången. 

Detta innebär att det finns ny teknik som underlättar men det tar tid att integrera den i 

ett fungerande helhetskoncept. Detta är anledningen till varför författaren även vill 

undersöka hur den nya tekniken lyckats med att samordnas inom 

manöverkrigföringen.  

 

Frågeställningar som skall besvaras är följande: 

1. Hur har den tekniska utvecklingen påverkat manöverkrigföringen.  

2. Hur användes den nya tekniken i manöverkrigföringen under Irakkriget 2003? 

 

                                                 
2 Smedberg, Marco, Krigföring från Austerlitz till Bagdad (Preses Nams, Riga 2005) s. 288 
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1.3 Avgränsningar 

Rumsbegränsningar 

 

Då uppsatsen studerar hur den tekniska utvecklingen har påverkat 

manöverkrigföringen kommer den inte att behandla hur andra faktorer har påverkat. 

Exempel på andra faktorer kan vara asymmetrisk krigföring eller hur de olika 

doktrinerna i utvecklingsarbetet har påverkat. Författaren kommer inte heller att 

studera någon specifik nation och undersöka hur de har dragit nytta av 

teknikutvecklingen kopplat till manöverkrigföringens principer. Men USA har haft 

en betydande roll i teknikutvecklingen och utvecklingen av manöverkrigföringen och 

nämns därför i uppsatsen. De tog även fram konceptet AirLand Battle 1982 som 

behandlar manöverteori.3   

Det är en fördel eftersom amerikanarna faktiskt provat konceptet i krig, både under 

Kuwaitkriget och Irakkriget 2003 och därmed kunnat dra lärdomar utav 

erfarenheterna och på så sätt utveckla konceptet vidare.  

I min fallstudie kommer jag att studera på ett övergripande plan hur den nya tekniken 

kom att användas under Irakkriget år 2003. Ingen enskild nation kommer att studeras 

men tyngdpunkten kommer oundvikligt att ligga på koalitionsstyrkorna. Detta med 

tanke på deras betydande roll under kriget. Teknikutvecklingen kommer att belysas 

utifrån tre utvalda punkter. Dessa punkter är RMA (Revolution In Military Affairs)4 

effektbaserade operationer och nätverksbaserad krigföring. De här punkterna 

förklaras senare i uppsatsen under det tredje kapitlet. Det är dessa punkter som ligger 

till grund för att ta reda på hur teknikutvecklingen påverkat manöverkrigföringen.   

Tidsbegränsningar 

 

Den tidsperiod som kommer att beröras sträcker sig från början på 1980 talet då 

amerikanarna lanserade konceptet AirLand Battle och fram till Irakkriget 2003. Det 

är även under denna tid som teknikutvecklingen började ta fart ordentligt och 

revolutionerade den militärtekniska utvecklingen. Den betydande snabba 

                                                 
3 Smedberg, Marco, Krigföring från Austerlitz till Bagdad (Preses Nams, Riga 2005) s.287 
4 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins Grunder(FMLOG ServE Sthlm C T&D, 2004) s.168 
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teknikutvecklingen under denna tid är anledningen till varför tidsbegränsningen är 

satt att börja vid 1980 talet och framåt. Irakkriget 2003 blir slutet på begränsningen i 

tid. 

1.4  Metodredovisning 

Den metod som kommer att användas i uppsatsen är deskription. Deskription som 

metod lämpar sig väl när det kommer till att beskriva redan befintlig textmassa. 

Deskription är även en lämplig metod vid frågeställning av allmän art som i det här 

fallet.5 

För att kunna besvara min frågeställning i uppsatsen kommer jag att på ett 

övergripande plan först att definiera vad manöverkrigföring innebär i teorin. För att 

beskriva manöverkrigföringen så har den redan skrivna litteraturen med begrepp och 

definitioner använts till detta. Fyra stycken principer som är viktiga inom 

manöverkrigföringen har valts ut och förklarats utifrån samma litteratur, för att ge 

läsaren förståelse för vad manöverkrigföring innebär.  

Därefter kommer tre betydande punkter inom teknikutvecklingen att klargöras. För 

att slutligen koppla samman hur teknikutvecklingen påverkar manöverkrigföringens 

principer utifrån de tre förutsättningarna som ges till följd av den nya tekniken.  

En mindre fallstudie på Irakkriget kommer att genomföras för att belysa hur 

teknikutvecklingen använts och vilka fördelar som utvecklingen innebär. Fallstudien 

bygger på en kvalitativ textanalys av hur teknikutvecklingen implementerades under 

Irakkriget och hur manöverkrigföringen påverkades av detta. Anledningen till att jag 

valt Irakkriget är att där skulle manöverkrigföringen, de nya doktrinerna och den nya 

tekniken implementeras i stor utsträckning. På grund av tids och resursbrist så har jag 

inte kunnat genomföra intervjuer med personer med erfarenheter ifrån kriget i Irak 

2003. Detta har lett till att jag istället tvingats förlita mig helt på tidigare forskning.  

Jag har valt fallstudie som metod eftersom fördelen är att den är användbar 

tillsammans med andra metoder, i det här fallet en kvalitativ textanalys. Fördelen 

med fallstudien är att det är möjligt att ta en liten del av ett stort förlopp och med 

hjälp av fallet beskriva verkligheten. Vinsten med detta tillvägagångssätt blir att det 

                                                 
5 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod (Lund 2003) s.32 
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inte är nödvändigt att ge sig in på den stora beskrivningen, utan det går att ge läsaren 

en uppfattning på ett begränsat utrymme.6  

Nackdelen med att bara göra en fallstudie är att det inte alltid behöver blir 

representativt för verkligheten eftersom ett fall enbart studeras. Detta blir en av 

nackdelarna med min fallstudie. Den andra nackdelen med fallstudien var att kriget 

var mycket snedfördelat när det gällde resurser och tillgång till ny teknik till 

Irakiernas nackdel. Med två jämna sidor med tillgång till samma resurser och teknik 

hade resultatet av kriget blivit annorlunda. Men hur tekniken har påverkat 

manöverkrigföringen i slutändan anser jag vara densamma. 

Den kvalitativa metoden är lämplig eftersom att jag kommer att behandla mycket 

redan nedskrivna källor och tolka dem för att sedan använda informationen i 

uppsatsen. Metoden lämpar sig även bra eftersom att uppsatsen har ett 

förståelseinriktat syfte och inte försöker att nå några allmänna giltiga 

forskningsresultat.7 

För att göra min fallstudie om Irakkriget har som ovan nämnts en kvalitativ metod 

valts ut tillsammans med textanalys. Textanalysen passar in i uppsatsen för att ta reda 

på hur något fungerar och hur tankegångarna går runt den valda frågeställningen, det 

vill säga hur teknikutvecklingen har påverkat manöverkrigföringen.8  

1.5 Tidigare forskning 

Det har bedrivits mycket forskning och många studier på de områden jag valt att 

studera. Både vad avser manöverteori med dess för och nackdelar. Men också 

teknikutvecklingen under senare år har berörts. Försvarshögskolan har bland annat 

givit ut ett flertal böcker som behandlar manöverkrigföring och teknikutveckling. 

När det gäller min fallstudie finns det stora mängder skrivit om kriget med analyser 

och så vidare.   

Mikael Ferm har skrivit en C-uppsats på Chefsprogrammet 02-04 som innefattar en 

fallstudie om hur manöverteori blev manöverkrigföring i Irak. Den påvisar att teori 

                                                 
6 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod (Lund 2003) s. 33 
7 Hallenberg, Jan, Ring, Stefan, Rydén, Birgitta och Åselius, Gunnar, En introduktion i metodlära. 
s.12 
8 Hallenberg, Jan, Ring, Stefan, Rydén, Birgitta och Åselius, Gunnar, En introduktion i metodlära 
.s.14 
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hade blivit praktik vad gäller tillämpandet av manöverkrigföring under kriget i Irak. 

Mats Brindsjö har skrivit en intressant uppsats på FHS som kan kopplas till min 

uppsats då den undersöker om högteknologin är fördelaktig i olika konfliktnivåer. 

Vad jag har kunnat finna så finns det inget skrivet specifikt om hur 

teknikutvecklingen har påverkat manöverkrigföringen.   

  

1.6  Källor /Materialbeskrivning   

 

Den litteratur som jag valt att använda till grund för den här uppsatsen är till stor del 

utgiven av Försvarshögskolan och Försvarsmakten. För att förklara centrala begrepp 

och de tekniska trenderna har jag till stor del använt mig av, Militärteorins grunder 

skriven av Jerker Widén och Jan Ångström. Även Krigföring, Från Austerlitz till 

Bagdad som är skriven av Marco Smedberg har varit till hjälp. Litteratur från 

Försvarshögskolan i form av Handbok i manöverkrigföring har även använts till 

detta. Detta verk är en översättning till svenska och vissa kapitel har även utelämnats 

i denna version. Det kan uppstå feltolkningar och brister vid en översättning men 

boken anses ändå vara tillförlitlig som källa eftersom den överrensstämmer med 

annan litteratur om manöverkrigföring och dess begrepp.  

Nackdelen med mitt val av litteratur är att merparten kommer från Försvarsmakten 

enbart. Det kunde ha använts litteratur som inte har någon koppling till 

Försvarsmakten för att få en mer mångsidig litteratur att arbeta med. Men jag anser 

att det inte har någon inverkan på resultatet av vad jag har kommit fram till.  

 I min fallstudie har bland annat boken Perspektiv på politik och krigföring från FHS 

nyttjats. Boken ger dels bra överblick av den historiska skildringen av Irakkriget 

2003 och vad som hände, men även en inblick i hur tekniken användes i kriget. Även 

böckerna Basrah, Bagdad and beyond skriven av Nicholas, E Reynolds och Vägen 

till Bagdad skriven av Peter Kadhammar har använts i fallstudien. Uppsatser från 

Försvarshögskolan som behandlar Irakkriget har nyttjats för att få en mera mångsidig 

litteraturgrund att grunda studien på.   
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Som grund till metodarbetet har böckerna Vetenskaplig metod av Rolf Ejvegård och 

En introduktion i metodlära skriven av Jan Hallenberg, Stefan Ring, Birgitta Rydén 

och Gunnar Åselius använts.  

 

1.7 Centrala begrepp 

1.7.1 Överraskning 

Överraskning är inte bara viktigt inom manöverteorin utan den är viktig i all 

krigföring. Ett lyckat överraskningsmoment kan medföra ökade effekter och verkan 

utav den genomförda operationen. Ett av målen med överraskningen är att 

motståndaren skall bli chockad, hamna i tidsnöd eller bli distraherad. En sådan här 

påverkan leder även till att motståndaren kan tappa initiativet.9 

 

1.7.2 Eld/Rörelse 

Stridens tre grundelement är eld, rörelse och skydd. Eld och rörelse kombineras för 

att uppnå framgång i operationer. Kombinationen av eld och rörelse blir i sig ett 

skydd mot sin motståndare. Elden måste vara anpassad efter målet och rörelsen gör 

att elden kan kraftsamlas och användas optimalt.10 

1.7.3 Tyngdpunkt 

Fastställandet av de militära målen och medlen är nära förenat med begreppet 

tyngdpunkt. Genom att decimera, neutralisera eller förstöra viktiga förmågor hos 

motståndaren för att påverka hans vilja kan beskrivas som att angripa motståndarens 

tyngdpunkt.11 Varje militär operation har en tyngdpunkt, vilka parterna i en konflikt 

baserar sin förmåga till kamp på.12 

                                                 
9 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins Grunder (FMLOG ServE Sthlm C T&D, 2004) s.134 
10 Försvarsmakten, Militärstrategisk Doktrin (Fälth & Hässler, Värnamo 2002) s.76 
11 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins Grunder (FMLOG ServE Sthlm C T&D, 2004) s.93 
12 Försvarsmakten, Militärstrategisk Doktrin (Fälth & Hässler, Värnamo 2002) s.78 
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1.8 Disposition 

Det första kapitlet börjar med inledning, syfte samt frågeställningar med uppsatsen. 

Kapitlet fortsätter med en metodredovisning som visar hur jag gått till väga för att 

skriva uppsatsen och avslutningsvis förklaras centrala begrepp för uppsatsen. 

Därefter i det andra kapitlet ges en bakgrund till manöverteorin och fyra betydande 

egenskaper lyfts fram och utvecklas för läsaren. Det tredje kapitlet fortsätter med att 

presentera de viktigaste tekniska trenderna som råder.  

Det fjärde kapitlet består av en fallstudie av Irakkriget som syftar till att dels ge 

läsaren en snabb överblick av kriget men framförallt hur den nya tekniken användes 

inom manöverkrigföringen. Slutligen i det femte och kapitlet så presenteras analysen 

och det sjätte kapitlet innerhåller de slutsatser som författaren kommit fram till under 

arbetet.    

2. BAKGRUND MANÖVERKRIGFÖRING 

 

2.1 Manöverkrigföring  

Att använda sig av manöverkrigföring är inget nytt. Genom historiens gång finns det 

åtskilliga exempel på hur manöverkrigföring med dagens synsätt har använts. Detta i 

varierande utsträckning utan att begreppet manöverkrigföring direkt har varit 

lanserat. Exempel på detta är den blixtkrigstaktiken som tyskarna använde sig av 

under andra världskriget. Ett exempel som sträcker sig ännu längre tillbaka i tiden är 

slaget vid Cannae 216 före Kristus där Hannibal besegrade romarna genom en taktisk 

seger genom att använda sig manöverkrigföring i sin enklaste form.13  

Manöverkrigföringen och dess tankar har hela tiden funnits fram till nutid men fick 

sitt egentliga stora genombrott när amerikanarna lanserade begreppet manöverkrig 

under benämningen Airland Battle 1982.14 Det är svårt att säga att en nation enbart 

använder sig av manöverkrigföring. Även om doktrinerna utgår ifrån att 

manöverkrigföring skall användas, finns det alltid inslag av andra tankesätt. Detta 

sker i varierande skala under olika operationer och krig beroende på enskilda slag 

och varierande scenarier. Med manöverkrigföringen är syftet och strävan grovt 

                                                 
13 Lind, William S, Handbok i Manöverkrigföring (Elanders Gotab: Vällingby 2006) s.13 
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förenklat att kunna genomföra operationer utan stora förluster och inte använda mer 

våld än nödvändigt.15 Sen oavsett vilken krigföringsteknik som tillämpas så är det 

uppenbart att ingen vill ha mer förluster än nödvändigt. Det finns heller ingen 

motståndare som medvetet använder sig av en dålig och underlägsen 

krigföringsteknik utan vilseledning, tanke och list för att försöka besegra sin fiende. 

Grundtanken med manöverkrigföringen är att motståndaren skall försättas ur 

stridbart skick genom ”systemic disruption” på svenska ”systemchock”16. 

Motståndarens system kan till exempel vara ledningsstruktur, tekniska hjälpmedel 

och sätt att föra krig på. Målet är att detta skall ske utan att helt förgöra motståndaren 

fysiskt.17 Avgörandet uppnås istället av att påverka motståndarens vilja till att 

fortsätta kämpa och strida, detta kan benämnas motståndarens tyngdpunkt. Det är 

alltså tyngdpunkten som skall påverkas hos motståndaren för att kunna besegra 

honom. Detta förutsätter dock att motståndaren är försatt i ”systemic disruption”, 

”systemchock” och inte kan fortsätta kämpa på ett effektivt sätt med sina resurser.  

Systemchocken blir möjlig eftersom att ett systems funktion beror på hur väl dess 

sammanhållning fungerar. Om motståndaren vägras samordning eller tillgång till 

vitala funktioner i systemet så kan systemchock uppstå, som i sin tur kan leda till att 

systemet slutar att fungera helt.18 Motståndaren skall vidare inom 

manöverkrigföringen undvikas där han är stark. Istället så skall ens egen styrka och 

fördelar angripa motståndarens svagheter, oberoende om dessa svagheter är fysiska, 

psykologiska, tekniska eller organisatoriska.19 Detta eftersom motståndaren och även 

ens egna styrkor kan omöjligt vara starka överallt hela tiden. För att kunna möta 

motståndaren där han är svag krävs ett bra underrättelseläge som har koll vad 

motståndaren gör och var han befinner sig i förhållande till sina egna styrkor. Vad 

resultatet blir av manöverkrigföringen beror då till slut mycket på hur väl man lyckas 

skaffa sig noggrann och korrekt information om motståndaren. Information i form av 

att identifiera hans svagheter, förmåga till att kunna genomföra ett lyckat 

                                                                                                                                          
14 Smedberg, Marco, Krigföring från Austerlitz till Bagdad (Preses Nams, Riga 2005) s.287 
15 Smedberg, Marco, Krigföring från Austerlitz till Bagdad (Preses Nams, Riga 2005) s.337 
16 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins Grunder(FMLOG ServE Sthlm C T&D, 2004) s.183 
17 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins Grunder(FMLOG ServE Sthlm C T&D, 2004) s.183 
18 Försvarsmakten, Militärstrategisk Doktrin (Fälth & Hässler, Värnamo 2002) s.81 
19 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins Grunder(FMLOG ServE Sthlm C T&D, 2004) s.184 
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överraskningsmoment och precisionen i sitt agerande är således en viktig 

framgångsfaktor .20 

Summan av detta blir då att manöverkrigföring kan leda till seger genom att slutläget 

kan bli förhållandevis fördelaktigt satt i proportion till de resurser som använts. Detta 

innebär i sin tur att en numerärt och underlägsen motståndare kan besegra en 

numerärt överlägsen och starkare motståndare. Baksidan av myntet blir då att 

manöverkrigföringen kan misslyckas om informationen om motståndaren är felaktig 

eller att den numerärt svagare parten inte lyckas fullt ut med manöverkrigföringens 

koncept i form av till exempel snabbhet eller överraskning.21   

För att uppnå ett snabbt tempo i genomförandet och överrakningsmomentet samt 

förmåga att kunna utnyttja uppkomna tillfälligheter till sin egen fördel är 

decentralisering av beslutsfattandet en framgångsfaktor. Det decentraliserade 

beslutsfattandet blir möjligt och underlättas genom att nyttja uppdragstaktiken. 

Manöverkrigföringen kan så klart även misslyckas om motståndarens tyngdpunkt 

analyseras fel och i sin tur inte angriper viljan hos motståndare. Detta kan ske om 

informationen om motståndaren visar sig vara felaktig. Eller om det helt enkelt bara 

gjorts fel bedömningar utifrån den informationen som funnits för att analysera och 

bestämma motståndarens tyngdpunkt.  

Lika fort och effektivt som går att besegra sin motståndare med manöverkrigföring 

likas snabbt kan ett misslyckande vara ett faktum. En felbedömning, ett 

misslyckande, en för stor risktagning kan äventyra hela operationen.22 

Manöverkrigföring och dess beslutscykel 

Rörelse, tempo och kraftsamling är viktiga beståndsdelar inom manöverkrigföringen. 

För att skapa det höga tempot som manöverkrigföringen förutsätter används den 

indirekta metoden och uppdragstaktik.23 Att hela tiden eftersträva att upprätthålla ett 

högre tempo än motståndaren och på så sätt komma innanför motståndarens 

beslutscykel, även kallad OODA-loopen. Beslutsprocessen innefattar delmomenten: 

                                                 
20 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins Grunder(FMLOG ServE Sthlm C T&D, 2004) s.184 
21 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins Grunder(FMLOG ServE Sthlm C T&D, 2004) s.184 
22 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins Grunder(FMLOG ServE Sthlm C T&D, 2004) s.184 
23 Bengtsson, Agne & Mattson, Petter, Manöverkrigföring – metod eller tanke? (FHS, Norstedts 
tryckeri AB, Stockholm 2000) s. 45 
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upptäcka, bedöma, fatta beslut och agera. Förmågan att kunna genomföra den här 

processen snabbare än motståndaren är en vital del inom manöverkrigföringen.24 En 

väl fungerande informationsprocess är en av de viktigaste tillgångarna för en snabb 

beslutscykel. Här har den informationsteknologiska utvecklingen med ökad förmåga 

till inhämtning, bearbeta och sprida information förbättrat och effektiviserat 

informationsprocessen. 25 

 

Här nedan beskrivs utförligare fyra utvalda grundprinciper som är betydande för 

manöverkrigföringen. 

2.2 Uppdragstaktik 

Uppdragstaktiken som ledningsmetod är en av lösningarna till decentraliseringen 

som är viktig för att kunna hålla ett högt tempo, vilket är en framgångsfaktor inom 

manöverkrigföringen.26 Uppdragstaktiken kräver stor initiativkraft, hög 

utbildningsnivå, god disciplin och ett ömsesidigt förtroende mellan chefer och 

personal. Grundtanken med uppdragstaktiken är den att högre chefs vilja är central. 

Högre chef ställer en uppgift, detta är uppdraget. Högre chefen tilldelar även resurser 

samt ger de handlingsregler och vilka ramar som underställd chef har att rätta sig 

efter under själva uppdraget. En viktig del i detta är att chefen lämnar så mycket som 

möjligt av själva genomförandet till sina underlydande.27 Resultatet av det här blir då 

bland annat att samma uppgift kan lösas på helt olika sätt eftersom det är upp till 

mottagaren att själv besluta om hur uppgiften skall lösas. Självklart så varierar 

handlingsfriheten beroende på situationen och uppdraget.  

Den underställde chefen kan hela tiden agera i chefens anda oavsett vad som händer 

under uppdraget, eftersom han vet vad målet är och kan hela tiden jobba mot det. 

Den underställda chefen behöver då inte invänta nya direktiv och matas med 

information om förutsättningarna skulle ändras under genomförandets gång, det 

                                                 
24 Bengtsson, Agne & Mattson, Petter, Manöverkrigföring – metod eller tanke? (FHS, Norstedts 
tryckeri AB, Stockholm 2000) s. 45 
25 Bengtsson, Agne & Mattson, Petter, Manöverkrigföring – metod eller tanke? (FHS, Norstedts 
tryckeri AB, Stockholm 2000) s. 45 
26 Lind, William S, Handbok i Manöverkrigföring (Elanders Gotab: Vällingby 2006) s.20 
27 Försvarsmakten, Militärstrategisk Doktrin (Fälth & Hässler, Värnamo 2002) s.90 
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räcker med att han hela tiden rapporterar vad han gjort istället.28  Genom att inte 

behöva invänta på tillstånd från högre chef hela tiden så finns det bra förutsättningar 

att hålla initiativet och ett högt tempo under hela operationen. Handlingsberedskap 

och en stor vilja till att våga och även ta ansvar är viktiga faktorer för att kunna ta, 

behålla eller ta tillbaka initiativet.29 Det ger även möjlighet till att utnyttja uppkomna 

möjligheter och kritiska sårbarheter som uppstår under hela operationen. Förmågan 

att kunna utnyttja uppkomna situationer till sin egen fördel kräver en snabb 

beslutsföring eftersom möjligheten kan försvinna lika snabbt som den dök upp. Detta 

för i sin tur med sig att det kommer att begås misstag när beslut fattas snabbt, ibland 

på felaktiga grunder eller bara att fel beslut fattas. Om friktioner uppstår eller om 

informationen och order ibland uteblir så är det viktigt att verksamheten fortsätter 

trots detta. Att hålla ett högt tempo innebär att det kommer att tas risker på grund av 

ibland otillräckligt informationsunderlag. 

Precis som med allt annat så behövs det mycket träning för att kunna nyttja 

uppdragstaktiken som ledningsmetod. Träning med uppdragstaktiken som 

ledningsmetod skall slutligen resultera i personal med hög handlingsberedskap att 

kunna och våga agera och en vilja att ta på sig ansvar hela tiden.30   

2.3 Initiativet 

Stridens utformning blir mer komplex och ändras hela tiden allt eftersom tiden går. 

Detta leder till att stridskrafterna måste vara flexibla och kreativa för att anpassa sig 

till den nya händelseutvecklingen. För att kunna dra nytta av de uppkomna 

möjligheterna i händelseutvecklingen som uppstår i den komplexa striden är 

initiativet en viktig del för framgången. Ett offensivt och aktivt agerande ökar 

förutsättningarna att agera snarare än att reagera i förhållande till sin motståndare. 

Detta sker även då på tid och plats som då valts ut av den egna sidan.31 Att dra nytta 

av händelseutvecklingen till sin egen fördel och ta initiativet kan göras genom att ta 

sig igenom OODA-loopen fortare än sin motståndare. OODA-loopen kan liknas vid 

en cykel som innerhåller delmomenten, upptäcka, bedöma, fatta beslut samt agera. I 

                                                 
28 Lind, William S, Handbok i Manöverkrigföring (Elanders Gotab: Vällingby 2006) s.20 
29 Cedergren, Anders & Mattson, Petter, Uppdragstaktik (Elanders Gotab AB, Vällingby 2003) s.5 
30 Cedergren, Anders & Mattson, Petter, Uppdragstaktik (Elanders Gotab AB, Vällingby 2003) s.5 
31 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins Grunder(FMLOG ServE Sthlm C T&D, 2004) s.132 
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början av cykeln så upptäcker parterna varandra, sedan gör de en bedömning av 

läget.  Beroende på hur snabbt bedömningen går så fattar de ett beslut och agerar 

utifrån detta.  Agerandet leder i sin tur till en följd som antas påverkat situationen 

och hela cykeln börjar om på nytt.32     

Teknikutvecklingen medför att det går fortare att upptäcka fienden med nya system 

och sensorer.  Det kan även gå snabbare att ta sig igenom cykeln och fatta beslut när 

olika system är sammankopplade i nätverk och på så vis få en fördelaktig helhetsbild 

av situationen att agera efter. Begreppet ledningsöverläge kan användas för att 

definiera det läge där motståndaren ligger efter när det gäller att upptäcka, fatta 

beslut och agera. Genom att tidigt upptäcka sin motståndare och fatta beslut snabbare 

så kommer motståndaren att komma efter i striden och måste hela tiden parera och 

reagera på de handlingar som påverkar honom. När motståndaren hela tiden får 

parera på vad initiativtagaren gör så kommer motståndaren att komma efter allt mer 

och mer i sitt agerande och ett avgörande blir i förlängningen oundvikligt.  

2.4 Styrkor och svagheter 

Begreppet styrkor och svagheter är till hjälp när det gäller att fatta beslutet var sin 

kraftsamling skall ske. Motståndaren styrka kan vara där han har sina starka styrkor 

och hans svaghet där han är mera glest grupperad på en lägre nivå. Men tänkandet får 

inte inskränkas till terrängen eller var motståndaren inte finns. Hans styrkor och 

svagheter kan mycket väl finnas i flera av hans förmågor.33 

Vid användandet av manöverkrigföring så skall motståndarens styrka undvikas och 

anfalla hans svagheter i stället. Svagheten skall hittas med hjälp av så kallad 

stridsspaning. Syftet med stridsspaningen är att söka efter motståndarens styrkor 

respektive svagheter. Resultatet av spaningen blir sedan underlag för hur 

anfallsriktningen skall se ut. 34  

2.5 Indirekt metod 

Beroende på värderingar och tillgång till olika resurser så utformar dessa villkor 

vilken strategi som skall användas. Den effektivaste strategin är det förfarande där 

                                                 
32 Lind, William S, Handbok i Manöverkrigföring (Elanders Gotab: Vällingby 2006) s. 17 
33 Lind, William S, Handbok i Manöverkrigföring (Elanders Gotab: Vällingby 2006) s. 25 
34 Lind, William S, Handbok i Manöverkrigföring (Elanders Gotab: Vällingby 2006) s. 26 
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man med bäst stridsekonomi når ett avgörande. Manöverteorin bygger på att det är 

möjligt genom mental och fysisk manöver undvika sin motståndare där han är stark 

och istället dra nytta av hans svagheter. För att skapa sig en så fördelaktig 

utgångsposition som möjligt så eftersträvar man även att få en förskjutning av 

styrkeförhållanden. Detta är en viktig del av den indirekta metoden som i sin tur har 

en framträdande roll inom manöverteorin. 35  

Förskjutningen skall vara både fysisk och psykologisk. Fysiskt kan det innebära att 

motståndarens slagordning hotas eller genom att begränsa dennes handlingsfrihet. 

Psykologiskt sett så eftersträvas att motståndaren skall få en känsla av förlorad 

handlingsfrihet. Detta kan ske genom till exempel att fiendens styrkor löses upp 

direkt utan strid eller till följd av en konfrontation. Om motståndaren är ur balans och 

det finns möjlighet att få till ett avgörande innan motståndaren kommit i balans igen, 

kan ett avgörande nås snabbt genom systemchock eller en fortsatt strid med 

fördelaktiga förhållanden. Tanken är att den indirekta metoden till slut skall leda till 

vägen med det minsta motståndet och att konsekvent dra nytta av de uppkomna 

möjligheterna till framgång när de uppstår.36 

 

3. VILKA ÄR DE VIKTIGASTE TEKNISKA TRENDERNA? 

 Resterande del av detta kapitel behandlar de viktigaste tekniska trenderna som på ett 

eller annat sätt har betydelse för manöverkrigföringen.   

 

Teknikutvecklingen har tagit oss till det informationssamhälle som vi lever i idag. 

Det har skapats ett tryck runt data- och informationstekniken och en hög teknisk 

utveckling, inte bara i det civila samhället utan även i den militära utvecklingen. Till 

följd av den tekniska utvecklingen uppstår en tydligare sårbarhet för påverkan av 

informationsinfrastrukturen. Resultatet av detta blir också då att vi indirekt bygger 

och utvecklar våran egen sårbarhet. Teknikutvecklingen ger möjligheter att skaffa sig 

en fördel och ett gynnsamt överläge i olika situationer inom krigföringen. Under 

                                                 
35 Försvarsmakten, Militärstrategisk Doktrin (Fälth & Hässler, Värnamo 2002) s.82 
36 Försvarsmakten, Militärstrategisk Doktrin (Fälth & Hässler, Värnamo 2002) s.83 
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Kuwaitkriget till exempel visades det vilka möjligheter som teknikutvecklingen 

medger i form av bland annat informationsöverläge.37   

 Utvecklingsarbetet har i stor utsträckning berört utvecklingen av de taktiska, 

operativa och strategiska förmågorna samt att förbättra samverkan mellan 

vapengrenarna och att kunna nyttja ny teknologi. Efter kalla kriget skulle de militära 

systemen tillföras nya förmågor i form av informationsteknik och nätbaserad 

krigföring för att kunna förbättra samverkan mellan sensorer, vapenplattformar och 

beslutssystem i operationerna.38 

 

3.1 RMA – Revolution in Military Affairs 

När det gäller utvecklingen av ny teknologi i form av vapensystem, sensorer, datorer 

samt telekommunikationer, har dessa faktorer som ger viktig information framhävts 

som nästan lika betydelsefulla som eldkraft och rörelse på slagfältet.39 Effekten blir 

också större om dessa militärteknologiska framsteg kombineras tillsammans. I början 

1990 talet så började man att betrakta den militära utvecklingen som en Revolution in 

Military Affairs - RMA. Anledningen till detta var den stora teknikutvecklingen som 

satte fart med bland annat precisionsvapen och en mer fördelaktig 

stridsfältsövervakning.40 Denna utveckling härstammar från det sovjetiskt militära 

tänkandet från slutet på 1970-talet då de nya precisionsvapnen och modern 

informationsteknik och bättre sensorer skulle leda till en revolution inom 

krigföringen.41 Stridsfältsövervakningen blev bättre tack vare satellitbaserade 

navigationssystem, datorer och radarteknik. Resultatet av utvecklingen blev därmed 

att förmågan till målupptäckt i nära realtid och målbekämpning på stora avstånd och 

med hög precision ökade avsevärt.42 Det finns andra typer av stora 

systemförändringar tillbaka i tiden som också har påverkat krigskonsten på ett eller 

annat sätt. Exempel på detta är krut och eldhandvapen, den allmänna värnplikten, den 

                                                 
37Bengtsson, Agne & Mattson, Petter Manöverkrigföring – metod eller tanke? (Norstedts tryckeri AB, 
Stockholm 2000) s.94 
38 Anderberg, B, Cedergren, A, Ring, S & Ångström, J Perspektiv På Politik och Krigföring (Elanders 
Gotab AB, Vällingby 2004) s.220 
39 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins Grunder(FMLOG ServE Sthlm C T&D, 2004) s.168 
40 Smedberg, Marco, Krigföring från Austerlitz till Bagdad (Preses Nams, Riga 2005) s. 287 
41 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins Grunder(FMLOG ServE Sthlm C T&D, 2004) s.168 
42 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins Grunder(FMLOG ServE Sthlm C T&D, 2004) s.169 
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militärtekniska revolutionen under mitten av 1800-talet samt de båda världskrigens 

industriella krigföring.43  

 Det grundläggande konceptet för RMA består av flera delar. De delar som kan 

kopplas till teknikens betydelse av utvecklingen är:44 

Överlägsen manöverförmåga: att genom en betydande snabbhet och ett 

överväldigande tempo skaffa sig en så fördelaktig position som möjligt i avgörandet. 

Precisionsbekämpning: förmågan att lokalisera, identifiera, övervaka och följa 

fientliga mål. Att sedan utifrån informationen använda det mest lämpliga systemet 

för bekämpning för att uppnå den önskade effekten av insatsen. 

Informationsöverlägsenhet: att kunna samla in samt bearbeta information över tiden 

och under tiden neka motståndaren att göra detsamma. Till sist att besitta förmågan 

till ledningsöverläge och därmed kunna fatta bättre och snabbare beslut än 

motståndaren.  

De ovan nämnda antaganden bygger på att fortsatta förbättringar inom diverse 

områden inom teknologin äger rum. Speciellt framsteg inom informationshantering, 

informationsnätverk men också kommunikationsteknik och vapensystem är viktigt. 

Antaganden bygger också på en ökad förmåga av sensorernas kapacitet för att kunna 

överblicka slagfältet. Till sist även att fordon, fartyg, flygplan och robotar kommer 

att bli lättare, mer bränsleeffektiva, snabbare och svårare att lokalisera. 45 Snabbare 

fordon, flygplan och fartyg leder till att det finns förutsättningar till att kunna hålla 

ett högre tempo. För att till slut skaffa sig en fördelaktig position för att kunna nå ett 

avgörande. 

Den rådande debatten om RMA handlar i mångt och mycket om förändringar som 

har skett. Men även förändringar som är på väg att komma. Kritiker menar även att 

det inte är tal om någon revolution utan snarare en snabb evolution. Detta på grund 

av att en eventuell revolution skulle ta avsevärt längre tid än vad förespråkarna 

bedömer. 46 Det krävs perspektiv på utvecklingen innan vi vet exakt hur långt och 

                                                 
43 Smedberg, Marco, Krigföring från Austerlitz till Bagdad (Preses Nams, Riga 2005) s. 328 
44 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins Grunder(FMLOG ServE Sthlm C T&D, 2004) s.170 
45 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins Grunder(FMLOG ServE Sthlm C T&D, 2004) s.171 
46 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins Grunder(FMLOG ServE Sthlm C T&D, 2004) s.171 
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vilken betydelse som RMA får för krigskonsten i framtiden. Det som står säkert är i 

alla fall att den militärteknologiska utvecklingen de senaste 20-30 åren har inneburit 

stora förändringar och påverkat både taktiken och operationer.47 

 

3.2 EBO – ”effektbaserade operationer”  

 

Konceptet med effektbaserade operationer har utvecklats och vuxit fram under slutet 

av 1990 talet och är en vidareutveckling utav RMA.48 Effektbaserade operationer och 

dess tankar och idéer var ett av de begrepp som kom att användas mest under 

Irakkriget 2003.49 Kärnan i effektbaserade operationer är att påverka och mentalt 

passivisera motståndaren och till slut få honom att ge upp sin vilja att fortsätta 

kämpa. Slutläget kan antingen vara politiskt eller militärt, men slutläget kan även 

vara en tyngdpunkt hos motståndaren.50 För att kunna nå sitt önskade slutläge så 

krävs det en rättvisande bedömning och analys av sin motståndare. Analys av 

motståndarens system av system i form av samverkande sensorer, datorer, 

kommunikationsteknologi måste göras. Men även motståndarens kritiska sårbarheter 

är av stor vikt.  

Tanken är att använda sig av parallell krigföring i effektbaserade operationer istället 

för seriell krigföring. Exempel på detta är att om en samlad enhet skall anfalla tre 

skilt olika mål efter varandra i en följd tillsammans så är det seriell krigföring. I 

parallell krigföring så skall den samlade enheten istället anfalla alla tre målen 

samtidigt.51 Ett samtidigt anfall i tid och rum är tänkt att skapa en chockverkan och 

systemeffekt på motståndaren, som i sin tur är en viktig beståndsdel inom 

manöverkrigföringen. Att använda sig av effektbaserade operationer är ingen 

självklarhet för nationer runt om i världen. Det krävs stora resurser och kapaciteter, 

                                                 
47 Smedberg, Marco, Krigföring från Austerlitz till Bagdad (Försvarshögskolan 2004) s 329 
48 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins Grunder(FMLOG ServE Sthlm C T&D, 2004) s.269 
49 Anderberg, B, Cedergren, A, Ring, S & Ångström, J Perspektiv På Politik och Krigföring (Elanders 
Gotab AB, Vällingby 2004) s.223 
50 Anderberg, B, Cedergren, A, Ring, S & Ångström, J Perspektiv På Politik och Krigföring (Elanders 
Gotab AB, Vällingby 2004) s.223 
51 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins Grunder(FMLOG ServE Sthlm C T&D, 2004) s.269 
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därför är det endast ett fåtal stater som har förmågan att kunna tillämpa 

effektbaserade operationer fullt ut.52 

Effektbaserade operationer skall göras möjligt och underlättas av den nya 

teknikutvecklingen. Smygteknik, precisionsstyrda vapen och bättre lägesuppfattning 

är faktorer som spelar en viktig roll för att kunna lyckas till slut med effektbaserade 

operationer. 53 Precisionsvapen gör det möjligt att kontrollera, hota eller förstöra 

fysiska objekt. Men det finns fler fördelar med precisionsvapen i form av att de även 

påverkar motståndaren psykiskt när de blir varse om effekten av de precisionsinsatser 

de kan bli utsatta för. Härigenom skall även handlingsförmågan hos motståndaren 

påverkas negativt. Eftersom att hotet och vetskapen att frekvent utsättas för precis 

och förmodat dödliga bekämpning som hänger över en hela tiden, är mycket 

påfrestande för motståndaren. Om rätt mål bekämpas och de kritiska sårbarheterna är 

rätt analyserade skall viljan att fortsätta strida försvagas.54 Precisionsvapen är 

sammantaget en viktig del i effektbaserade operationer på strategisk, operativ och 

taktisk nivå. Detta tack vare att man ständigt har möjlighet att kunna kontrollera, hota 

eller förstöra fysiska objekt.   

Effektbaserade operationer kräver stora resurser och det är svårt att bedöma effekten 

av de insatser som är tänkta att genomföras. Detta leder i sin tur att det ställs höga 

krav på underrättelser, att tyngdpunkter och kritiska sårbarheter samt att sambandet 

mellan orsak och verkan är rätt framtaget. Blir dessa faktorer felaktiga så är risken att 

insatserna blir missriktade och fel. 55 Precis som när det gäller överraskning så är de 

effektbaserade operationerna något som går att sträva efter och planera att uppnå, 

men dock så är resultatet starkt beroende av hur motståndaren faktiskt reagerar på det 

effekter han blir utsatt för. Det blir en svårighet i att försöka bedöma effekten av 

orsak och verkan.56  Även om det är viktigt med val av rätt medel och att rätt mål 

väljs ut, så skall kraftsamlingen med effektbaserade operationer koncentreras mer på 

att skapa rätt effekter. Slutmålet sätts i centrum och effekter, som inte behöver vara 

                                                 
52 Elg, Johan, Effektbaserade operationer (Elanders Gotab AB, Vällingby 2005) s.1 
53 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins Grunder(FMLOG ServE Sthlm C T&D, 2004) s.269 
54 Anderberg, B, Cedergren, A, Ring, S & Ångström, J Perspektiv På Politik och Krigföring (Elanders 
Gotab AB, Vällingby 2004) s.225 
55 Smedberg, Marco, Krigföring från Austerlitz till Bagdad (Preses, Riga 2005) s. 333 
56 Smedberg, Marco, Krigföring från Austerlitz till Bagdad (Preses, Riga 2005) s. 336 
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av militär karaktär utnyttjas för att kunna nå slutmålet.57   Med utgångspunkt ifrån att 

de effektbaserade operationerna och dess parallella operationer inte är förenligt med 

ett stort styrkemässigt underläge, så är konceptet inte applicerbart för nationer med 

små resurser. Snarare har konceptet en outtalad men tydlig prägel att det är USA med 

sina överlägsna resurser som är tänkt att genomföra dessa operationer.58  

 

3.3 Nätverksbaserad krigföring 

 

Den framtida krigföringen som blir allt mer komplex kommer att öka kraven på 

förmågan att kunna sätta in rätt typ av verkan kopplat till rätt tid och rum. Även att 

snabbt kunna utnyttja de möjligheter som uppstår under stridens gång. Med 

teknikutvecklingen så förbättras hela tiden sensorer och förmågan att samla in 

underrättelser. Den nätverksbaserade krigföringen är ett koncept som gör detta 

möjligt. 

Nätverksbaserad krigföring i sin tur leder till möjligheten att hela tiden skapa sig 

bättre lägesuppfattningar och på så sätt uppnå den så viktiga 

informationsöverlägsenheten. Tanken med konceptet är att under pågående 

operationer så skall sensorer, beslutsfattare, stridsledningssystem och 

vapenplattformar länkas samman genom olika nätverk. Detta för att tillsammans nå 

synergieffekt och i sin tur en större stridseffekt. Nätverket består av ett övergripande 

stomnät, ”regionala nät”, och lokala nät. Det uppbyggda nätverkets viktigaste uppgift 

är att samla in information och presentera en så rättvisande lägesbild som möjligt.  

Därefter skall nätverket sprida lägesbilden till stridskrafterna, som alla får tillgång till 

samma information. Det är nu inte längre det enskilda fartyget, flygplanet eller 

stridsvagnen som kommer att avgöra själva striden. Istället blir det systemet som 

plattformarna ingår i. Även om den slutliga bekämpningen kommer från den enskilda 

plattformen så blir det bara ett slutligt kvitto på att systemet verkligen fungerar. 

                                                 
57 Elg, Johan red, Effektbaserade operationer (Elanders Gotab AB, Vällingby 2005) s. 4 
58 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins Grunder(FMLOG ServE Sthlm C T&D, 2004) s.269 
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Förbanden kommer på detta sätt att ha tillgång till system som innebär 

realtidsöverföring av lägesinformation och order.59  

Dagens informationsteknik gör det nästan möjligt att länka ihop i stort sett vad som 

helst och vem som helst i ett sådant här nätverk. Exempel på det som kan 

sammanbindas i ett sådant här nätverk är staber och insatsgrupper.60  Förmågan att 

vid behov kunna kraftsamla tillgängliga resurser och på så sätt kunna sätta in rätt 

verkan på rätt plats och rätt tid blir även möjlig med informationsöverlägsenheten. 

Samt förmågan till samordning mellan olika plattformar i form av sensorer och 

vapensystem. Ett exempel på detta kan vara att om en sensor upptäcker ett mål men 

saknar rätt vapensystem för att kunna verka, då kan målkoordinater skickas till ett 

lämpligt vapensystem. Den här förmågan till ökad samordning ger även möjlighet 

om behovet finns att kunna producera nya förmågor när det nu är möjligt att skapa 

nya kombinationer av olika system och förband. Tanken är att den nätverksbaserade 

krigföringen skall ge militära fördelar som bättre lägesuppfattning, snabbare beslut 

och minskad tid för bekämpning av både högvärdiga och lågvärdiga mål.61  

 

4. FALLSTUDIE IRAKKRIGET 2003 

Irakkriget 2003 visas här som ett exempel för att påvisa hur den drastiska 

teknikutvecklingen har påverkat och slutligen använts i manöverkrigföringen under 

senare tid. Dock skall det klarläggas att det fanns en rad faktorer som påverkade de 

avgörande striderna i Irak och det var en ojämn kamp redan innan kriget hade startat. 

Till exempel så hade Irak sedan Gulfkriget 1991 levt under Förenta Staternas 

sanktioner som i sin tur förhindrade den samhällsekonomiska utvecklingen.62 På den 

militära sidan så hade Irak inte på långa vägar lyckats med att ersätta de förluster de 

ådrog sig under kriget 1991 till följd av sanktionerna som upprättades.63 De åren som 

                                                 
59 Försvarsmakten, Militärstrategisk Doktrin (Fälth & Hässler, Värnamo 2002) s. 133 
60 Anderberg, B, Cedergren, A, Ring, S & Ångström, J, Perspektiv På Politik och Krigföring 
(Elanders Gotab AB, Vällingby 2004) s.222 
61 Anderberg, B, Cedergren, A, Ring, S, Ångström, J, Perspektiv På Politik och Krigföring (Elanders 
Gotab AB, Vällingby 2004) s.223 
62 Kadhammar, Peter, Vägen till Bagdad, (Fisher & CO, Näs Gård Rimbo 2003) s. 27 
63 Smedberg, Marco, Krigföring från Austerlitz till Bagdad (Preses, Riga 2005) s. 333 
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Irak har genomlidit med sanktioner resulterade i en sliten befolkning, trötta och 

dåligt motiverade soldater.64 

 Koalitionen förfogade över en kvarts miljon personer som kunde sättas in i kriget 

varav 150 000 bestod av markförband. Oavsett slutsatserna inför framtiden ifrån 

irakkriget 2003 så måste det okvalificerade irakiska motståndet belysas. Inte för att 

för att på något sätt ta bort betydelsen och värdet på det som är på väg att utvecklas 

inom krigskonsten. Utan för att ha det ojämna styrkeförhållandet i åtanke. Krig är 

svårt och komplicerat. Irakkriget genomfördes dessutom under svåra förhållanden 

med en bred och komplicerad samordning mellan de olika vapenslagen, långt 

hemifrån stridskrafternas hemmabaser.65   

Kriget skulle kunna liknas vid en examination för koalitionen för hur pass väl 

tekniken implementerats och manöverteorin påverkats utav tekniken på senare tid. 

Samtidigt skulle det råda balans mellan eldkraften och rörelsen. Rörelsen och 

eldkraften som är viktiga byggstenar inom manöverteorin skulle tillsammans ge 

önskade effekter som överraskning och handlingsförlamning.66 Detta gällde framför 

allt amerikanarna. Nu skulle de få möjlighet att prova styrkan och effekten av sina 

nya doktriner och ett koncept där de använde sig av modern högteknologi.67 Under 

irakkriget så skulle den över tiden ständiga överlägsenheten i lägesuppfattning 

användas. Detta för att sedan i nästintill realtid använda sig av de mest lämpade 

vapenplattformarna för tillfället vid bekämpningen. Allt detta enligt konceptet 

objective force.68 Under irakkriget så visades det upp en ny form av blixtkrig med ett 

militärt nytänkande. Hela operationen byggde på ett högt tempo som bland annat 

skulle underlättas av den nya tekniken.69 Ibland blev till och med tempot för högt. 

Många av de planerade spaningsuppdragen med obemannade farkoster fick ställas in 

och istället genomföras oplanerat när det verkligen behövdes. Syftet med 

                                                 
64 Kadhammar, Peter, Vägen till Bagdad, (Fisher & CO, Näs Gård Rimbo 2003) s. 97 
65 Anderberg, B, Cedergren, A, Ring, S & Ångström, J, Perspektiv På Politik och Krigföring 
(Elanders Gotab AB, Vällingby 2004) s.260 
66 Anderberg, B, Cedergren, A, Ring, S & Ångström, J, Perspektiv På Politik och Krigföring 
(Elanders Gotab AB, Vällingby 2004) s.250 
67 Anderberg, B, Cedergren, A, Ring, S & Ångström, J, Perspektiv På Politik och Krigföring 
(Elanders Gotab AB, Vällingby 2004) s.227 
68 Anderberg, B, Cedergren, A, Ring, S & Ångström, J, Perspektiv På Politik och Krigföring 
(Elanders Gotab AB, Vällingby 2004) s.231 
69 Ferm, Mikael, En fallstudie om hur manöverteori blev manöverkrigföring i Irak (FHS 19199:2054, 
Chp 02-04) s.34 
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flygningarna var ytövervakning, spaning och identifiering av motståndarens 

styrkor.70 

Det fanns även en samverkan mellan vapengrenarna där deras olika koncept och 

visioner kunde tillämpas, detta hade aldrig skådats tidigare. Operationen bestod av 

fyra faser; deployment, shaping the battlespace, combat operations including seizure 

of Bagdad and the transition back to the Iraqis.71 Mycket av dessa framgångar blev 

möjlig tack vare ny teknik. 

 

4.1 Operation Iraqi Freedom (OIF) 

Det inledande anfallet från koalitionsstyrkorna kom den 20 mars 2003. Anfallet 

styrdes mot Saddam Husseins ledningsbunker vid Dora Farms i Bagdad.72 

Ledningsbunkern attackerades av två stycken ”smygbombare” F-11773 samtidigt som 

örlogsfartyg i Röda havet och Persiska viken avfyrade kryssningsmissiler i form av 

Tomahawks.74 Under det inledande anfallet valdes det att satsa på ett 

överraskningsmoment och stor vikt lades vid samordning, genom att starta mark- och 

luftoperationer ungefär samtidigt.75  Anfallet visade till viss del upp ett exempel på 

den effektbaserade krigföringen. Att slå till snabbt, kraftfullt och samtidigt med en 

massiv insats med högteknologiska precisionsvapen på detta sätt för att försöka 

paralysera motståndaren. Detta för att skapa en systemkollaps som i sin tur är 

uppvisande av manövertänkande. Precisionsvapen och stealthteknik gjorde det 

möjligt att överraska motståndaren som är en byggsten inom manöverkrigföringen. 

Att samtidigt kunna genomföra precisionsbekämpning tillsammans med 

överraskningsmoment är en kombination som gav stor effekt i slutändan.  

                                                 
70 Kujansuu, Jyrki, Små UAV-system för bataljonsnivån – en nettoanalys (FHS 19100:2072 Chp 02-
04) s.46 
71 Persson, Anders, Var står den västliga airpower-teorin kontra den praktiska tillämpningen idag? 
(FHS, 19100:2044 Chp 02-04) s.33 
72 Lowry, S, Richard, US Marine in Iraq:Operation Iraqi Freedom, 2003 ( Osprey Publishing 
Ltd.2006) s. 32 
73 Persson, Anders, Var står den västliga airpower-teorin kontra den praktiska tillämpningen idag? 
(FHS, 19100:2044 Chp 02-04) s.34 
74 Reynolds, E, Nicholas, Basrah, Bagdad and beyond (Naval Institute Press, Annapolis 2005) s. 195 
75 Smedberg, Marco, Krigföring från Austerlitz till Bagdad (Preses, Riga 2005) s. 333 
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 Tyngdpunkten var att ta kontroll över Bagdad-Tikrit området samt regimen där.76 

Området blev under det andra och efterföljande dygnen av operationen överröst av 

en stor mängd precisionsbomber och kryssningsmissiler. Med anfallen ville 

koalitionen visa vilka hot som koalitionsstyrkorna kunde nyttja, men också att 

bekämpa ledningsplatser för både politisk och militär kontroll. Detta för att kunna 

påverka motståndaren psykologiskt och få honom ur balans. Tack vare 

precisionsbomber och kryssningsmissiler så kan målen bekämpas på långa avstånd 

och även med flyg, och på så sätt minska risken för egen personal som exponeras för 

risken av faror i området. Under samma dygn genomfördes ett flertal 

överraskningsoperationer på flera håll som ledde till att Bagdad föll.77 

Den nya tekniken användes som nämnts ovan också i genomförandet av 

effektbaserade operationer. Tillgången till korrekt underrättelseinformation, sensorer 

och väsentliga vapenplattformar var ny teknik som gjorde detta möjligt. För att hålla 

ett högt tempo och en hög säkerhet igenom operationen så använde styrkorna sig av 

nätverksbaserad ledning som underlättade samordningen mellan förbanden. Den 

nätverksbaserade ledningen visade sig vara nyttig och användbar när mål som var 

tvungna att bekämpas snabbt dök upp. Teknik som denna medger snabb upptäckt och 

bekämpning som i sin tur ledde till att de stora irakiska förbanden ibland blev både 

upptäckta och förbekämpade innan de själva ens hunnit upptäcka sin motståndare.78 

En annan fördel var att identifieringssystemet som ingick i nätverket möjliggjorde att 

det gick att erhålla en helhetssyn över sina egna styrkor hela vägen ända ner till 

plutonsnivå. 79 En annan effekt av detta var även att risken för att bekämpa egen 

trupp minskades och många friktioner kunde därmed elimineras.  

Manövertänkandet kunde nu dra nytta av den tekniska utvecklingen som gjorde 

effektbaserade operationer möjliga i Irak. Flera mål hade snabbt bekämpats samtidigt 

med en stor bonuseffekt i form av begränsade fysiska skador men även med 

                                                 
76 Reynolds, E, Nicholas, Basrah, Bagdad and beyond (Naval Institute Press, Annapolis 2005) s. 98 
77 Persson, Anders, Var står den västliga airpower-teorin kontra den praktiska tillämpningen idag? 
(FHS, 19100:2044 Chp 02-04) s.36 
78 Anderberg, B, Cedergren, A, Ring, S & Ångström, J, Perspektiv På Politik och Krigföring 
(Elanders Gotab AB, Vällingby 2004) s.231 
79 Anderberg, B, Cedergren, A, Ring, S & Ångström, J, Perspektiv På Politik och Krigföring 
(Elanders Gotab AB, Vällingby 2004) s.230 
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begränsade civila offer.80 Den slutliga effekten av de effektbaserade operationerna 

uppnåddes genom att målen som nedkämpades hörde samman med de uppsatta 

politiska syften som kriget skulle resultera i.81 De irakiska styrkorna blev utsatta för 

en bekämpning där åtgärderna inte allt för sällan var samordnade till en övergripande 

systemeffekt. Den exakta precisionen i förbekämpningen nedkämpade motståndaren 

eller kraftigt reducerade hans förmåga till att effektivt fortsätta striden eller att ens 

överhuvudtaget släppa in irakierna i striden.82  

Den 27 mars 2003 hade framryckningen tagit terräng på 300-400 km in på irakiskt 

territorium. I enlighet med manöverteorin så var taktiken för marktrupperna att hålla 

ett högt framryckningstempo under markoperationerna. Marktrupperna blev 

understödda över tiden av flyg med kapacitet att genomföra precisionsbekämpning 

av hotande mål långt in på irakisk mark.83 På marken fanns det inga fördelaktiga 

valmöjligheter för irakierna. Om irakierna rörde sig blev de bekämpade, grupperade 

de sig blev de bekämpade och sökte de strid mot koalitionen blev de omringad eller 

bortskjuten av sammansatta förband. Tempot blev för högt för den irakiska 

krigsmakten som inte lyckades upprätta en sammanhängande defensiv.84 

  

Det tog knappt tre veckor för koalitionen att störta den irakiska regimen. En av de 

stora framgångsfaktorerna var att amerikanarna hade en överlägsen teknologi och 

utrustning. Koalitionstruppernas blixtkrigstaktik kännetecknades av 

manöverkrigföringens stora rörelse, indirekta effekter samt precision i de 

effektbaserade operationerna. 85 Enligt general Tommy Franks var det de operativa 

effekterna som precisionsvapen innebär samt det höga operationstempot som var de 

avgörande faktorer under kriget.  Summan av teknikutvecklingen ledde till bättre 

precision, ökad räckvidd, större eldkraft samt ett högre tempo. Detta gjorde att den 

teknikutvecklingen som varit fram till irakkriget påvisade att det behövdes färre 

                                                 
80 Reynolds, E, Nicholas, Basrah, Bagdad and beyond (Naval Institute Press, Annapolis 2005) s. 172 
81 Anderberg, B, Cedergren, A, Ring, S & Ångström, J, Perspektiv På Politik och Krigföring 
(Elanders Gotab AB, Vällingby 2004) s.231 
82 Anderberg, B, Cedergren, A, Ring, S & Ångström, J, Perspektiv På Politik och Krigföring 
(Elanders Gotab AB, Vällingby 2004) s.232 
83 Reynolds, E, Nicholas, Basrah, Bagdad and beyond (Naval Institute Press, Annapolis 2005) s. 175 
84 Anderberg, B, Cedergren, A, Ring, S & Ångström, J Perspektiv På Politik och Krigföring (Elanders 
Gotab AB, Vällingby 2004) s.252 
85 Smedberg, Marco, Krigföring från Austerlitz till Bagdad (Preses, Riga 2005) s. 335 
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bomber, färre uppstigningar med stridsflyg samt reducerade markstridsenheter för att 

nå ett militärt avgörande.86 

Självklart hade den nya tekniken en stor betydande roll under irakkriget, men de 

viktigaste grundpelarna för en nations krigföringsförmåga är fortfarande 

organisation, doktrin, utbildning, moral och ledarskap.87  

 

5. ANALYS 

Att leda förband ställer stora krav på chefer och de tekniska ledningsfunktionerna. 

Genom att besitta förmågan till elektronisk överlägsenhet skapas ett fördelaktigt 

utgångsläge gentemot sin motståndare. Med en överlägsenhet inom ledning ökar den 

egna förmågan till kommunikation, att leda, överföra underrättelser samt att bekämpa 

motståndaren. Den behöver inte bara bli effektivare utan överlägsenheten kan även 

innebära att man helt och hållet nekar motståndaren någon av ovan nämnda 

förmågor.88 

 Tack vare den tekniska utvecklingen har det blivit möjligt att sända information 

mellan sammanlänkade nätverk i nästintill realtid. Detta har inneburit att det går att 

korta ner tiden för beslutsfattningen. Resultatet av den här utvecklingen innebär i sin 

tur att förutsättningarna har förbättrats för att direkt kunna ta initiativet, behålla 

initiativet eller helt enkelt att ta tillbaka initiativet. Att ta och behålla initiativet är en 

viktig del som teknikutvecklingen har påverkat manöverkrigföringen med. Tempot i 

genomförandet gynnas också. Detta till följd att tekniken gör det möjligt att nästintill 

trycka informationen ut i systemet i realtid.  Uppdragstaktiken har även en viktig 

betydelse för tempot när det gäller beslutsfattandet. Teknikutvecklingen har 

betydelse i form av att bättre, känsligare sensorer och nätverk som överblickar 

stridsfältet samt sänder viktig information i realtid. Detta innebär i sin tur att det går 

att minska ner tiden för både planering och beslutsfattandet.  Men också minska tiden 

under själva genomförandet.  

                                                 
86 Anderberg, B, Cedergren, A, Ring, S & Ångström, J Perspektiv På Politik och Krigföring (Elanders 
Gotab AB, Vällingby 2004) s.260 
87 Anderberg, B, Cedergren, A, Ring, S & Ångström, J, Perspektiv På Politik och Krigföring 
(Elanders Gotab AB, Vällingby 2004) s.262 
88 Smedberg, Marco, Krigföring från Austerlitz till Bagdad (Preses, Riga 2005) s. 289 
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Genom att hålla ett högt genomförandetempo ges motståndaren få möjligheter att 

agera som han vill utan måste hela tiden parera och agera utifrån de insatser han blir 

utsatt för. Teknikutvecklingen tillsammans med uppdragstaktiken gör det möjligt att 

gå igenom OODA- loopen snabbt och vinna dyrbar tid och ta initiativet som är av 

stor betydelse inom manöverkrigföringen. Med framtidens nya övervakningssystem, 

sensorer och olika inhämtningssystem ger tekniken möjlighet till bättre 

informationsinhämtning och underrättelseläge för de som utvecklat och kan hantera 

den nya tekniken. Ledningsförmågan har effektiviserats ytterligare i och med den 

nätverksbaserade krigföringens uppkomst.  

Men det är inte bara snabbheten i beslutsfattandet och tempo som påverkats av 

teknikutvecklingen. Genom att olika sensorer och plattformar har kopplats samman 

och kan komplettera varandra vad avser verkan på målen. Sammankopplingen ger 

upphov till nya möjligheter i form av snabbare upptäckt och effektivare bekämpning. 

Detta till följd av att stridsfältet kan övervakas i nästintill realtid, med nya effektiva 

sensorer så kan motståndaren snabbt upptäckas. Därefter kan lämplig vapenplattform 

som är sammankopplat med systemet väljas ut direkt, för att uppnå så effektiv 

bekämpning som möjligt. Baksidan av detta blir då att båda sidor av parterna kan har 

förmågan till en god lägesuppfattning med den nya tekniken. Vilket kan leda till att 

det blir svårare att genomföra olika överraskningsoperationer och 

överraskningsmoment. Att kunna överraska sin motståndare är en annan betydande 

framgångsfaktor av manöverkrigföringens grundprinciper som härmed påverkas. Det 

förespråkarna hoppas på att den nätverksbaserade krigföringen skall leda till är att 

tekniken skall eliminera de friktionerna i krig som till stor del beror på att man har 

för dålig lägesuppfattning om fienden. Det framtida scenariot är att till stor del hela 

tiden veta var fienden är och vad han gör.89  

Den nätverksbaserade krigföringen skall ge bättre förutsättningar att tillämpa 

manövertänkande genom förmågan till ökad samordning, situationsanpassning, 

främja den indirekta metoden, initiativ och uppdragstaktik.90 Den här typen av 

teknikutveckling påverkar manöverkrigföringen och dess tankesätt.  Detta på grund 

av att tiden som det tar att fatta beslut blir mindre när samtliga har tillgång till all 

                                                 
89 Smedberg, Marco, Krigföring från Austerlitz till Bagdad (Preses, Riga 2005) s. 330 
90 Smedberg, Marco, Krigföring från Austerlitz till Bagdad (Preses, Riga 2005) s. 331 
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information och praktiskt taget nästan i realtid. Det är både planeringsfasen och 

själva genomförandefasen i operationen som har möjlighet att få ett högre tempo. 

Även att snabbt kunna utnyttja uppkomna möjligheter som båda är betydelsefulla 

grundprinciper inom manöverkrigföringen. 

Det finns kritiker som menar att den här teknikutvecklingen med nätverksbaserad 

krigföring inte alls passar in i hur manöverkrigföringen är tänkt att tillämpas. 

Kritikerna menar att det är svårt att passa in och tillämpa uppdragstaktiken med den 

här typen av utveckling i framtiden. Svårigheter som kan uppstå är att underställda 

chefers initiativ kan påverkas och hämmas när högre chefer hela tiden kan följa med 

och på så vis detaljstyra samt reglera händelserna under hela operationerna.91 

Initiativet och uppdragstaktiken inom manöverkrigföringen bygger på att högre chef 

ställer en uppgift, tilldelar resurser och handlingsregler men lämnar så mycket av 

genomförandet till sina underordnade. Detta kan påverkas om hela tiden högre chef 

har tillgång till att gå in och detaljstyra. Exakt hur det kommer att se ut i framtiden är 

svårt att säga, eftersom det är långt kvar till de visioner och tankar som sattes upp hur 

det nätverksbaserade tankesättet var tänkt att fungera när det började konstrueras på 

1990-talet. 

Det finns vissa svårigheter att i fredstid se hur teknikutvecklingen kommer att 

påverka manöverkrigföringens principer i framtiden. Det är först i en fullskalig 

konflikt med jämlika parter som konceptet sätts på prov fullt ut. Visserligen har 

manöverkrigföringen funnits med i konflikter som Kuwaitkriget och Irakkriget 2003 

där konceptet har satts på prov och lyckats. En sak att ha i åtanke är det ojämna 

styrkeförhållandet av trupper och teknisk överlägsenhet som amerikanarna besatt 

under det senaste Irakkriget. Resultatet av kriget hade förmodligen sett annorlunda ut 

om irakierna inte varit både numerärt och tekniskt underlägsna. Detta måste finnas i 

åtanke eftersom det också är lätt att skapa sig en övertro till ny teknik för att lösa 

problem i en teknikfixerad tid. Även om tekniken lyckas med att lösa de problem 

som funnits innan så kommer det att uppstå nya problem och sårbarheter till följd av 

den nya tekniken som hela tiden måste övervinnas. En viktig slutsats av detta blir att 

vara försiktig med att implementera helt oprövad teknik i någon större omfattning. 

Men samtidigt ha ett öppet sinne för nya lösningar samt inse att det tar tid att införa 
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ny teknik och omsätta det fullt ut i konflikter.92 Många av framgångarna under 

Irakkriget 2003 berodde på ny teknik användes fullt ut i krigföringen. Självklart hade 

den nya tekniken en stor betydande roll under Irakkriget, men de viktigaste 

grundpelarna för en nations krigföringsförmåga är fortfarande organisation, doktrin, 

utbildning, moral och ledarskap.93  

Det som teknikutvecklingen först och främst kommer att fortsätta påverka är vilka 

medel som skall nyttjas och i vilken kombination eftersom vapensystemen är de som 

snabbast förändras i takt med teknikutvecklingen. 

6. SLUTSATS 

Sammanfattningsvis så underlättar teknikutvecklingen ledningen av enheter i och 

med och förmågan att sända information mellan system i realtid. Följden blir även att 

det går snabbare att ta sig igenom OODA-loopen. Detta eftersom det ges bättre 

förutsättningar att upptäcka motståndaren, fatta beslut och agera snabbare. Att snabbt 

få tillgång på korrekt information med utvecklad teknik innebär även bättre 

förutsättningar för användandet av uppdragstaktiken inom manöverkrigföringen. 

Vidare så innebär det nätverksbaserade tänkandet tillsammans med precisionsvapen 

att det blir lättare att sätta in rätt verkan mot rätt mål. Även bekämpningen av snabba 

mål underlättas av den nätverksbaserade krigföringen. Detta är en viktig del för att 

kunna utnyttja de möjligheter som uppstår under genomförandets gång och ta 

initiativet. Tack vare ny teknik så kortas tiden för beslutsfattandet ned och 

möjligheten till att utnyttja uppkomna möjligheter under operationer förbättras 

därmed.  

Utvecklingen av snabbare och lättare enheter bidrar till ökad manöverförmåga och ett 

högre tempo i genomförandet. Snabbare och lättare enheter i kombination med 

stealthteknik underlättar också för överraskningsoperationer inom 

manöverkrigföringen. 

Sammanfattningsvis har teknikutvecklingen påverkat manöverkrigföringen genom 

att underlätta för ett högt tempo både i planering, beslutsfattande och genomförande. 

                                                                                                                                          
91 Smedberg, Marco, Krigföring från Austerlitz till Bagdad (Preses, Riga 2005) s 331 
92 Smedberg, Marco, Krigföring från Austerlitz till Bagdad (Preses, Riga 2005) s 417 
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Förmågan att genomföra överraskningsoperationer har förbättrats. Även 

förutsättningar för att ta initiativet eller att kunna utnyttja uppkomna möjligheter 

under operationerna har blivit bättre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
93 Anderberg, B, Cedergren, A, Ring, S & Ångström, J, Perspektiv På Politik och Krigföring 
(Elanders Gotab AB, Vällingby 2004) s.262 
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