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Shock & Awe, en modernare typ av manöverkrigföring? 

En jämförande studie av två teorier 
 
Det pågår en ständig utveckling av normativa teorier om krig för att kunna anpassa 
sig till nutida konflikter. Nya teorier utvecklas i takt med ny teknologi och nya 
motståndare. De teorier som utvecklats på senare tid har föranlett till denna jämförelse 
mellan manöverkrigföring och Shock and Awe, Achieving Rapid Dominance. 
 
Uppsatsen syftar till att studera huruvida Shock and Awe, Achieving Rapid 
Dominance är en egen teori och i vilken utsträckning den grundar sig i 
manöverkrigföring. 
 
Genom en kvalitativ metod där textanalyser har legat till fokus, skapas idealtyper av 
manöverkrigföringens grundläggande element. Dessa verkar sedan som indikatorer 
för att urskilja likheter och skillnader med Shock and Awe. Resultatet visar på ett 
flertal likheter och skillnader som leder till slutsatsen att Shock and Awe inte kan 
definieras som en originell teori, då likheterna med manöverkrigföringen är allt för 
stora. 
 
 
 
Nyckelord: Manöverkrigföring, Shock and Awe, Achieving Rapid Dominance, 
idealtyper, jämförelse, normativ teori. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund och Problemformulering 

Militära stormakter och enskilda tänkare har genom tiderna studerat konsten att föra 

krig och därav strävat efter det optimala tillvägagångssättet att genomföra detta på. I 

samband med denna strävan har normativa teorier om krig utvecklats och utgör än 

idag en stor roll för de länder som ämnar skicka militär personal utomlands. Den 

teknologiska utvecklingen och effektiviseringen av vapensystem har manat oss att 

utveckla vårt sätt att föra krig och föranlett till utveckling av nya doktriner och teorier. 

Av tidigare lärdomar har teorier med olika tillvägagångssätt utvecklats för att kunna 

vinna krig, ett exempel av dessa är manöverkrigföring.  

 

[…]maneuver warfare remains a subject of much confusion. Some say, ”It´s 

just a fancy new name for what we´ve always done.” Others call it ”common 

sense tactics,” as if all it requires is a bit of common sense.1 

 

Detta citat kommer från boken Maneuver Warfare Handbook, som skrivits utav 

teoretikern William S. Lind och med detta citat vill bredden inom området 

manöverkrigföring påvisas samt dess komplexitet. Manöverkrigföring är ett modernt 

begrepp men bygger på ett gammalt tänkande, och det finns ett flertal definitioner och 

faktorer som varierar mellan de teorier som finns idag. I takt med att sättet att föra 

krig på ständigt utvecklas uppkommer nya teorier, både normativa och förklarande2, 

och en på senare tid uppkommen teori kallas för Shock & Awe, Achieving Rapid 

Dominance.3 När nya normativa teorier om krigföring framtas ligger det ett intresse i 

att studera dess ursprung, i syfte att bidra till en ökad kunskap på området. Shock and 

Awe är en teori som uppkom år 1996 och togs fram utav militärteoretikerna Harlan K. 

Ullman och James P. Wade. Shock and Awe blev uppmärksammat under Irakkriget 

2003 och nyttjades av amerikanska styrkor. Denna strategi hade dessförinnan primärt 

                                                
1 Lind, William S., Maneuver warfare handbook, Westview, Boulder, 1985, s. 1. 
2 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins grunder, Försvarsmakten, Stockholm, 2005, s. 9. 
3 Ullman, Harlan, Wade, James P & Edney, L. A, Shock and awe achieving rapid dominance, Center 
for Advanced Concepts and Technology, Washington, DC, 1996. 
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nyttjats av mindre specialenheter.4 Det som är intressant är huruvida Shock and Awe 

skiljer sig åt från manöverkrigföringen. Hur originell är egentligen Shock and Awe 

som normativ teori om krigföring? Är det bara ett nytt namn på en gammal 

företeelse?  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är sålunda att studera huruvida Shock and Awe är en egen 

teori och i vilken utsträckning den grundar sig i manöverkrigföring. För att kunna 

besvara detta har följande frågeställningar formulerats: 

 

1. Vilka är manöverkrigföringens grundläggande element? 

 

2. Vilka likheter och skillnader finns mellan manöverkrigföring och Shock and 

Awe, Achieving Rapid Dominance? 

 

3. Är Shock and Awe, Achieving Rapid Dominance en originell teori? 

1.3 Avgränsningar 

Avgränsningar i denna uppsats syftar till att endast beröra teorier inom 

manöverkrigföring och Shock and Awe. Dessa kommer inte heller att appliceras på en 

konflikt då fokus ligger på jämförelsen mellan dessa två teorier. Den litterära 

avgränsningen är baserad på erkända teoretiker inom detta område som kan bidra till 

att beskriva manöverkrigföringens grundläggande element, då undersökningen annars 

skulle bli för omfattande. Teoretikerna är också utvalda delvis baserat på 

Militärteorins Grunder och att de olika ursprungen teoretikerna har. 

 

De huvudsakliga teoretikerna inom manöverkrigföring är William S. Lind, Liddell 

Hart, Edward Luttwak, Richard D. Hooker, Robert Leonhard. Vid jämförelsen med 

Shock and Awe används enbart den ursprungliga teorin som framtagits av Harlan 

Ullman och James Wade Jr. Som komplement till dessa kommer även en sekundär 

källa att användas i form av Militärteorins grunder av Jerker Widén och Jan 

                                                
4 Haney, Eric L. & Thomsen, Brian M. (red.), Beyond shock and awe: warfare in the 21st century, 
Berkley, Caliber, New York, N.Y., 2006, s. viii introduciton. 
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Ångström. Den senaste har valts delvis som ett verktyg för att kunna hitta primära 

källor men också utefter spridningen av källor då boken delvis utgår ifrån idealtyper.  

1.4 Disposition 

Kapitel 1 behandlar bakgrund, problem, syfte, frågeställningar, avgränsningar samt 

tidigare forskning i syfte att läsaren skall få en bild av vad uppsatsen ska behandla. 

 

Kapitel 2 behandlar metoder, tekniker samt källor och material i syfte att läsaren skall 

kunna följa författarens tankegång och de avväganden som gjorts för att kunna öka 

spårbarheten. Detta kapitel skall tydliggöra tillvägagångssättet och de källor och 

litteratur som använts i syfte att kunna återskapa denna uppsats med nära på identiskt 

resultat. 

 

Kapitel 3 behandlar det teoretiska ramverket, som i detta fall är idealtyper, och teorin 

om manöverkrigföring. En inledande förklaring av begreppet idealtyp leder vidare till 

definitionen och svaret till den första forskningsfrågan nämligen 

manöverkrigföringens grundläggande element. Dessa element beskrivs och tydliggörs 

i syfte att kunna jämföra dessa mot teorin Shock and Awe. 

 

Kapitel 4 inleds med en kort bakgrundsbeskrivning utav teorin Shock and Awe. 

Därefter redovisas fakta som anses representera de skillnader eller likheter som finns 

utifrån manöverkrigföringens grundläggande element för att sedan mynna ut i en 

diskussion. 

 

Kapitel 5 redovisar och diskuterar likheterna och skillnaderna mellan teorierna samt 

uppsatsens slutsatser. Därefter besvaras frågeställningen och återkopplar mot 

uppsatsens syfte, följt av förslag till vidare forskning. Kapitlet avslutas med 

referenser. 

1.5 Tidigare forskning 

Det finns många teorier inom manöverkrigföring som troligtvis hade varit relevanta 

att redovisa under tidigare forskning, men måste avgränsas med hänsyn till 

omfattning av denna uppsats. Nedan presenteras bara ett fragment av den forskning 

som finns i syfte att visa på hur denna uppsats kan bidra till framtida forskning. 
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Boken ”From Manoeuvre Warfare to Kosovo?” sammanfattar uppsatser om militära 

tankar kring manöverkrigföring. Artikeln sammanfattar teoretikers syn på 

manöverkrigföring och dess beståndsdelar.5 

 

Med ovanstående bok vill bredden inom manöverkrigföringen påvisas och läsare som 

vill fördjupa sig i vad som kan ses som ett fragment av manöverkrigföringsteorier 

hänvisas till denna. 

 

Per Lindahl undersöker i sin C-uppsats ”Militärteorins inflytande på doktriner”, 

William S. Linds teoris påverkan på svensk doktrin för markoperationer. Lindahl 

undersöker sambandet mellan William S. Linds teori om manöverkrigföring och 

utformningen av doktrin för markoperationer och redogör för fem faktorer som anses 

vara typiskt ”Lindskt”.6 Lindahl nyttjar därför dessa faktorer som indikatorer i sin 

analys av doktrin för markoperationer. 

 

Lindahls uppsats redovisas eftersom att hans metod liknar denna gällande de 

indikatorer som används i hans analyser. Detta kan därför också ses som en alternativ 

eller en kompletterande metod i syfte att göra en liknande undersökning. 

 

Frederick W. Kagan har skrivit artikeln ”War and Aftermath” där han undersöker 

varför USA stött på så mycket svårigheter med att uppnå de politiska mål och vilken 

transformation USAs försvarsmakt går mot.7 Kagan menar på att Shock and Awe är 

ett (av flera) viktigt koncept som definierar USAs vision inom dess militära 

transformation som den såg ut då gällande planering och genomförande.8 

 

Eric L. Haney författare av boken ”Beyond Shock and Awe, Warfare in the 21st 

Century” undersöker hur den militära krigföringen måste utvecklas och vad som blir 

nästa steg i denna utveckling, med hänsyn till teknologi och motståndare. Utveckling 

                                                
5 Olsen, John Andreas (red.), From manoeuvre warfare to Kosovo?, Royal Norwegian Air Force 
Academy, Oslo, 2001. 
6 Lindahl Per, ”Militärteorins inflytande på doktriner”, Försvarshögskolan, Stockholm, 2010. 
7 Kagan, Frederick W., War and Aftermath, Policy Review, No. 120, August & September, Hoover 
Institution, Stanford University, 2003, s. 4-5. 
8 Ibid, s. 9. 
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tar avstamp i Shock and Awe och Haney menar att boken ”Beyond Shock and Awe” 

kan ses som en inblick i USAs framtida armé.9 

 

Denna uppsats skrivs med förhoppning om att kunna bidra till ett vidgat perspektiv 

rörande normativa teorier. En insyn för hur man kan integrera olika koncept och på 

sätt skapa sig en större förståelse för krigföring är relevant för krigsvetenskapens 

utveckling och militärt tänkande. Ovanstående utdrag vill visa på den utveckling som 

sker inom ramen för Shock and Awe. Den tidigare forskning som gjorts gör att denna 

uppsats placerar sig som ett bidrag till denna utveckling av normativa teorier. Tidigare 

forskning visar inte heller på Shock and Awe ur ett manöverkrigföringsperspektiv 

vilket gör denna studie intressant. 

1.6 Normativ teori 

Militärteori kan enligt Widén och Ångström kategoriseras som normativ eller 

förklarande teori. Det som särskiljer dessa åt är att normativ teori identifierar riktlinjer 

för hur man bör föra krig snarare än att förklara krigets förlopp eller utfall. Normativ 

teori kan därför ses mer som ett hjälpmedel och kan jämställas med politisk teori med 

normativ inriktning där man till exempel försöker komma fram till hur ett samhälle 

bör organiseras. Den förklarande teorin riktar sig snarare mot krigets variabler i syfte 

att kunna förklara till exempel orsaken till vinst eller förlust.10 

2. Metod 

Det hermeneutiska förhållningssättet har legat till grund för denna uppsats. Med 

hermeneutik menas att forskaren lägger fokus på sin egen tolkning av de aktörer som 

behandlas samt dess synpunkter. Det som ibland brukar kallas för den hermeneutiska 

cirkeln innebär att forskarens tolkningar pendlar mellan olika stadier av förståelse 

som skapar en typ av cirkulär process. Denna process betonar olika tolkningar som 

görs i uppsatsen och går från forskarens tolkningar av aktörerna, till aktörernas egna 

tolkningar.11 Detta förhållningssätt kan ses som vedertaget men måste belysas i en 

uppsats av denna typ i syfte att läsaren ska förstå denna process som ständigt pågår. 

                                                
9 Haney & Thomsen, 2006, s. ix introduciton. 
10 Widén & Ångström, 2005, s. 9. 
11 Grønmo, Sigmund, Metoder i samhällsvetenskap, 1. uppl., Liber, Malmö, 2006, S. 369. 
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2.1 Forskningsdesign 

I denna uppsats har en kvalitativ metod använts, då denna metod strävar efter att 

skapa en djupare förståelse12, i detta fall för manöverkrigföring och Shock and Awe. 

Den kvalitativa metoden tillämpas med en deduktiv ansats då uppsatsens jämförelse 

utgår från teoretiska ståndpunkter 13 , som i detta fall är manöverkrigföringens 

grundläggande element. Uppsatsens inledande skede behandlar definitionen av 

manöverkrigföring. För att kunna fastställa de grundläggande elementen har en analys 

av manöverkrigföring som generell teori genomförts. Analysen visade på ett antal 

faktorer som genom diskussion kom att fastställas som fem grundläggande element. 

Dessa har baserats på vad som kan anses som unikt för manöverkrigföring samt vilka 

element som sammanknyter dessa. 

 

Tre av de utvalda elementen kan anses som unika för manöverkrigföring medan två 

kan anses ingå i normativa teorier samt knyter samman de andra elementen och kan 

därför inte uteslutas. Det som istället kan göra dessa två element mer unika är 

definitionen utav dessa. 

 

Efter att ha fastställt vilka element som är grundläggande för manöverkrigföringen har 

varje element definierats utefter Webers idealtyp. Som beskrivet i kapitel 3 innebär 

det i denna uppsats att elementen är definierade utefter sammanfattade åsikter från 

olika teoretiker.14  Idealtyper medför även en strävan efter att försöka motivera 

rimligheten, vilket visas på det sättet att flera teoretiker hävdar samma saker. 

Problematiken med att definiera de grundläggande elementen är att det finns ett flertal 

olika definitioner av dessa. Här har en tolkning gjorts utefter vad som uppfattats som 

mest förekommande och mest gemensamt för de olika teorierna. 

 

För att öka intersubjektiviteten har en strävan varit att integrera alla de teoretiker som 

angivits i avgränsningen och genom att försöka stödja argumenten för 

manöverkrigföringens grundläggande element få med så många åsikter som möjligt. 

                                                
12 Hallenberg, Jan m.fl. (red.), ”Om konsten att tänka, granska och skriva på ett vetenskapligt sätt – En 
introduktion i metodlära”, Försvarshögskolan, 2008, s. 14. 
13 Ibid, s. 12. 
14 Weber, Max, Methodology of social sciences, Transaction Publishers, New Brunswick, NJ, 2011, s. 
90. 
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Detta är mer relevant vid skapandet av idealtyper i syfte att kunna öka trovärdigheten, 

alltså fler åsikter gör definitionen av de grundläggande elementen mer trovärdiga. För 

att lättare kunna jämföra denna process följer således en operationalisering utav 

elementen. Operationaliseringen syftar till att tydliggöra och framhäva essensen i 

elementen då jämförelsen med Shock and Awe utgörs till större del av tolkningar.  

 

Efter det inledande skedet har en textanalys genomförts på boken Shock & Awe, 

Achieving Rapid Dominance, som är jämförelseobjektet. Detta i syfte att inte gå miste 

om väsentlig information då en kvalitativ textanalys innebär att man granskar texten 

utifrån dess koncept och helhet men då vissa delar kan komma att ha större betydelse 

än andra.15 Efter att textanalysen genomförts analyserades Shock and Awe utifrån 

manöverkrigföringens grundläggande element, som verkat som indikatorer. Det som 

framkommit ur analysen har därefter redovisats under respektive element. Detta utgör 

därmed den textmassa som analyserats utefter de grundläggande elementen där även 

faktorer inom elementen verkat som indikatorer. Vidare följer en diskussion under 

respektive element i syfte att tolka och förstå de likheter och skillnader som uppstått. 

 

Efter denna del redovisas och diskuteras de slutsatser som dragits utifrån de 

diskussioner som förts avseende likheter och skillnader. Utifrån de slutsatser som 

dragits sammanfattas dessa för att sedan besvara frågeställning och återkoppla till 

uppsatsens syfte, som behandlar originaliteten hos Shock and Awe. Originalitet 

undersöks i syfte att se om teorin Shock and Awe är en bearbetning eller en 

utveckling av manöverkrigföring. Motsatsen kan annars hävdas om Shock and Awe 

visar väldigt få influenser eller inga influenser av manöverkrigföring. Shock and Awe 

mäts utefter de tolkningar som gjorts kring likheter och skillnader. Originaliteten i 

denna uppsats tolkas därför utifrån förhållandet mellan likheter och skillnader. Visar 

Shock and Awe på fler likheter än skillnader kan man argumentera för att Shock and 

Awe inte är originell teori. Denna tolkning om förhållandet mellan likheter och 

skillnader tydliggörs även i kapitel 5 där slutsatser presenteras och diskuteras. Skulle 

resultatet å andra sidan visa på färre likheter än skillnader så kan det argumenteras för 

att Shock and Awe är en originell teori. 

                                                
15 Esaiasson, Peter, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 3., [rev.] 
uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2007, s. 237. 
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2.2 Tekniker 

2.2.1 Textanalys 
Som tidigare nämnts används en textanalys på Shock & Awe, men denna teknik 

ligger till grund för hela uppsatsen. En textanalys kan ha olika textanalytiska 

inriktningar16 och i denna uppsats nyttjas en innehållsanalys då denna typ av analys är 

lämplig när man letar efter särskilda ord eller fenomen17. Uppsatsen kommer att 

tillämpa en kvalitativ ansats då en djupare förståelse krävs för innehållet i 

manöverkrigföring och Shock & Awe. 

2.2.2 Idealtypsanalys 
Denna uppsats behandlar manöverkrigföring utefter idealtyper i syfte att öka 

intersubjektiviteten och för att kunna framhäva essensen av manöverkrigföring. De 

idealtypsanalyser som genomförts syftar till att skapa en konstruerad bild genom att 

sammanfatta flera olika begrepp och definitioner.18 För att komma fram till dessa 

idealtyper har den litteratur som valts analyserats och den fakta som tolkats som 

avgörande för manöverkrigföring har sedan sammanfattats och utvecklats i syfte att 

hitta stödjande åsikter från resterande teoretiker. Mer om Idealtyper kan utläsas i 

kapitel 3. 

2.2.3 Komparativ metod 
För att kunna jämföra manöverkrigföring med Shock and Awe används en komparativ 

metod då denna anses vara mest lämpad med hänsyn till frågeställning och upplägget 

på uppsatsen. Vid komparativa jämförelser är det av stor vikt att begreppen som 

används vid jämförelsen är jämförbara.19 Det finns två aspekter som måste tas hänsyn 

till vid en jämförelse, intension och extension. Intension riktar sig till ett begrepps 

egenskaper och inte begreppet i sig, medan extension innebär att man tittar på 

objektet som ett begrepp refereras till.20 Vid definiering av de analytiska kategorierna, 

som i detta fall är manöverkrigföringens grundläggande element, måste dessa element 

tydliggöras i syfte att visa på de egenskaper(intension) och objekt(extension) som 

                                                
16 Rydén, i Hallenberg m.fl., 2008, s. 16-18. 
17 Ibid, s. 16. 
18 Weber, 2011, s. 90. 
19 Denk, Thomas, Komparativ metod: förståelse genom jämförelse, Studentlitteratur, Lund, 2002, s. 
79. 
20 Ibid, s. 80. 
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kommer utgöra de analytiska verktygen.21 Denna uppsats behandlar skillnader och 

likheter och detta medför att de mått som avses användas måste förhålla sig till de 

definierade elementen. Måtten i denna uppsats baserar sig på tolkningar vilket gör att 

dessa tolkningar måste indikera på egenskaper som är relevanta i förhållande till 

manöverkrigföringens grundläggande element.22  

2.3 Tillförlitlighet 

Somliga hävdar att kvalitativa studier skall studeras utefter andra kriterier än validitet 

och reliabilitet, som är mer vanligt vid kvantitativa studier.23 Tanken är att kvalitativa 

studier kräver särskilda termer och andra metoder för att kunna bedöma kvaliteten i 

forskningen.24 Alternativet till reliabilitet och validitet blir således ett kriterium som 

benämns tillförlitlighet.25 Tillförlitligheten bryts ned till fyra delkriterier: 

• Trovärdighet 

• Överförbarhet 

• Pålitlighet 

• En möjlighet att styrka och konfirmera26 

Delkriteriet trovärdighet används när det finns flera beskrivningar av en verklighet 

som sedan måste framställas som trovärdig och acceptabel i andras ögon.27 Detta gör 

att intersubjektiviteten vid skapandet av idealtyper blir desto viktigare, för att kunna 

framställa elementen i manöverkrigföring som trovärdiga. Överförbarhet syftar till att 

fokusera på det som är unikt i kontexten. Den kvalitativa metodens djup ska 

återspegla en mer fyllig beskrivning som även innebär att resultatet ska kunna 

användas i en annan kontext eller vid en senare tidpunkt.28 Urvalen och definitionen 

av manöverkrigföringens grundläggande element påverkas av författarens 

översättning och tolkningar och kan därför skapa svårigheter i delkriteriet 

överförbarhet.  

 

                                                
21 Denk, 2002, s. 99. 
22 Ibid, s. 101. 
23 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2011, s. 352. 
24 Ibid, s. 352-353. 
25 Ibid, s. 353. 
26 Ibid, s. 354. 
27 Ibid, s. 354. 
28 Ibid, s. 355. 
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Det finns även en liten risk för misstolkningar av källor och litteratur då huvuddelen 

av litteraturen är engelskspråkig och en ny prövning kan komma att innebära ett annat 

resultat på grund av tolkningar av texter som andra eventuellt kan tolka på olika sätt. 

Detta kan därmed också påverka den röda tråden i uppsatsen. Idealtyperna har därför 

en operationalisering som syftar till att fånga essensen i elementen för att underlätta 

för överförbarheten. Delkriteriet pålitlighet kan ses som den kvantitativa forskningens 

motsvarighet till reliabilitet. När man bedriver sin forskning bör man ha ett granskade 

förhållningssätt som ska säkerställa att den forskning som redovisas skall vara 

fullständig och tillgänglig.29 Pålitligheten kan därför ifrågasättas vid idealtypernas 

konstruktion därför att all fakta som slutsatserna dras ifrån redovisas inte, utan bara 

idealtyperna i säg redovisas. Möjlighet att styrka och konfirmera syftar till att påvisa 

ett objektivt synsätt. Forskningen ska tydligt visa på att forskaren inte låtit personliga 

värderingar påverka den röda tråden.30 Man bör däremot skilja på förförståelse och 

personliga värderingar. Försvarsmakten bedriver utbildning i manöverkrigföringen 

vilket leder till en viss grad av förförståelse vid skapandet av idealtyper. 

2.4 Metoddiskussion 

Den kvalitativa metoden har valts utefter vad som lämpligast passar denna typ av 

uppsats, baserat på frågeställning. Detta också för att skapa en djupare förståelse för 

de två teorier som ska jämföras. Trots manöverkrigföringens grundläggande element 

som verkar som indikatorer, måste även en kontextuell förståelse skapas i syfte att 

verkligen kunna jämföra dessa teorier. Alternativet till den kvalitativa metoden hade 

varit att använda sig utav en kvantitativ metod där förekomsten av vissa fenomen 

räknats och på så sätt kunna dra slutsatser utefter diagram och tabeller. Fördelen med 

den kvantitativa metoden är att omfattningen på uppsatsen troligtvis hade kunnat vara 

större. Med ett antal specifika indikatorer enbart räkna och sammanställa, dock ställer 

detta stora krav på frågeställningen då denna kan bli ifrågasatt med hänsyn till 

omnämnda djupet som strävas efter inom den kvalitativa forskningen. Risken med att 

använda den kvalitativa metoden är att omfattningen kan bli för stor och på så sätt 

påverka tillförlitligheten om forskningen inte blir tillräcklig djup. Detta kan även 

medföra att överförbarheten försvåras i och med att essensen av manöverkrigföring 

inte fångas. 
                                                
29 Bryman, 2011, s. 355. 
30 Ibid, s. 355. 
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2.5 Insamling av empiriskt material 

Huvuddelen av det insamlade materialet består av litteratur. Internetkällor har använts 

i syfte att undersöka tidigare forskning och tidigare skrivna uppsatser. Den litteratur 

som behandlats kommer främst genom biblioteksbesök men även kurslitteratur från 

officersprogrammets tidigare kurser har använts. 

2.6 Källkritik och material 

Vid val av material till Shock and Awe har grundidén varit att utgå från den 

ursprungliga teorin, i syfte att minska risken för feltolkning. Varför 

manöverkrigföring och Shock and Awe valts som teorier beror dels på att 

manövertänkande och manöverkrigföring är implementerat i Försvarsmaktens 

utbildning och dels för att kadetterna vid officersprogrammet uppmuntras till att 

utveckla de teorier som lärs ut idag. 

 

Då en avgränsning skett, med hänsyn till den litteratur som använts i uppsatsen, finns 

det inga belägg för att denna litteratur ger den mest rättvisa bilden av 

manöverkrigföring. Det som också måste tas hänsyn till är att källorna primärt är 

amerikanska, eller översatt av amerikaner. Källorna är också daterade främst runt 80-

tal vilket kan ifrågasätta moderniteten i tid. Tidigare forskning har visat att William S. 

Lind med sin bok ” Maneuver Warfare Handbook” har påverkat svensk doktrin31, och 

fler teoretiker nämner Linds teorier. Då denna bok har varit en av de böcker som legat 

till grund i skapandet av manöverkrigföring i denna uppsats innebär det inte att denna 

bok bör användas som någon form av utgångspunkt. Detta gäller även för resterande 

litteratur i uppsatsen. Även då manöverkrigföringens grundläggande element har 

definierats utefter idealtyper finns det också stor risk att ”kärnan” i 

manöverkrigföringen har uteblivits. Det finns mycket skrivet om manöverkrigföring 

och för att få en korrekt bild krävs en tydlig analys av alla dess teorier. 

 

Fördelen med att ha använt idealtyper har varit att kunna utesluta analyser som i sig 

hade kunnat skapa en egen uppsats. Dock finns det också risker med att använda 

idealtyper då raka motsatsen kan ske och det blir ett väldigt begränsat antal element 

och definitionerna blir högst subjektiva. Det material som valts ut gällande 

                                                
31 Lindahl Per, ”Militärteorins inflytande på doktriner”, Försvarshögskolan, Stockholm, 2010. 
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manöverkrigföringen har baserats på tidigare forskning och militärteoretiska 

läroböcker där vissa teoretiker spelat större roll än andra. 

3. Teori 

3.1 Idealtyp som teoretiskt ramverk 

I denna uppsats används idealtyper för att skapa en konstruerad bild av 

manöverkrigföring och dess grundläggande element. Begreppet idealtyp utvecklades 

av Max Weber och han menar att en idealtyp utformas genom att ensidigt betona ett 

synsätt utifrån ett eller flera perspektiv. Genom att sammanfatta olika diffusa och 

åtskilliga fenomen, som är ordnade efter det ensidiga synsättet, kan man skapa en 

enad analytisk konstruktion.32 Denna mentala konstruktion kan alltså inte återfinnas i 

verkligheten utan existerar enbart som en ideal bild utifrån ett perspektiv33. Med detta 

menar man att alla begrepp är skapade utifrån en mänsklig tolkning och ses därför ur 

skaparens ögon. 

 

Nackdelen med att skapa idealtyper är att de lätt kan färgas av subjektivitet. De 

begrepp och definitioner som ska sammanfattas eller väljas bort baseras på skaparens 

tolkning. Det blir desto viktigare att ha ett öppet förhållningssätt mot den litteratur 

man studerar för att kunna ha ett så objektivt synsätt som möjligt. Redovisning av den 

egna tankegången är ett viktigt verktyg, i syfte att öka spårbarheten och underlätta för 

läsaren. Tydlighet och motivering krävs till större grad för att läsaren ska kunna förstå 

de tolkningar och avväganden som görs.  Fördelen med att använda idealtyper är att 

man kan sammanfatta fenomen på ett sätt som inte behöver återspegla verkligheten. 

Risken med idealtyper blir följaktligen trovärdigheten, i den mening att det kan bli för 

orealistiskt beroende på vad man applicerar idealtypen på och hur man definierar den. 

 

Även begreppet idealtyp kan ha olika innebörd. Det kan även tolkas och användas för 

att skapa ett perfekt fenomen,34 som inte är tanken i denna uppsats då idealtyperna 

syftar till att sammanfatta olika diffusa begrepp och definitioner. 

 

                                                
32 Weber, 2011, s. 90. 
33 Ibid, s. 90. 
34 Denk, 2002, s. 11. 
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Genom att definiera manöverkrigföringens grundläggande element utefter idealtyper 

kan man skapa gemensamma begrepp. Som nämnt i metodkapitlet syftar idealtyperna 

även till att framhäva essensen i elementen, då dessa ska representera det typiska i 

manöverkrigföring. Detta ska också ses som ett hjälpmedel eller ett verktyg och inte 

som empiriskt belagda konstruktioner. 

3.2 Manöverkrigföring som teori 

I syfte att skapa en bredare förståelse för begreppet manöverkrigföring definieras först 

begreppet manöver. Denna uppsats definierar begreppet manöver som; rörelse mot ett 

objekt för att inte relatera begreppet för mycket till strid, då manöverkrigföring vill 

skapa fördel för sina egna, psykologiskt eller positionsmässigt, förband utan att 

strida.35  

 

Manöverkrigföringens grundläggande element varierar beroende på vilken teoretiker 

som definierat dessa. Begreppet manöverkrigföringen blir därför en sammanvägning 

av olika tillvägagångssätt som bryts ned i ett antal element som kan anses vara 

grundläggande.  

 

[…] it is in its definition of the means of defeat that maneuver warfare can be 

distinguished from other concepts of war.36  

 

Citatet menar på att alla normativa krigföringsteorier syftar till att vinna kriget, men 

innebörden av vinst kan variera. Trots de olikheter som finns mellan teorierna finns 

det några gemensamma antaganden som manöverkrigföringen grundas på. Krig kan 

ses som en samhällsvetenskap och innefattar alla nivåer oavsett hög eller låg 

intensitet, på taktisk eller strategisk nivå eller på land, hav eller luft.37 

 

Manöverkrigföring syftar till att oskadliggöra motståndaren genom systematisk 

splittring (systematic disruption), istället för att fokusera på motståndarens fysiska 

                                                
35 Leonhard, Robert R., The Art of Maneuver: Maneuver-warfare theory and airland battle, Presidio 
Press, Novato, CA, 1991, s. 18. 
36 Ibid, s. 76. 
37 Hooker, Richard D. Jr., Maneuver Warfare: an anthology, Presidio Press, Novato, CA, 1993, s. 21-
22. 
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resurser38 Ett system kan till exempel vara ledningsstruktur (befälskedja), tekniska 

hjälpmedel eller genom att lyckas ta sig igenom motståndarens försvar och påverka 

motståndarens stridsformation eller krigföringsmetod.39 Istället för att söka efter 

motståndarens styrkor, då dessa mål kan antas vara förstärkta med stora volymer av 

resurser, så grundar sig manöverkrigföringen i att undvika dessa. Man kan således 

utnyttja egna resurser där man är överlägsen motståndarens och använda dessa mot 

motståndarens svagheter, fysiska som psykiska. Manöverkrigföringen grundar sig 

också i vilken precision man har när man identifierar motståndarens svagheter och i 

utförandet. Även hur stor överraskning man uppnår och vilket tempo man har är av 

betydelse. Därför krävs ofta en kombination av högt tempo och överraskning för att 

kunna förhindra motståndaren att reagera, då motståndaren annars kan hinna skydda 

sina svagheter. 

 

Att använda sig av manöverkrigföringen kan vara till fördel för mindre enheter, då 

man öppnar upp för möjligheten för resultat som är proportionerligt större än de 

resurser som används. Det medför även en stor risk för misslyckande, om nyttjandet 

av sina identifierade styrkor mot motståndarens bedömda svagheter möter mycket 

motstånd.40  

 

John Boyd var en stridspilot som under Koreakriget uppfann OODA-loopen 

(Obeserve-Orient-Decide-Act).41 Denna modell kan ses som en beslutscykel där man 

strävar efter att ligga ett steg före sin motståndare och på så sätt bibehålla initiativet. 

Det blir således en tävling i tid för att kunna ligga ett steg före motståndaren i OODA-

loopen för att uppnå så stor fördel som möjligt. Denna kumulativa process kan även 

leda till att motståndaren får panik eller blir paralyserad, vilket är ett resultat att 

föredra.42 Initiativ möjliggör för ett agerande snarare än en reaktion till följd av 

motståndarens rörelse. Genom att skapa och bibehålla initiativet kan man med 

                                                
38 Luttwak, Edward, Strategy: The logic of war and peace, Belknap Press of Harvard University Press, 
Cambridge, Mass., 1987, s. 93. 
39 Ibid, s. 93. 
40 Ibid, s. 94. 
41 Lind, 1985, s. 4-5.  
42 Luttwak, 1987, s. 5-6. 
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framgång öka sin manöverförmåga vilket också kan leda till ökad möjlighet att kunna 

påverka motståndarens kritiska sårbarheter.43 

 

Uppdragstaktik är en central del inom manöverkrigföring då denna typ av ledning 

underlättar för initiativet. Denna typ av ledning underlättar för underställd personal då 

högre chef enbart säger vad som ska uppnås, vilket ger utrymme för den underställde 

chefen att styra hur det ska uppnås. Syftet är att underställd chef vars expertis inom 

området ska få möjlighet att styra resultatet och inte begränsas av högre chefs order.44 

 

Förhållandet mellan cheferna kan ses som två kontrakt, ett långsiktigt och ett 

kortsiktigt. Det långsiktiga kontraktet mellan cheferna kan ses som högre chefens 

vilja, eller det slutresultat denne vill uppnå 45  (commander´s intet) med hela 

operationen eller kriget. Medan det kortsiktiga kontraktet är mer avgränsat till 

uppdrag eller uppgifter där den underställda chefen får ta del utav en mindre del av 

högre chefens vilja. Syftet är att det ska underlätta för den underställda chefens 

beslutstagande. Om den underställda chefen skulle behöva fatta ett snabbt beslut så 

kan det fattas i strävan efter högre chefens vilja.46 

 

Den indirekta metoden ligger också till grund inom manöverkrigföring, även denna 

metod syftar till att undvika motståndarens styrkor och utnyttja dess svagheter.47 

Genom att attackera där motståndaren erbjuder minst motstånd eller minst förväntar 

det, kan man uppnå lyckade resultat genom snabba rörelser och överraskning.48 

Manöverkrigföringen uppmuntrar rörelse och blir värdefullt när man försöker påverka 

motståndarens tyngdpunkt, detta för att rörelse även påverkar motståndares moral.49 

Moraliska faktorer och psykologiska effekter är av betydande vikt för att kunna 

påverka motståndarens vilja att fortsätta strida.50  

 

                                                
43 Widén & Ångström, 2005, s. 132. 
44 Ibid, s. 190. 
45 Ibid, s. 190. 
46 Lind, 1985, s. 13. 
47 Leonhard, 1991, s. 46-47. 
48 Widén & Ångström, 2005, s. 93. 
49 Leonhard, 1991, s. 80. 
50 Leonhard, 1991, s. 74-75. 
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Även identifiering av egna styrkor och svagheter är en väsentlig del. Genom 

motståndarens svagheter kan man förstöra viktiga förmågor, i syfte att påverka dennes 

vilja. Tyngdpunkter är ett vanligt begrepp inom manöverkrigföring och definieras 

ibland som motståndarens vilja. Det kan även syfta till motståndarens mest 

koncentrerade massa, dess kritiska sårbarheter eller som en punkt man bör kraftsamla 

mot.51 Kraftsamling kan innebära förmågan att kunna koncentrera sina resurser i tid 

och rum för att kunna skapa lokal överlägsenhet. Genom att kraftsamla kan man med 

färre resurser, till fördel slå mot en motståndare som totalt sätt är överlägsen.52  

 

Motsatsen till manöverkrigföring består till huvuddel av industriell krigföring, som 

ibland benämns som utnötningskrigföring 53 . Genom en kumulativ effekt av 

överlägsen eldkraft och materiell styrka, syftar man till att förstöra alla motståndarens 

resurser, om inte denne retirerar eller ger upp. Med detta vill man hävda att så länge 

man har en materiell överlägsenhet, rätt typ av eldkraft och tillräcklig kvalitet, så är 

slaget i princip vunnet.54 

3.3 Analys av manöverkrigföring 

I ovanstående beskrivning av manöverkrigföring kan man se samband mellan de olika 

element som krävs för att man ska uppnå systematisk splittring. Det finns även en 

skillnad mellan vad man vill uppnå och hur man går tillväga för att uppnå det. Detta 

är en skillnad som måste tas hänsyn till, men utifrån ovanstående beskrivning kan 

man se att flera av dessa element sammanfaller med varandra och påverkar varandra 

till den del att det kan uppstå svårigheter med att skilja dessa åt. Ett element är därför 

en eller flera faktorer som bidrar till det högre syftet med manöverkrigföringen. De 

element som blir grundläggande och krävs för att man ska kunna skapa systematisk 

splittring, och kan anses som mer unikt inom manöverkrigföringen än inom andra sätt 

att föra krig. 

 

Ett tydligt mönster är undvikandet av motståndarens styrkor och fokus på dennes 

svagheter. Det finns även ett samband med kritiska sårbarheter och tyngdpunkter. 

                                                
51 Widén & Ångström, 2005, s. 93-95. 
52 Ibid, s. 132-133. 
53 Ibid, s. 182. 
54 Luttwak, 1987, s. 92. 
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Detta leder till slutsatsen att styrkor och svagheter bör ligga till grund. Vi kan även se 

hur skapandet och bibehållandet av det så kallade initiativet påtalas, den kumulativa 

tankeprocess som genom OODA-loopen syftar till att ligga ett steg före sin 

motståndare och de faktorer som bidrar till detta. Det man kan se som den största 

bidragande faktorn till att skapa initiativ, är ledning genom uppdragstaktik. 

 

Beslut tas baserat på den expertis som de underställda cheferna besitter. Genom att 

inte behöva be om tillåtelse från högre chef innan ett beslut tas, kan initiativet 

bibehållas. Uppdragstaktik bör därför ses som ett av de grundläggande elementen då 

ledningsstrukturen är av väsentlig del i manöverkrigföring. Det tredje elementet kan 

ses som en underliggande faktor som påverkar och blir påverkad av alla bidragande 

faktorer. Generellt kan detta benämnas som det psykologiska elementet där känslor 

och moral står i fokus. Det psykologiska elementet innefattar även det som benämns 

som motståndarens vilja och påverkan av viljan att fortsätta, då somliga hävdar att det 

är motståndarens vilja man ska fokusera på och inte dennes resurser. Då 

manöverkrigföringen syftar till att splittra, genom att förvirra och skapa oordning hos 

motståndaren, blir det psykologiska elementet en underliggande och indirekt 

påverkan.  

 

Som tidigare nämnt finns det element som kan anses som mer unikt för 

manöverkrigföring. Det finns även element som kan anses vara grundläggande inom 

alla typer av krigföring. Alla normativa teorier om krig innefattar någon form av 

överraskning och kraftsamling, vilket inte gör dessa element unika. Det som dock kan 

skilja sig åt är definitionen på dessa. Vad som kan utläsas från den generella 

beskrivning ovan, är att överraskning och kraftsamling är väsentliga element vars 

samband är tydligt till andra element och faktorer. Överraskning har stor inverkan på 

det psykologiska elementet då man genom överraskning kan få motståndaren ur 

balans. Det finns även ett samband mellan överraskning, kraftsamling och 

motståndarens svagheter. Genom kraftsamling mot en av motståndarens svagheter, 

kan man uppnå överraskning, som därav kan påverka det psykologiska elementet. Det 

går därför inte att utesluta dessa två element på grund utav den koppling dessa har 

mot de andra elementen. Analysen visar på fler faktorer som skulle kunna verka som 

grundläggande element men har valts bort på grund av att dessa inte utgjort tillräckligt 

stor betydelse. 
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3.4 Manöverkrigföringens grundläggande element 

Nedan beskrivs fem element utefter idealtyper. 

3.4.1 Uppdragstaktik 
Det finns två sätt att leda sina förband på, antingen genom att använda sig av 

uppdragstaktik (tyska motsvarigheten auftragstaktik) eller kommandotaktik 

(befehlstaktik).55 Genom att använda sig utav uppdragstaktik ger högre chef sina 

underställda chefer vad det är som skall genomföras, alltså målet för operationen eller 

ett visst uppdrag och detta kan vara både chefens långsiktiga och kortsiktiga mål.56 

Detta öppnar upp för de underställda chefernas handlingsfrihet då hur uppdraget skall 

genomföras och hur man tänker gå tillväga för att uppnå högre chefs vilja 

(commander´s intent), helt förlitas på de underställda chefernas expertis.57 Genom att 

låta chefer på lägre nivå ta beslut utan att behöva ett godkännande från högre chef kan 

man skapa initiativ, spara tid och minimera risken att bli förutsedd. För att detta ska 

fungera måste givetvis alla underställda chefer förstå vad den högre chefens mål är i 

båda led, alltså både på kort och lång sikt. Hela befälskedjan måste förstå sin uppgift 

för att målet med hela operationen ska uppnås. Kompanichefen måste förstå 

bataljonschefen och plutonchefen måste förstå kompanichefen osv.58  

 

Motsatsen till uppdragstaktik anses vara kommandotaktik. Den användes traditionellt 

i den sovjetiska manöverkrigföringen. Här vill man istället för att låta beslut tas på 

lägre nivå snarare ge ut detaljerade order, och inte uppmuntra kreativitet utan enbart 

utföra order på begäran av högre chef utan invändningar. I västvärlden ansågs denna 

typ av ledning generellt som ineffektiv. 59  Denna ledning renderar i att 

handlingsfriheten hos de underställda cheferna begränsas60 då istället för att meddela 

chefen vad som åstadkommits, istället vänta på ett godkännande av högre chef.61 

Fördelen med nyttjandet av kommandotaktik är att chefens vilja ständigt påtvingar 

motståndaren med en enighet som följer en förbestämd plan.62 En annan uppfattning 

                                                
55 Leonhard, 1991, s. 113. 
56 Lind, 1985, s. 13. 
57 Leonhard, 1991, s. 113. 
58 Lind, 1985, s 13. 
59 Leonhard, 1991, s. 53. 
60 Ibid, s. 115. 
61 Lind, 1985, s. 13. 
62 Leonhard, 1991, s. 115. 
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kring dessa typer av ledning är att uppdragstaktiken syftar till att hitta öppningar i 

motståndares försvar, medan kommandotaktiken skapar öppningar.63 

 

Operationalisering 

Uppdragstaktiken kan sammanfattas som de underordnade chefernas förmåga att 

själva kunna ta beslut utan att behöva gå genom högre chef, i syfte att bibehålla 

initiativet. Högre chefs vilja ska skapa handlingsfrihet åt de underställda cheferna då 

genomförandet inte ska styras uppifrån utan förlitas på dess expertis. 

Uppdragstaktiken ska även underlätta för de underställda chefernas förmåga att kunna 

ta beslut. Besluten skall tas i ”chefens anda” eller i strävan efter chefens vilja. Genom 

en decentraliserad ledning vill man också skapa förvirring hos motståndaren som 

också renderar i påverkan av det psykologiska elementet. 

3.4.2 Kraftsamling 
Tidigare är nämnt att kraftsamling är vedertaget inom normativa teorier om krig, men 

verkar ändå som en central del inom manöverkrigföringen. 64  Den numerära 

överlägsenheten spelar en mindre roll än den lokala överlägsenheten.65 Kraftsamling 

kan innebära förmågan att koncentrera sina resurser och skapa lokal överlägsenhet i 

tid och rum i förhållande till motståndaren.66 Genom att kraftsamla mot en av 

motståndarens svagare punkter kan man vinna mot en fiende som både är större och 

starkare än en själv.67 Kraftsamling behöver därför inte alltid betyda att man anfaller 

med överlägsen styrka eller storlek utan att man fokuserar sina resurser mot ett mål. 

En annan definition av kraftsamling är där högre chef anser att ett beslut kan uppnås, 

vilket kan översättas till en enhet. Egna förband ska därefter sträva efter att rikta sin 

kraft till ett syfte.68  

 

Operationalisering 

Kraftsamling kan sammanfattas som förmågan att kunna koncentrera resurser mot en 

viss punkt och därigenom skapa lokal överlägsenhet. Genom att kraftsamla mot en 

                                                
63 Widén & Ångström, 2005, s. 101. 
64 Hooker, 1993, s. 13. 
65 Leonhard, 1991, s. 79. 
66 Widén & Ångström, 2005, s. 132. 
67 Lind, 1985, s. 18. 
68 Ibid, s. 17-18. 
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viss punkt kan man på bästa sätt utnyttja motståndarens svagheter och kritiska 

sårbarheter. Detta ökar även sannolikheten för framgång vid ett resursmässigt 

underläge gentemot motståndaren.   

3.4.3 Överraskning 
Överraskning kan innebära att man dyker upp där motståndaren minst förväntar det, 

och genom att göra det som minst förväntas kan man ligga ett steg före i 

beslutscykeln. För att öka sannolikheten för att uppnå överraskning krävs det också att 

man håller ett högt tempo.69 Överraskning inom manöverkrigföringen nyttjas även för 

att lamslå motståndaren genom att presentera en rad olika överraskningsmoment 

snabbare än vad motståndaren hinner reagera på tills denne ger upp.70 Överraskning 

beror också på hur motparten uppfattar det egna agerandet, och detta kan medföra 

vissa risker. När man vill uppnå något oväntat kräver det ofta en större grad av 

komplexitet, vilseledning och sekretess.71 Överraskning garanterar inte framgång. Det 

beror delvis på hur motparten uppfattar det egna agerandet, men en lyckad sådan kan 

skapa obalans, förvirring och chock. Detta kan sedan resultera i att motståndaren 

tappar initiativet.72 

 

Genom att ta sig bakom motståndarens främre försvar, kan man påverka där 

motståndaren minst förväntar det. Det kan innebära att om man tar den väg där man 

möter minst motstånd, så leder den också ofta till den väg där motståndaren minst 

förväntar motstånd (line of least resistance equals line of least expectation).73 Detta 

fenomen baseras också på det psykologiska elementet då ”least expectation” menas ur 

ett psykologiskt perspektiv.74 Detta kan ses som två sidor av samma mynt då den ena 

ofta leder till det andra. Överraskning kan också handla om att utnyttja motståndarens 

fysiska och psykiska status i form av trötthet och exponering så att motståndaren inte 

hinner reagera vid ett oväntat hot.75 

 

                                                
69 Luttwak, 1987, s. 94. 
70 Hooker, 1993, s. 21. 
71 Widén & Ångström, 2005, s. 77. 
72 Ibid, s. 134. 
73 Liddell Hart, Basil Henry, Strategy, 2nd rev. ed., Meridian, New York, N.Y., U.S.A., 1991[1967], s. 
327. 
74 Ibid, s. 327. 
75 Lind, 1985, s. 21. 
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Operationalisering 

Genom att dyka upp där motståndaren minst förväntar det kan man skapa ett 

överraskningsmoment, som kan få motståndaren ur balans. Detta underlättas också 

genom att hålla ett högt tempo då man kan hindra motståndaren från att reagera, vilket 

ökar sannolikheten för att motståndaren ska uppfatta något som överraskande. Det 

kan också beskrivas utifrån det samband överraskning har med kraftsamling och 

motståndarens svagheter. Överraskning kan uppnås genom att kraftsamla mot en 

svaghet där motståndaren inte förväntar sig att bli attackerad. Vid den punkten kan 

man även påverka motståndarens psykiskt. Det psykologiska elementet ligger till stor 

grund när man vill uppnå överraskning. Till stor del baseras det på hur motståndaren 

uppfattar situationen. 

3.4.5 Styrkor och svagheter 
Inom manöverkrigföring försöker man alltid undvika motståndarens styrkor och 

koncentrera sina resurser på motståndarens svagheter.76 Detta är också baserat på att 

hitta svagheter i motståndarens försvar eller som nämnt ovan, ”the line of least 

resistance”77. Genom att identifiera motståndarens kritiska sårbarheter kan man 

påverka tyngdpunkten indirekt, istället för att attackera motståndarens ”kraftkälla”, 

alltså där denne är som starkast.78 Då konceptet med manöverkrigföringen delvis 

grundar sig i att undvika motståndarens styrkor och attackera dess svagheter, leder 

detta således till ett ständigt sökande efter svagheter79 för att man i ett senare skede 

ska kunna fastställa var man ska kraftsamla80. 

 

Alternativet till detta kan anses vara dumdristiga attacker mot motståndarens styrkor, 

alltså där motståndaren är fördelaktig, som ofta leder till stora förluster i både 

personal och materiel.81 Genom att hela tiden försöka identifiera motståndarens 

styrkor och svagheter kan man fördelaktigt undvika dess styrkor och gå den vägen där 

man möter minst motstånd.82 

                                                
76 Lind, 1985, s. 18. 
77 Liddell Hart, 1991, s. 327. 
78 Leonhard, 1991, s. 80. 
79 Ibid, s. 52. 
80 Widén & Ångström, 2005, s. 191. 
81 Leonhard, 1991, s. 52. 
82 Widén & Ångström, 2005, s. 191. 
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Styrkor och svagheter renderar också i förmågan att kunna identifiera sina egna 

styrkor och svagheter, detta för att kunna veta hur man ska utnyttja dessa på bästa 

sätt.83  

 

Operationalisering 

Det är av stor vikt att kunna identifiera motståndarens svagheter och den precision 

detta medför vid identifiering och utförandet, vilket också renderar i förmågan att 

undvika motståndarens styrkor. Då man vill påverka motståndaren indirekt genom att 

utnyttja dessa svagheter måste man även kunna identifiera egna styrkor. 

Motståndarens svagheter har även stark koppling mot kraftsamling då identifierade 

svagheter verkar som punkter där man ska kraftsamla mot. Kritiska sårbarheter ingår 

också som en utpekad svaghet då även identifiering av dessa syftar till att påverka 

motståndarens tyngdpunkt. Identifiering av motståndarens styrkor och svagheter 

mynnar ut i förmågan att kunna utnyttja dessa. 

3.4.6 Psykologi 
Det psykologiska elementet i manöverkrigföring går som en röd tråd genom 

ovanstående element och påverkar stridsmoralen. Genom att ha en decentraliserad 

ledning, genom uppdragstaktik, kan man skapa förvirring och oordning hos 

motståndaren. Detta kräver också att man är villig att acceptera förvirring och 

oordning hos ens egna enheter.84 I samband med att man försöker skapa förvirring 

och oordning hos motståndaren kan man också skapa rädsla och moraliska 

svårigheter. Det kan i sin tur leda till att ”viljan” hos motståndaren bryts ned och på 

detta sätt vinna slaget.85 Viljan kan också påverkas av den systematiska splittring man 

strävar efter att uppnå. Lyckas man splittra motståndaren så vill motståndaren 

troligtvis inte fortsätta strida alternativt kan inte fortsätta strida.86 En stor del av den 

psykologiska faktorn består av att man vill övertyga motståndaren om att tro att de är 

slagna.87 Några av de psykologiska faktorer som kan uppstå är; rädsla, stress och 

press. Stridsmoralen kan också påverkas av; tid för återhämtning, chefers ledarskap 

                                                
83 Lind, 1985, s. 73. 
84 Ibid, s. 7. 
85 Leonhard, 1991, s. 74-75. 
86 Hooker, 1993, s. 52. 
87 Leonhard, 1991, s. 47. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2013-06-08 1OP147 
OP TA 10-13 

 25 

och uppgiftens genomförbarhet.88 Boyd, grundaren till OODA-loopen beskrev att; när 

motståndaren insåg att han låg i efterläge kunde man se hans panik, och att denna typ 

av paralys var vanligt förekommande.89  

 

Operationalisering 

Psykologiska faktorer kan sammanfattas som förmågan att fördelaktigt skapa 

förvirring, oordning och stressfulla känslor, som renderar i påverkan av 

motståndarens vilja. Det psykologiska elementets inverkan på motståndarens vilja, 

moral och känslor visar på stort samband i alla element. Den psykologiska inverkan 

på motståndaren kan ses som en kumulativ process. Alla element strävar efter att 

påverka viljan, i syfte att uppnå systematisk splittring för att sedan gå runt i processen 

där även motståndarens vilja och psykologiska faktorer påverkar utfallet i alla 

element. Målet med den psykologiska faktorn blir då att försöka bryta motståndarens 

vilja eller viljan att fortsätta strida. 

3.5 Diskussion om teori 

Genom att först göra en idealtyp av manöverkrigföring som helhet för att sedan kunna 

analysera och urskilja de faktorer som utgör manöverkrigföringens grundläggande 

element, kan man öka spårbarheten. Då det finns en uppsjö av teorier och definitioner 

av manöverkrigföring finns det även en risk att vissa faktorer eller element blivit 

uteslutna. Utifrån det resonemang som förts vid beskrivningen av manöverkrigföring 

har ett antal element fastställts, då dessa tolkats som de viktigaste elementen inom 

ramen för manöverkrigföringen. 

 

Dessa element som redovisas är idealtyper utifrån olika teoretikers definitioner som 

tolkats och därefter specificerats. Då dessa element ofta går hand-i-hand med 

varandra så har en svårighet varit att specificera varje element utan att inkludera eller 

påverka de andra elementen för mycket. För att skapa en större förståelse för de olika 

elementens samband redovisas även detta. De faktorer som inte tolkats som 

grundläggande beror delvis på en avgränsning i omfattning och delvis på att dessa inte 

utgjort tillräckligt väsentlig del i de olika teorierna.  

 
                                                
88 Widén & Ångström, 2005, s. 136. 
89 Lind, 1985, s. 4-5. 
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Det kan även uppstå svårigheter med att operationalisera elementen. En för specifik 

definition kan försvåra jämförelsen med Shock and Awe i den mening att det kan bli 

svårt att hitta likheter och skillnader, om definitionen av elementen är för specifika. 

En för bred beskrivning av elementen skulle därför kunna innebära, att för mycket 

utav Shock and Awe går att tolka som manöverkrigföring. Det man bör vara kritisk 

mot är att teoretikerna implementerar delar av andras teorier i sina egna. Det kan 

därför upplevas svårt att förhålla sig öppet och kritiskt vid sökandet av gemensamma 

faktorer. 

 

Begreppen som valts är baserade delvis på direktöversättning men också på 

innebörden av begreppen. Därför har inte stor vikt lagts vid att skapa ett så korrekt 

begrepp som möjligt då innebörden är det väsentliga. 

4. Shock and Awe, Achieving Rapid Dominance 

4.1 Bakgrund 

Shock and Awe, Achieving Rapid Dominance togs fram i och med att skaparna av 

teorin, Harlan Ullman och James Wade Jr, ansåg att de kunde definiera strategiska, 

doktrinära, operationella koncept med hänsyn till en oviss framtid.90 Konceptet Rapid 

Dominance, bygger på ett fokus av Shock and Awe. Shock and Awe är alltså medlet 

som nyttjas för att uppnå Rapid Dominance. Teorin syftar till att integrera osäkerheter 

som åligger försvarsindustrin och applicera dessa i ett gemensamt försvar. 

Osäkerheter som framtida säkerhetshot, teknologisk utveckling och upprätthållande 

av förmågor som innehavs utav till exempel utlandsstyrkor.91 Teorin Shock and Awe 

försöker representerar principer och idéer som ska vara tillräckligt övertygande och 

som skiljer sig tillräckligt mycket från den amerikanska doktrinen, trots att den 

nuvarande doktrinen är uppslukad av tankar kring överväldigande kraft, dominerande 

operationsmedvetenhet och dominerande manöver.92 

 

Denna teori syftar till att påverka motståndarens vilja, förståelse och uppfattning. 

Målet med Rapid Dominance blir således ett försök till att slå ut eller förvirra 

                                                
90 Ullman & Wade, 1996, s. xi introduction. 
91 Ibid, s. xiii-xv introduction. 
92 Ibid, s. xv introduction. 
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motståndaren till den grad att viljan till motstånd upphör. För att uppnå detta krävs det 

kontroll över den omgivning man opererar i. Genom kontroll av omgivningen kan 

man kontrollera vad motståndaren ska uppfatta, förstå och veta, lika väl som att 

kontrollera vad motståndaren inte ska uppfatta, förstå eller veta. 93  

4.2 Redogörelse för likheter och skillnader 

4.2.1 Uppdragstaktik 

Teorin Shock and Awe beskriver operationell kompetens eller genialitet som ett utav 

de fyra karaktäristiska drag och förmågor som utgör grundstommen av Rapid 

Dominance. Författarna menar på att genialitet ska uppmuntra individualism snarare 

än att nyttja en centraliserad ledning då individualitet kan anses vara en viktig 

komponent vid tillämpning och applicering av kraft. Genialitet uppnås också genom 

att uppmuntra kreativitet. Egna förband och enheter måste vara tillräckligt flexibla för 

att kunna tillåta snabb rörelse. Författarna menar på att det krävs en konfigurering av 

ledningsstrukturen i syfte att möjliggöra en decentraliserad ledning ned till 

individuella trupper. De beslut som tas måste baseras på chefens omdöme och på den 

tillförlitlighet man har på information, uppskattning av hotnivåer, och kunskap om de 

faktiska tyngdpunkterna.94 

 

Andra historiska slag visar på behovet av att ha initiativet i syfte att uppnå Shock and 

Awe. Författarna beskriver en NATO-övning som i slutänden visade på att det 

traditionella sättet att leda, vilket är att skicka en förfrågan upp i befälskedjan, var för 

långsamt för att kunna hinna med de dynamiska utmaningarna motståndaren gav. 

Cheferna på lägre nivå hade inte befogenheten att besvara eller anpassa utefter de 

snabbt föränderliga situationerna. Detta gjorde att man kunde se behovet av en 

fundamental ledningsförmåga. För att kunna reagera snabbare än sin motståndare 

krävs det att befälskedjan måste vara anpassad så att beslut kan fattas i realtid på 

plats. Ett annat exempel beskriver hur chefen tillförs information så att denne kan ta 

eller modifiera de beslut som tas i syfte att anpassa beslutet utefter det högre målet. 

Med dessa exempel menar författarna att chefer som utnyttjar Rapid Dominance 

kommer att behöva komponera ledningen utefter liknande principer. Teknologiska 

                                                
93 Ullman & Wade, 1996, s. 16-17. 
94 Ibid, s. 17-18, 97-98, 117, 139, 154. 
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hjälpmedel borde också ge chefer en bättre uppfattning kring vad som pågår under 

operationen. Författarna skriver att tiden som krävs från ett beslut till ett agerande är 

ett av flera kriterier som underlättar definiering av Rapid Dominance.95 

 

Diskussion 

Utifrån ovanstående analys kan man urskilja vissa likheter och skillnader. Teorin 

Shock and Awe visar på likheter gällande den ledningsstruktur som används inom 

manöverkrigföring. Författarna uppmuntrar decentraliserad ledning och individualism 

samt kreativitet som kan tolkas likt manöverkrigföringens beskrivning av initiativ. 

Det nämns också ett samband mellan flexibilitet och snabb rörelse i syfte att beslut 

ska kunna fattas på plats i realtid vilket också antyder på manöverkrigföringens 

uppdragstaktik. Den decentraliserade ledningen som nämns i Shock and Awe beskrivs 

endast genom tidigare händelser. Författarna skriver att chefer som nyttjar Rapid 

Dominance kommer att behöva sammansätta en ledningsstruktur på liknande sätt 

utefter de exempel som givits. 

 

Detta kan tolkas som att denna typ av ledning inte ännu är implementerad, utan 

snarare liknar kommandotaktiken. Det tolkas som att författarna uppmuntrar till 

initiativ, kreativitet, individualism och snabb rörelse vilket tyder på att 

ledningsstrukturen behöver utvecklas eller anpassas. Kommandotaktiken ger inte 

utrymme för eget initiativ utan styrs av mer detaljerade ordrar. Det kan därför tolkas 

som att teorin Shock and Awe snarare nyttjar denna typ av ledning, trots de förmågor 

som författarna uppmuntrar till. 

 

Uppdragstaktiken vill skapa handlingsfrihet åt underställda chefer, genom att låta 

cheferna enbart styras av högre chefs vilja. Shock and Awe antyder istället att beslut 

skall tas efter chefens omdöme, med reservation för vad som benämns som det högre 

målet som inte heller specificeras, vilket motsätter sig uppdragstaktiken. 

Uppdragstaktiken syftar även till att skapa förvirring hos motståndaren. Detta är något 

som inte nämns i Shock and Awe trots de strategiska mål som är utsatta. Detta kan 

tolkas som att uppdragstaktik ännu inte är implementerat men att författarna 

uppmuntrar till detta. Det finns däremot liknande faktorer som ingår i 

                                                
95 Ullman & Wade, 1996, s. 61, 88, 89, 95-96. 
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uppdragstaktiken, men trots detta kan det tolkas som att teorin Shock and Awe 

snarare nyttjar kommando taktik. 

4.2.2 Kraftsamling 

Genom att bruka avgörande eller överväldigande kraft kan man öka sin fördel vid 

integrering av militära system som syftar till att skapa eller bibehålla överlägsenhet. 

Det huvudsakliga syftet med teorin Shock and Awe är förmågan att kunna påverka 

motståndarens vilja till motstånd genom att införa ett regim av Shock and Awe. För 

att uppnå Shock and Awe krävs det att man kan förstöra, neutralisera och besegra 

motståndarens militära kapaciteter. Med tillräckligt stora förhållanden av Shock and 

Awe kan man antingen övertyga eller tvinga motståndaren att acceptera egna 

strategiska eller militära mål.96 

 

Den teoretiska omfattningen man vill uppnå med Shock and Awe är enligt författarna 

en icke-nukleär motsvarighet av effekten man fick utav atombomberna över 

Hiroshima och Nagasaki, vilket ledde till att befolkningen inte kunde skapa sig en 

uppfattning om vad som hände samt omfattningen på skadan. Författarna beskriver 

hur Shock and Awe kan uppnås och definieras genom andra medel än överväldigande 

kraft. En beskrivning av tyskarnas blitzkrieg visar på en fokuserad kraft för att uppnå 

maximal fördel med så få resurser som möjligt. Författarna beskriver därefter hur 

tyskarna attackerade där försvarslinjerna var svaga och attackerna var koncentrerade i 

ett smalt fält.97 

 

Diskussion 

Teorin Shock and Awe beskriver överväldigande kraft som ett medel till att skapa 

eller bibehålla överlägsenhet. Denna typ av kraft tolkas som andra militära medel än 

enbart personal, medan manöverkrigföringens kraftsamling snarare riktar sig mot 

personella resurser. Kraftsamling lämnar dock utrymme för andra resurser än personal 

då koncentration av resurser ingår som en förmåga, och resurser inte är begränsade till 

personal. Den icke-nukleära motsvarigheten effekten som påtalas mynnar ut i 

psykologiska faktorer då man kan tolka påverkan av samhället som en svaghet. 

                                                
96 Ullman & Wade, 1996, s. 4, 10, 12, 18. 
97 Ibid, s. 12-13, 52-53. 
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Kraftsamling syftar snarare till att utnyttja motståndarens svagheter genom att 

kraftsamla mot en viss punkt. 

 

De medel som används för att uppnå Shock and Awe kan därför tolkas som ett 

verktyg för att skapa svagheter. Författarna skriver däremot att det finns fler sätt att 

uppnå Shock and Awe än genom överväldigande kraft och hänvisar till ett exempel 

från tyskarnas blitzkrieg. Exemplet visar på att använda fokuserad kraft med så få 

resurser som möjligt vilket liknar manöverkrigföringens förmåga att kunna 

koncentrerar sina resurser. Trots detta undantag på ett alternativt sätt att uppnå Shock 

and Awe är det överväldigande kraft som ligger i fokus. Kraftsamling kan således 

tolkas som en väsentlig förmåga för mindre enheter medan teorin Shock and Awe 

snarare nyttjar andra medel i syfte att skapa denna överväldigande kraft. Shock and 

Awe nämner heller inget samband med kraftsamling eller överväldigande kraft mot 

motståndarens svagheter. Den stora skillnaden här blir koncentration av resurser mot 

en punkt som ersätts av överväldigande kraft. Syftet skiljer sig då teorin Shock and 

Awe snarare vill bryta ned motståndarens vilja medan manöverkrigföringens 

kraftsamling syftar till att utnyttja svagheter med fokusering på koncentration av 

resurser som ett steg mot att bryta motståndarens vilja.  

4.2.3 Överraskning 

”Rapid” i Rapid Dominance avser med förmågan att kunna röra sig snabbare än vad 

motståndaren hinner reagera. Rapid antyder också förmågan att kunna kontrollera 

dimensionen av tid och genom att röra sig snabbare än motståndaren kan man påverka 

dennes beslutscykel. Högt tempo kan därför ses som ett botemedel mot överraskning. 

Kan man inte förutse överraskning eller blir överraskad kan man med en förmåga som 

rörlighet neutralisera effekten av överraskning.98 

 

Författarna menar att man kan beröva motståndaren dess vilja till motstånd genom en 

kombination av totalt herravälde och hög hastighet på taktisk, strategisk och politisk 

nivå. Rapid Dominance kräver förmågor som kan tillämpas snabbt eller snabbare än 

motståndaren. Kunskap beskrivs som en förmåga som syftar till att öka förståelsen för 

motståndarens tankeverksamhet för att kunna förutse dennes reaktioner. Kombinerat 

                                                
98 Ullman & Wade, 1996, s. 11, 14, 139. 
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med överlägsen kunskap kan man genom att ständigt överraska och psykiskt och 

fysiskt bryta ned motståndarens vilja till motstånd. Rapid Dominance menar på 

förmågan att kunna ta sig innanför motståndarens beslutscykel hade varit optimal om 

man kunde stoppa eller avleda denna beslutsprocess.99 

 

Diskussion 

Shock and Awe, Achieving Rapid Dominance bryter ned begreppet Rapid Dominance 

och beskriver Rapid som förmågan att röra sig snabbare än vad motståndaren hinner 

reagera. Likt manöverkrigföringen underlättas överraskning genom att hålla ett högt 

tempo i syfte att hindra motståndaren från att reagera. Det beskrivs inte konkret att 

tempo är en förmåga som ökar sannolikheten för att uppnå överraskning, men det kan 

tolkas som ett utav mål man vill uppnå. Det psykologiska elementet ligger till grund 

för överraskning inom manöverkrigföringen då man syftar till motståndarens 

uppfattning av en situation. 

 

Teorin Shock and Awe beskriver att en kombination av hög hastighet på taktisk, 

strategisk, och politisk nivå kan rendera i att motståndarens vilja berövas. Det kan 

därför tolkas som en likhet mellan de psykologiska faktorer av vilja och motståndaren 

uppfattning. Dock skiljer sig teorin Shock and Awe då denna typ av hastighet inte 

syftar till överraskning. Författarna beskriver kunskap som en förmåga att öka 

förståelsen för motståndarens tankeverksamhet. Vidare skriver författarna att i 

kombination med kunskap kan man ständigt överraska motståndaren i syfte att bryta 

ned dess vilja. 

 

Överraskning inom manöverkrigföringen syftar snarare till att få motståndaren ur 

balans än att bryta dennes vilja. Däremot finns det ett samband mellan den 

psykologiska påverkan man vill uppnå. Teorin Shock and Awe menar också på att 

man måste kunna ta sig innanför motståndarens beslutscykel. Likt 

manöverkrigföringen vill man påverka motståndarens beslutscykel, dock syftar 

manöverkrigföringen till att ligga ett steg före motståndaren i beslutscykel som ett 

resultat av överraskning. Författarna beskriver inte heller något samband med 

kraftsamling eller motståndarens svagheter utan kan snarare tolkas som en åtgärd som 

                                                
99 Ullman & Wade, 1996, s. 15, 17, 97-98, 166. 
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kan neutraliseras med hjälp av högt tempo. Det kan därför tolkas som att teorin Shock 

and Awe fokuserar på motståndarens reaktioner som underlättas av högt tempo i syfte 

att bryta ned motståndarens vilja tillskillnad från manöverkrigföringen som snarare 

syftar till att uppnå överraskning genom oväntade handlingar.  

4.2.4 Styrkor och svagheter 

Rapid Dominance kräver förmågor som kan neka motståndaren på dess tillgång av det 

som denne anser som kritiskt värde, detta kan innefatta: kommunikationsmedel, 

transport, vattentillgångar, matproduktion och delar av infrastrukturen så väl som att 

förhindra en militär reaktion. Det karaktäristiska draget kunskap syftar bland annat till 

att maximera kunskapen av egna förband på politisk, strategisk, ekonomisk och 

operationell nivå. Det finns även en strävan mot en djupare förståelse för 

motståndaren. Kulturell förståelse om motståndaren som kan påverka den egna 

planeringen, motståndarens planering och resultatet.100 

 

För att kunna göra motståndaren inkapabel till verkan krävs det att man kan 

neutralisera motståndarens ledningsförmåga, logistik, organisering av samfund, 

kontrollera eller förneka motståndaren på information, underrättelse och medvetenhet 

om vad som sker och inte sker. Författarna vill trycka på de vitala medel som krävs 

för att skapa en större förståelse för motståndarens svaga punkter. Med hänsyn till hur 

Rapid Dominance kan appliceras måste man först ta reda på vad man vill uppnå med 

militära medel. Det är därför viktigt att identifiera vad som ligger till värde för 

motståndaren.101  

 

I samband med förmågan att kunna eliminera motståndarens militära kapaciteter 

selektivt, bränsle, logistik, förråd, måste det även finnas en förmåga att selektivt 

kunna neutralisera, förstöra, och oskadliggöra andra objekt som är av högt värde för 

motståndaren. En ökad precision kan här komma att generera högre effektivitet och 

även minska risken för civila skador. För att undvika civila skador är det av stor vikt 

att man kan neutralisera huvudmål. Dessa kan vara strategiska mål, militära enheter 

eller huvudsakliga sociala resurser som måste bli lokaliserade. Teknologier som kan 

bidra till insamling och hantering av information är kritiskt för att kunna uppnå Rapid 
                                                
100 Ullman & Wade, 1996, s. 14 och 17. 
101 Ibid, s. 30-31, 63, 73. 
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Dominance. Datoriserade teknologier löper därmed risken att bli utsatt då dessa 

medför sårbarheter som måste skyddas. Förmågan att kunna slå mot motståndarens 

informationssystem blir därför kritiskt då målet är att förneka motståndaren all typ av 

information som skulle kunna vara till nytta.102 

 

På grund av den snabba utvecklingen inom telekommunikation och annan teknologi 

öppnar detta upp för skapandet av nya sårbarheter. Rapid Dominance kan uppnås 

genom applicering av Shock and Awe i områden som är av högt värde för 

motståndaren. Områden motståndaren inte vill riskera benämns som djupa mål och 

representerar ofta ledarskap, ledning och logistik. Djupa mål är ofta svåra att 

identifiera då dessa ofta representerar motståndarens mest värdefulla funktioner och 

är därför väl skyddade.103 

 

Diskussion 

För att uppnå Rapid Dominance menar författarna på att det behövs förmågor som 

kan neka motståndaren tillgång av dess kritiska värden som även är identifierade i 

teorin Shock and Awe. Detta kan jämföras med manöverkrigföringens kritiska 

sårbarheter dock så identifierar inte manöverkrigföringen några särskilda värden. 

Förmågan att kunna identifiera egna styrkor beskrivs utefter det som teorin Shock and 

Awe benämner som kunskap vilket syftar till att öka förståelse för egna förband. 

Detta kan härledas till identifiering av egna styrkor och svagheter. Behovet av 

hjälpmedel i syfte att skapa förståelse för motståndarens svagheter skiljer sig från 

manöverkrigföringen. Där trycker man snarare på vikten av att kunna identifiera 

svagheterna än de medel som ska underlätta identifieringen. 

 

Det finns också likheter med precisionen som beskrivs i manöverkrigföringen då 

Rapid Dominance beskriver vikten av att ta reda på vad man vill uppnå med militära 

medel samt identifiering av vad som ligger till värde för motståndaren. Ytterligare 

kopplingar till precision beskriver författarna förmågan att selektivt kunna slå ut 

objekt och att precisionen är av vikt för att undvika civil skada vilket 

manöverkrigföringen inte nämner. För att uppnå Rapid Dominance trycker författarna 

på vikten av teknologi som kan hantera och insamla information. 
                                                
102 Ullman & Wade, 1996, s. 85-86, 117, 122, 126, 129. 
103 Ibid, s. 146, 149, 184, 185. 
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Vidare skriver författarna att på grund utav detta har nya egna svagheter identifierats 

och kan jämföras med manöverkrigföringens förmåga att kunna identifiera egna 

svagheter. Då manöverkrigföringen syftar till att undvika styrkor och teorin Shock 

and Awe beskriver att Shock and Awe uppnås genom applicering i områden som är 

av högt värde för motståndaren kan det tolkas som att undvikandet av styrkor inte 

stämmer överens. Teorin Shock and Awe uttrycker inget som skulle peka på 

undvikandet av motståndarens styrkor eller utnyttjandet av dess svagheter. Däremot 

kan det tolkas som att författarna har lagt mer fokus på att konkretisera och identifiera 

svagheterna som en utveckling av manöverkrigföringens koncept. 

Manöverkrigföringen identifierar inte svagheter på samma sätt som författarna utan 

trycker snarare på förmågan att kunna identifiera dessa.  

4.2.5 Psykologi 

Rapid Dominance syftar till att påverka motståndarens vilja, uppfattning och 

förståelse snarare än att förstöra den militära kapaciteten. Dominance i Rapid 

Dominance innebär förmågan att kunna påverka och dominera motståndarens vilja 

både psykiskt och fysiskt. Den fysiska dominansen inkluderar förmågan att förstöra, 

avväpna, avbryta, neutralisera och kunna göra motståndarens maktlös. Psykisk 

dominans innebär förmågan att kunna förstöra, besegra och neutralisera 

motståndarens vilja till motstånd eller övertyga motståndarens att acceptera egna mål 

och villkor istället för att använda kraft. För att uppnå denna princip om dominans 

krävs störa mängder av missledande information, förvirring och vilseledning.104  

 

Huvudmålet med Rapid Dominance är att påtvinga motståndaren denna 

överväldigande nivå av Shock and Awe på en omedelbar eller tillräcklig basis för att 

kunna lamslå viljan att fortsätta. Atombomberna över Hiroshima och Nagasaki gjorde 

att befolkningen inte kunde förstå denna typ av överväldigande kraft som kom från 

endast ett flygplan, detta skapade oförståelse och avsaknaden av förmågan att kunna 

uppfatta vad som hade hänt, en typ av Awe. Denna typ av attack riktade sig mot 

                                                
104 Ullman & Wade, 1996, s. 11-12, 23. 
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samhället med betoning på ledarskapet och allmänheten istället för militära eller 

strategiska objekt.105 

 

Dominance antyder förmågan att totalt eller fullständigt kontrollera en situation. 

Rapid Dominance strävar efter att applicera en sådan övertygande kraft att även den 

starkaste av viljor blir avskräckta eller bryts. Författarna beskriver även kunskap som 

behov av förståelse för motståndarens tankeverksamhet och förmågan att kunna 

förutse dess reaktioner. Det som benämns som genialitet kan uppnås genom att 

ständigt överraska och psykologisk bryta ned motståndarens vilja till motstånd. 

Kontroll av motståndarens uppfattningsförmåga ska ge intrycket av att det inte finns 

några säkra platser, och att vilka mål som helst kan bli attackerade när som helst. 

Shock and Awe blir därför verktyg som ska skapa rädsla, fara och förstörelse, som är 

så stor att människan inte kan förstå dess omfattning. Författarna hävdar att om Rapid 

Dominance nyttjas på ett effektivt sätt och operationella förmågor ämnade att 

påtvinga tillräckligt med Shock and Awe för att kunna påverka motståndarens vilja, 

kan komma att revolutionera militära operationer.106 

 

Diskussion 

Den största likheten mellan dessa två teorier är det psykologiska elementet som syftar 

till att påverka motståndarens vilja. Det som skiljer dessa teorier åt är att 

manöverkrigföringen vill skapa förvirring och på så sätt bryta motståndarens vilja 

eller viljan till att fortsätta strida. Teorin Shock and Awe syftar snarare till att bryta 

viljan genom skräck och hot men som underlättas av missledande information, 

förvirring och vilseledning. Manöverkrigföring vill snarare implementera 

psykologiska faktorer i alla element i syfte att bryta ned viljan över tiden, medan 

teorin Shock and Awe vill uppnå Rapid Dominance, genom att snabbt bryta 

motståndarens vilja genom överväldigande kraft. 

 

Författarna beskriver psykisk dominans som ett sätt att neutralisera motståndarens 

vilja till motstånd eller acceptera egna mål och villkor. Till skillnad från 

manöverkrigföringen beskrivs det i teorin Shock and Awe även en fysisk dominans 

som inte liknar manöverkrigföringen.  Denna typ av dominans eftersträvas inte inom 
                                                
105 Ullman & Wade, 1996, s. 12-13, 50.  
106 Ibid, s. 14, 15, 97-98, 128, 144, 160. 
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manöverkrigföring utan man vill snarare genom förvirring och oordning påverka 

motståndarens vilja. Shock and Awe beskriver även förmågan att få motståndaren att 

tro att de slagna vilket liknar manöverkrigföringen, då en stor del av det psykologiska 

elementet även syftar till att övertyga motståndaren att de är slagna. Kontroll och 

dominans är inget som ligger till vikt i manöverkrigföringen. Shock and Awe 

beskriver kontroll som ett verktyg för motståndarens uppfattningsförmåga i syfte att 

kontrollera vad denne ska uppfatta. Det finns heller inga tecken på uppdragstaktik 

som ska underlätta påverkan av viljan. Den största skillnaden kan därför tolkas som 

tillvägagångssättet för hur man bryter motståndarens vilja.   

5. Slutsatser och svar på frågeställning 

Ovanstående analys och diskussioner visar på att teorin Shock and Awe har många 

gemensamma drag med manöverkrigföring. Dessa varierar beroende på hur teorierna 

väljer att gå tillväga för att uppnå det som utgör den största likheten, påverkan av 

motståndarens vilja. Likheter finns inom varje element och det kan tolkas som att 

författarna vill implementera fler inslag utav manöverkrigföring. Ett avvägande måste 

därför göras i syfte att skilja på vad författarna vill implementera och vad som faktiskt 

används. Då författarna uppmuntrar dessa faktorer eller element har därför 

författarnas vilja att implementera dessa även tagits i beaktande vid jämförelsen. Vad 

författarna vill implementera har sedan visat sig likna manöverkrigföringens 

grundläggande element. 

 

Författarna bryter ned teorins titel Shock and Awe, Achieving Rapid Dominance och 

hänvisar till dessa begrepp lite ostrukturerat. Delar av innehållet har därav visat sig 

varit svårt att skilja på själva teorin och teorins nedbrutna begrepp. Utifrån de 

skillnader som diskuteras kan det tolkas som att Shock and Awe förlitar sig mer på 

olika typer av hjälpmedel till skillnad från manöverkrigföringen som talar mer för ett 

koncept att sträva efter. Det kan därför även tolkas som att Shock and Awe anammat 

manöverkrigföringens koncept och anpassat det utefter den teknologi och de 

hjälpmedel som USA använder sig utav.  

 

Utifrån ovanstående analys och diskussion av de likheter och skillnader som återfanns 

i teorin Shock and Awe, Achieving Rapid Dominance presenteras nedan de slutsatser 
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som dragits. Det teoretiska ramverket användes i syfte att bryta ned 

manöverkrigföringen i ett antal element. Verktyget idealtyp användes för att kunna 

definiera manöverkrigföring och dess grundläggande element utefter en 

sammansättning av flera teoretiker. Vidare fastställdes och definierades de 

grundläggande elementen utefter idealtyper. Då konstruktionen av dessa idealtyper 

kan anses vara subjektivt skapade, måste dessa därför redovisas med en strävan efter 

trovärdighet, rimlighet samt hög intersubjektivitet. Idealtyper möjliggör för fler 

teoretikers åsikter vilket ökar trovärdigheten samt ger utrymme för en mer generell 

definition. Fler teoretikers åsikter skapar alltså ökad intersubjektivitet, vilket ledde 

fram till den första slutsatsen: 

 

1. Med hänsyn till den uppsjö av definitioner som finns inom manöverkrigföring är 

det fördelaktigt att nyttja sig av idealtyper. 

 

Idealtyper av manöverkrigföringens grundläggande element verkade som indikatorer i 

syfte att undersöka likheter och skillnader med teorin Shock and Awe. Under 

genomförande av textanalysen och i den redovisade informationen kan man tyda vissa 

skillnader i verkansnivå, taktisk, operativ och strategisk. Som tidigare påvisat kan 

man tolka dessa skillnader som att Shock and Awe anpassat konceptet 

manöverkrigföring utefter egna ändamål. Manöverkrigföringen kan tolkas som en mer 

generell metod som beskriver mjuka värden medan Shock and Awe snarare beskriver 

i mer detalj och tolkas därför som mer hårda värden. Shock and Awe har till exempel 

specificerat motståndarens kritiska sårbarheter som kommunikationsmedel, 

vattentillgångar infrastruktur med flera. Detta är ett exempel på den detaljnivå och det 

hårda värdet som påtalas ovan. Denna skillnad på hårda och mjuka värden gör att det 

normativa skiljer sig åt mellan teorierna.  

 

Shock and Awe beskriver även psykisk och fysisk dominans. Den psykiska typen av 

dominans kan tolkas som en utveckling av manöverkrigföringens strävan efter att 

skapa förvirring och oordning hos motståndaren. Genom uppnådd dominans kan man 

kontrollera vad motståndaren ska uppfatta och tolkas som att man tagit motståndarens 

påverkan till en högre nivå då dominansen innebär att man kan kontrollera den 

förvirring som manöverkrigföringen strävar efter att uppnå. Det som är normativt 

inom Shock and Awe beskrivs utefter hårdare värden än inom manöverkrigföringen. 
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Det kan därför tolkas som att Shock and Awe är mer normativt, vilket leder till den 

andra slutsatsen: 

 

2. Shock and Awe, Achieving Rapid Dominance visar på en utveckling av konceptet 

manöverkrigföring med hänsyn till dess hårda värden. 

 

Uppsatsen undersöker även teorin Shock and Awes originalitet. Originaliteten, som 

beskrivet i metoden, mäts utefter en tolkning av likheter och skillnader mellan de två 

teorierna. Det krävs därför att analysen och diskussionerna visar på fler likheter än 

skillnader kopplat mot manöverkrigföringens grundläggande element. Denna fråga 

kan tolkas som högst subjektiv och därför krävs en tydlig diskussion där man tydligt 

kan utläsa likheterna och skillnaderna. En kvantitativ studie hade säkerligen 

underlättat i en fråga som denna, men den kvalitativa metoden ger istället utrymme 

för tolkningar. Det måste också tas hänsyn till hur man väger likheterna och 

skillnaderna, som också är tolkningar utifrån författaren. I detta fall väger det 

gemensamma målet, påverkan av motståndarens vilja, inom dessa teorier tungt. Detta 

för att det psykologiska elementet genomsyrar alla element inom båda teorier. De 

grundläggande elementen visar även på likheter mellan båda teoriers element, trots att 

vissa element skiljer sig mer än andra. Likheterna återfinns framförallt i teoriernas 

mjuka värden den sammanvägda tolkningen av alla elements likheter och skillnader 

resultatet av den tredje slutsatsen: 

 

3. Shock and Awe, Achieving Rapid Dominance visar på fler likheter än skillnader 

med manöverkrigföringen. 

 

Sammanfattningsvis har undersöknings resultat visat på fler likheter än skillnader 

utifrån de grundläggande element som specificerats. Viktigt att förtydliga är vikten av 

hur dessa element används som indikatorer och verktyg då de likheter och skillnader 

beror på vilken nivå dessa två teorier opererar på. Det kan därför tolkas, som att 

manöverkrigföringen opererar mer på taktisk och operativ nivå. Medan Shock and 

Awe opererar mer på strategisk nivå, vilket påverkar resultatet.  

 

Nedan besvaras den frågeställning som ställts för att kunna besvara uppsatsens syfte. 

Första frågan var: 
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Vilka är manöverkrigföringens grundläggande element? 

 

Denna fråga skapades för att skapa ett analysverktyg som kunde identifiera de likheter 

och skillnader som eftersöktes. Det som uppfattas som intressant är teoretikernas 

definitioner utav väsentliga element samt de olika definitionerna av elementen och 

hur dessa varierar och influeras av varandra. Förtydligande av svaret kan även 

återfinnas i kapitel 3 som beskriver teori. Svaret på denna fråga är:  

• Uppdragstaktik 

• Kraftsamling 

• Överraskning 

• Styrkor och svagheter 

• Psykologi 

 

Dessa grundläggande element verkade sedan som indikatorer i syfte att analysera de 

likheter och skillnader med Shock and Awe, Achieving Rapid Dominance, vilket 

leder till nästa fråga: 

 
Vilka likheter och skillnader finns mellan manöverkrigföring och Shock and 

Awe, Achieving Rapid Dominance? 

 

Denna fråga ställdes för att kunna utgöra underlag för undersökningen av Shock and 

Awes originalitet. I syfte att öka spårbarheten presenteras den fakta som analyserats 

utefter de grundläggande element som verkat som indikatorer. Därefter diskuteras den 

fakta som redovisats i syfte att tydliggöra de likheter och skillnader som eftersöks för 

att kunna bedöma originaliteten i Shock and Awe. Svaret på denna fråga kan 

återfinnas under kapitel 4 då omfattning är för stor för att kunna presenteras. Den 

största likhet mellan dessa teorier är utifrån det psykologiska elementet där målet är 

att påverka motståndarens vilja. Den största skillnaden mellan teorierna anses vara 

tillvägagångssättet för att uppnå denna vilja. 

 

Dessa två frågor ovan syftar till att svara på uppsatsen tredje och sista fråga. De 

föregående frågorna krävdes för att kunna bygga ett underlag som sedan mynnade ut i 

svaret på den tredje frågan: 
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Är Shock and Awe, Achieving Rapid Dominance en originell teori? 

 

Denna fråga besvarar även syftet med undersökningen. Som nämnt i kapitel 3 under 

forskningsdesign tolkas originaliteten utefter förhållandet mellan teoriers likheter och 

skillnader. Originaliteten kan därför ifrågasättas om likheterna överskrider 

skillnaderna.  Svaret på denna fråga kan även utläsas i kapitel 5, där svaret även 

förstärks av slutsatsen kring Shock and Awes utveckling av manöverkrigföringens 

koncept. Svaret på frågan lyder därefter: 

 

Jämförelsen har visat på skillnader i hårda och mjuka värden där manöverkrigföringen 

representerat det mjuka med en mer generell beskrivning av normativ teori. Shock 

and Awe har visat på hårdare värden med en mer detaljerad beskrivning. Likheterna 

mellan teoriernas mjuka värden tyder på att Shock and Awe är en utveckling av 

manöverkrigföring. Shock and Awe, Achieving Rapid Dominance kan därför inte ses 

som en originell teori då likheterna med manöverkrigföring är förhållandevis större än 

skillnaderna. 

 

Frågeställningen ställdes för att besvara uppsatsen syfte: 

 

Syftet med denna uppsats är sålunda att studera huruvida Shock and Awe är 

en egen teori och i vilken utsträckning den grundar sig i manöverkrigföring. 

 

Uppsatsen syfte skapades för att vidga perspektivet gällande normativa teorier om 

krig och bidra med ett nytt synsätt till den till forskning som berör Shock and Awe 

idag. 

5.1 Förslag till vidare forskning 

Tidigare forskning visar på att det redan finns tankar kring utveckling av Shock and 

Awe. Intressant vore om en liknande undersökning gjordes mellan Shock and Awe 

och en annan teori än manöverkrigföringen i syfte att förstärka resultatet av Shock 

and Awes originalitet. Ett annat intressant område vore en undersökning som syftade 

till att kombinera Shock and Awe och manöverkrigföring, med hänsyn till de likheter 
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som denna uppsats visat, i syfte att optimera eller utveckla Shock and Awe, 

Achieving Rapid Dominance.  
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