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Sammanfattning: 

Staters förmåga att samordna tillgängliga militära medel med strategi i krig, i en tid då tekniken ut-

vecklas i snabb takt, är ett problem. Tidigare forskningsresultat pekar på att tekniska detaljer på taktisk 

nivå inte kan vara dimensionerande och tillräckliga för att se hur och om teknikutveckling påverkat 

modern krigföring i praktik och i teorin. I den pågående analysen avseende teknikens påverkan på krig-

föring bör denna påverkan i kombination med strategisk tillämpning analyseras innan sådana slutsatser 

kan tas. Vid detta finns en lucka när det gäller akademiska studier kring teknikens påverkan på strategi 

i krig. Det som denna undersökning bidrar med är att ge en ökad förståelse avseende teknikens påver-

kan på krigföring i allmänhet och strategi i synnerhet, relativt den militärtekniska utvecklingen som ägt 

rum i modern tid. Denna uppsats syftar därför till att undersöka teknikens påverkan på en stats strategi 

i krig.  

 

Resultatet av undersökning påvisar att teknikens påverkan på en stats vilja att uppnå en sammanhållen 

och samordnad strategi formas av hur den tekniska utvecklingen politiskt prioriteras och militärstrate-

gisk förmåga att hantera ny avancerad teknik som informations-, cyber-, och precisionsvapen. Tekni-

ken påverkar en stats strategi i hur människan har vilja och kunskap att åtgärda samt omhänderta tek-

nisk under-, och överlägsenhet på militär-, och politiskstrategisk nivå. En stats åtgärder att överkomma 

oväntade konsekvenser vid användandet av ny teknik exemplifieras med att militärstrategiskt anpassa 

stridskrafter till rådande läge och att hitta alternativa politiskstrategiska åtgärder med tillgängliga me-

del.  

 

Nyckelord:  
Teknikens påverkan, militärstrategi, politiskstrategi, koherens, krig, Irak, Georgien. 
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1. Inledning 
Hantering av militära medel i krig och teknikens integrering i utbildning, organisering av mi-

litära förband och teoribildning är inte enkelt i en pågående utveckling av teknik menar Eliot 

Cohen.
1
 Teknikens inflytelser och påverkan på militär framgång i krig diskuteras i jämförelse 

med flertalet andra faktorer, exempelvis vikten av träning inför krig och krigsförbandets mo-

ral. En annan diskussion som forskare driver är varför vissa tekniska system anskaffas före 

andra system. Cohen påpekar att det som försvårar diskussionen, och förståelsen för teknikens 

påverkan i krig, är den ständigt pågående utvecklingen av teknik.
2
  

Exempel på nutida teori som tagit hänsyn till rådande teknikutveckling, vilken anpassat gra-

den av teknikens påverkan, framställer att tekniken inte i sig själv kan avgöra krigets utgång 

men påverkar den. Colin Gray menar att strategi som mänsklig aktivitet, i tanke och beteende, 

inte förändras när tekniska förutsättningar förändras.
3
 Han anser att tekniken i sig har innebo-

ende naturliga begränsningar, tekniken tappar snabbt överraskningseffekt, teknikens påverkan 

är tillfällig och det är inte självklart att en stats tekniska överlägsenhet alltid vinner över en 

underlägsen.
4
 Gray beskriver ett anpassat-, förutseende-, och kategoriserat teoretiskt förhåll-

ningssätt till teknikens påverkan på strategi och vilka utmaningar det innebär för strategen.  

Frågan hur stater, strateger med flera ska se på eller hantera teknikens påverkan på strategi på 

grund av den pågående tekniska utvecklingen finns det inget normativt svar på, med mer än 

att den är betydande.
5 

Det stora misstaget som politiker och strateger kan göra enligt Carl von 

Clausewitz är att missförstå vilken typ av krig som ska utkämpas och därtill för tidigt slå fast 

vilka militära tillgängliga medel som ska användas för att nå det politiska målet.
6
 Stephen 

Biddle pekar på att en allomfattande strategisk tillämpning av militära medel, med dess vid-

hängande avvägningar utifrån den strategiska kontextens faktorer,
7
 exempelvis den tekniska, 

påverkar staters förmåga att vinna eller förlora freden.
8
  

En effekt som den tekniska utvecklingen medför är alltså hur beslutsfattare och strateger han-

terar dess konsekvenser när krig ska genomföras. Utifrån ovanstående inledning kan följande 

frågor ställas för kommande problemformulering; Hur hanterar stater den tekniska utveckl-

ingen i sin strategi för att vinna krig? Hur samordnar stater användandet av tillgängliga mili-

tära medel mellan uppsatta politiska och militära mål? 

 

                                                        
1
 Cohen, Eliot,”Technology and Warfare” i Baylis, John, Wirtz, James, Cohen, Eliot, Gray, Colin, (red.), Strate-

gy in the contemporary world - An introduction to strategic studies (New York, Oxford University Press, 2004), 

s. 236.  
2
 Ibid., s. 236-248.  

3
 Gray, Colin, The Strategy Bridge - Theory for practice (Oxford, Oxford University Press, 2012), s. 72.

 

4
 Ibid., s. 73.

 

5
 Widén, Jerker och Ångström, Jan, Militärteorins grunder 2005 års utgåva (Stockholm, Försvarsmakten, 2004), 

s. 75, 173.
 

6
 Clausewitz, Carl von, Om kriget svensk översättning av Mårtenson, Hjalmar m.fl. (Stockholm, Bonniers Fakta 

Bokförlag AB, 1991), s. 89. 
7 
Geografiska-, historiska-, ekonomiska-, idéologiska, politiska- och tekniska faktorer enligt Widén och Ång-

ström, s. 58-67.
 

8 
Biddle, Stephen, Military Power Explaining victory and defeat in modern battle (Princeton, Princeton Universi-

ty Press, 2004), s. 196.
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1.1 Problemformulering 
Staters förmåga att samordna tillgängliga militära medel med strategi i krig, i en tid då tekni-

ken utvecklas i snabb takt, är ett problem och vidare intressant att undersöka.
9
 Vid detta pekar 

tidigare forskningsresultat på att tekniska detaljer på taktisk nivå inte kan vara dimension-

erande och tillräckliga för att se hur och om teknikutveckling påverkat moderna krig i praktik 

och i teori. I den pågående analysen avseende teknikens påverkan i krig bör denna påverkan i 

kombination med strategisk tillämpning analyseras innan sådana slutsatser kan tas.
10

  

Teknikutvecklingen kommer att fortsätta vilket i sig kan innebära ett praktiskt utmanande 

problem för strategen på militär-, och politisk nivå vid tillämpning av strategi i krig å ena si-

dan men också ett vetenskapligt problem för den framtida utvecklingen av militärteori å andra 

sidan. Båda problemen är aktuella och för med sig att strategen och teoretikern kontinuerligt 

måste uppdatera sin kunskap avseende teknikens påverkan på strategi och synen på detta. I 

praktiken innebär detta att inneha god förståelse och kunna värdera teknikens för-, och nack-

delar innan strategiska beslut i krig ska tas.
11

 Inom forskning innebär det att teknikutveckling-

ens påverkan på strategisk tillämpning bör analyseras innan exempelvis militärteori kan ut-

vecklas ytterligare.
12

  

Som vi ska se nedan finns en lucka i forskning när det gäller teknikens påverkan på strategi i 

nutida krig.
13

 Denna undersökning syftar därför till att bidra med en ökad förståelse avseende 

teknikens påverkan på krigföring i allmänhet och strategi i synnerhet, relativt den militärtek-

niska utvecklingen som ägt rum i modern tid.  

 

Frågan som denna undersökning ställer är, hur påverkar tekniken en stats strategi i krig. 

1.2 Tidigare forskning  
För att öka förståelsen vad genomförd forskning avseende teknikens påverkan på strategi gett 

för resultat och vilka forskningsdesigner som använts, redovisas nedan en kondenserad be-

skrivning av genomförd närbelägen forskning.
14 

 

Allan Stam, Scott Bennet och Dan Rieter har genom statistiska studier försökt att beskriva 

vilka förutsättningar som har mest betydelse på krigets resultat, det vill säga på vinst eller för-

lust för inblandade parter. Som empiri har använts krig mellan år 1816-1990. I en studie har 

15 olika faktorers betydelse på utfallet i mellanstatliga krig beskrivits,
15

 i en annan har demo-

kratins effekter på krigets utfall beskrivits,
16

 i en tredje studie beskrivs hur demokratier oftare 

vinner krig.
17

 Forskningsresultaten pekar på att teknisk dominans för ena parten i strid har be-

tydelse för framgång i krig. 

 

                                                        
9
 Widén och Ångström, s. 75. 

10
 Mahnken, Thomas och Watts, Barry,”What the Gulf War Can (and Cannot) Tell Us about the Future of War-

fare”, International Security, Vol. 22 No. 2 (Cambridge, MIT Press, 1997), s. 160-162.  
11

 Cohen, s. 236-237. 
12

 Mahnken och Watts, s. 160-162.  
13

 Se 1.2 Tidigare forskning. 
14

 I sökningen av nuvarande forskningsläge finns givetvis begränsningar. Det kan sannolikt återfinnas mer rele-

vant material vid en djupare undersökning av det internationella forskningsläget. 
15

 Stam, Allan, Win, Lose or Draw (Ann Arbor, University of Michigan Press, 1996), s. 197. 
16

 Bennet, Scott och Stam, Allan,”The declining Advantages of Democracy”, The Journal of conflict resolution, 

Vol. 42 No. 3 (Ann Arbor, University of Michigan Press, 1998), s. 344-366. 
17

 Rieter, Dan och Stam, Allan,”Democracy, War Initiation, and Victory”, The American Political Science Re-

view, Vol.92 No.2 (Ann Arbor, University of Michigan Press, 1998), s. 377-389. 
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Steven Biddle redogör för att det fortfarande finns en betydelse att ha tillgänglig militär för-

måga i olika typer av miljöer som kan hantera strategiska utmaningar.
18

 Förband på land för 

att behärska terräng behövs trots att bland annat tekniken utvecklat precisionsstyrda vapen, 

nätverksbaserad informationsöverföring och flygstridskrafter med stealth-teknik.
19

 Biddles 

forskningsresultat fokuserar på användandet av tillgänglig militär förmåga i rätt ”rum” för att 

nå framgång i krig.
20

 Han har utvecklat en analysmodell baserat på sin teori som hjälper stra-

teger att medvetandegöra risker med att agera mot olika motståndare i förhållande till dess 

förmåga och terrängtyper.
21

 Biddle menar att det enda i teknisk utveckling som kan ta bort 

terrängens betydelse och strid i urbaniserad miljö i synnerhet, är om tekniken möjliggör att 

den urbana terrängen kan göras transparent. Förmodligen kommer detta ta lång tid innan det 

inträffar.
22

 Utvecklingen inom teknikområdet har påvisat stora skillnader för framgång, ex-

empelvis när en stat med god militär förmåga att uppfatta och hantera krigets komplexa natur 

påverkar en mindre stat med liten förmåga att göra detsamma.
23

 Biddle beskriver vidare att 

utvecklingen inom teknikområdet kan gynna metoder för att överraska en motståndare i krig 

och därmed få en snabb framgång.
24

 

Stephen Graham rör sig i termer av att stater står inför ett paradigmskifte avseende hur de 

hanterar städer som betydande mål i krig.
25

 Världens ökade globalisering och urbanisering 

präglar beslutsfattare att förverkliga militära drömmar om att ha kontroll på verkligheten med 

stöd från tekniken.
26

 Han anser att civil teknisk infrastruktur samt befolkningen i städer är ett 

växande hot mot allmän ordning och kontroll i staten. Den centrala idén som den nya meto-

den vilar på enligt Graham, är att militär teknik för spårning och målsökning i det dagliga li-

vet i både västvärldens- och krigsområdens städer har ökat. Exempel på urbana krig som Gra-

ham har forskat på är Panama City 1989, Mogadishu 1993, Kosovo 1999, Irak 2003 och Ge-

orgien 2008. Tesen som framförs är att dagens val av mål i krig kretsar kring städer, symbo-

ler, försörjningssystem och maktstrukturer i allt större utsträckning än vad tidigare setts i 

historien.
27

 Innebörden av tesen är möjligen att staden nu är ett medel i strategi i kombination 

med teknisk utveckling och urbanisering, och kan därför inte enbart vara ett primärt mål i sig 

själv. Teknikens påverkan kan därför möjligen få en mer framträdande relevans i krig. 

 

Barry Watts och Thomas Mahnken tänker att den tekniska utvecklingen påverkar krig och 

krigföring i begränsad omfattning.
28

 Precisionsstyrda vapen och informationsteknik är det 

som tydligast påverkar krigföring. Ett exempel på detta är hur amerikanska flygstridskrafter 

med stöd av precisionsstyrda vapenlaster slog de irakiska mekaniserade förbanden under det 

första Gulfkriget. Ett annat exempel är en stats förmåga att övervaka motståndaren i dess ter-

ritorium, vilket försvårar motståndarens förmåga att verka, även när denne är under skydd.
29

 

Forskarna menar vidare att tekniska detaljer på taktisk nivå inte kan vara dimensionerande 

och tillräckliga för att se hur och om teknikutveckling påverkat modern krigföring i praktik 

                                                        
18

 Biddle, s. 196. 
19

 Ibid., s. 196.
 

20
 Ibid., s. 74.  

21
 Ibid., s. 74. 

22
 Ibid., s. 73. 

23
 Ibid., s. 196. 

24 
Ibid., s. 196.

 

25
 Graham, Stephen, Belägrade städer – Den nya militära urbanismen (Göteborg, Daidalos, 2013), s. 10. 

26
 Ibid., s. 10. 

27
 Ibid., s. 73. 

28
 Mahnken och Watts, s. 160. 

29
 Ibid., s. 160. 
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och i teorin. I den framtida analysen avseende teknikens påverkan i krig bör teknikens påver-

kan i kombination med strategisk tillämpning analyseras innan sådana slutsatser kan tas.
30

  

 

Det redovisade forskningsläget pekar på att det finns ett närbeläget intresse för det redovisade 

problemet inom en strategisk kontext och att det är ett relevant forskningsområde. Tekniken 

har möjligen fått en ökad betydelse i krigföring i vår tid. Watts och Mahnken berättar om en 

brist i forskning avseende teknikens nutida påverkan på krigföring ur ett strategiskt perspek-

tiv. Utifrån genomförd sökning har det heller inte identifierats någon svensk eller internation-

ell forskning som analyserat nutida beskrivningar av krig avseende teknikens påverkan i en 

strategisk kontext. Således finns en lucka i forskning som denna undersökning kan bidra med 

att fylla igen. Förståelsen för hantering av militära medel och teknikens integrering i utbild-

ning, organisering av militära förband och teoribildning kan därför möjligen öka. 

 

Den pågående tekniska utvecklingen är nära förenad med den ekonomiska kapaciteten en stat 

innehar. Möjligheten att massproducera högteknologiska system kräver att en stat innehar 

vilja och möjlighet till att avdela betydande ekonomiska medel till detta.
31

 Teknikens påver-

kan på en stats strategi ur ett amerikanskt-, och ryskt perspektiv i två skilda krig i närtid kan 

därför vara intressant att undersöka. En analys av en begränsad del av historien ger en möjlig-

het till att öka läsarens förståelse för vad inom strategi som kan påverkas av teknikens ut-

veckling. Dessa staters delaktighet i nutida mellanstatliga krig, med skillnader i staters krigfö-

ringsförmåga, kan undersökas för att dels öka sannolikheten till att både synliggöra teknikens 

eventuella påverkan på strategi och öka möjligheten att kunna arbeta med tillgängliga be-

skrivningar av krig. Staternas skillnader i krigföringsförmåga kan resultera i likheter vad gäl-

ler teknikens påverkan, vilka universella lärdomar kan dras utifrån. Staters kapacitet, tillgäng-

ligheten till beskrivningar av krig samt teknikens påverkan styr alltså valet till att undersöka 

Irak 2003 samt Georgien 2008.  

1.3 Syfte och frågeställning  
Denna undersökning syftar till att bidra med en ökad förståelse avseende teknikens påverkan 

på krigföring i allmänhet och strategi i synnerhet, relativt den militärtekniska utvecklingen 

som ägt rum i modern tid. Nedan redovisas vilka frågor som ska lämnas svar på för att syftet 

med undersökningen kan anses vara uppfyllt.  

 

Frågeställning 

Hur påverkar tekniken en stats strategi i krig? 

 

Delfrågor 

1. Hur påverkar tekniken amerikansk strategi i krig? 

 

2. Hur påverkar tekniken rysk strategi i krig? 

1.4 Avgränsningar 
Endast en rationell förklaring avseende teknikens påverkan på möjliga framgångar i den stra-

tegiska kontexten existerar inte. Just konsten att manövrera strategi med ett rationellt tillväga-

gångssätt måste förmodligen kompletteras med faktorer som finns bortom det rationella per-

spektivet för att öka sannolikheten till framgång i krig. Att inte undersöka de mer djupgående 

rationalistiska beskrivningarna samt kritiska förhållningssätt av en sida av ett krig försämrar 

                                                        
30

 Mahnken och Watts, s. 162.  
31

 Widén och Ångström, s. 65. 
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undersökningens förmåga att hantera valt problemområde. Det påverkar undersökningens tro-

värdighet och generalisering av undersökningens resultat mot andra händelser. Detta är ett 

medvetet val med anledning av undersökningens möjliga omfattning, fokus och dess ambit-

ion. Det rationella perspektivet i strategi karakteriseras i denna undersökning enligt den klas-

siska realismens perspektiv och ideologi.
32

 

1.5 Disposition 
Efter det inledande kapitlet kommer undersökningen att genomföras uppdelad i sex kapitel.  

Kapitel två redovisar den teori undersökningen kommer att använda sig av. Teorin kommer 

att användas som en grund till undersökningens operationalisering och som ett underlag för en 

jämförelse av undersökningens resultat. Kapitel tre består av undersökningens metodkapitel 

vilket återger hur den undersökande delen ska genomföras. Utifrån en kvalitativ textanalys,
33

 

av utvald empiri, kommer undersökning att tillämpa en komparativ metod.
34

 Detta betyder att 

en jämförelse i och mellan två krig kommer att genomföras utifrån variabler ur en operation-

aliserad teori avseende givet syfte med undersökningen.
35

 I kapitlet beskrivs, med ett källkri-

tiskt förhållningssätt, vilken empiri undersökningen kommer att använda. I detta kapitel sam-

manfattas även undersökningens design. 

 

Kapitel fyra och fem utgör den undersökande delen enligt vald metod med en presentation av 

genomförd textanalys ur utvald empiri av två krig vilka analyseras för att svara på undersök-

ningens frågeställningar. I kapitel sex redovisas undersökningens resultat. I det avslutande 

kapitlet genomförs en diskussion om det resultat som framkommit i undersökningen. Här kri-

tiseras även genomförd undersökning samt att förslag till fortsatt forskning ges.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                        
32

 Stater i internationella affärer bedömer vinster och förluster och väljer det som ger mest användbarhet eller 

fördel för staten, aggressivt beteende (anarkiskt beteende) och de dominerande målen är makt och säkerhet, Alli-

son, Graham och Zelikow, Peter, Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis (New York, Long-

man, 1999), s. 27-28. 
33

 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, Lena, (red.), Metodpraktikan upplaga 2:2 

(Stockholm, Elanders, 2004), s. 233-252. 
34

 Denk, Thomas, Komparativ metod - Förståelse genom jämförelse (Lund, Studentlitteratur, 2001), s. 31-54. 
35

 En variabel beskriver hur en viss egenskap hos en indikator varierar, Esaiasson, s. 52. 
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2. Undersökningens teori  
I detta kapitel återges den teori som uppsatsen använder sig av för att undersöka teknikens 

påverkan på en stats strategi i krig. Nedanstående teori kommer att användas som en grund för 

undersökningens modell och schema för analys.  

2.1 Underlag för teori 
Tidigare forskning menar att framtida studier avseende teknikens påverkan på taktisk nivå i 

krigföring borde kompletteras med en analys från strategisk nivå. Detta bör göras innan ex-

empelvis teknikens påverkan på strategi beskriven i nutida militärteori kan utvecklas eller för-

stås i sitt rätta tidssammanhang.
36

 Utifrån brister i tidigare forskning och givet syfte med 

undersökningen riktas således teorivalet till teori om strategi i undersökningen för att besvara 

dess frågeställning. 

 

En annan teori som kan användas i undersökningen för att öka förståelsen hur tekniken påver-

kar strategi är exempelvis teori om kunskap. Med en teori om kunskap skulle olika stater 

kunna jämföras hur de förhåller sig till kunskap avseende hantering av teknikens påverkan i 

krig ur ett konceptuellt perspektiv. Det som också skulle vara intressant att undersöka är hur 

strateger hanterar tekniken ur ett beslutsteoretiskt perspektiv i krig. Nedan följer en redovis-

ning av teoretikers syn på strategi tillsammans med teknikens påverkan på strategi. 

2.2 Strategi och teknikens påverkan på strategi 
Definitionerna av strategi har utvecklats under ett par hundra år från Carl von Clausewitz 

(1780-1831), Sir Bassil Liddel Hart (1895-1970) och André Beaufre (1902-1975).
37

 Orsaken 

till detta beskrivs bland annat bero på utveckling inom krigföring och teknik.
38

 Definitionerna 

av strategi handlar i största utsträckning om att sätta strategibegreppet i sitt rätta sammanhang. 

Vad den är till för och vilken plats ska den appliceras i en stats maktutövning. Militärteorin 

påstår att de flesta teoretikerna som lever i demokratier idag är överens om att den militära 

strategin är underordnat den politiska nivån och utgör därmed ett politiskt verktyg likt diplo-

mati, information och ekonomi för att nå uppsatta mål.
39

  

 

Med början från historien ska vi nedan se hur nutida teoretiker förhåller sig till strategi och 

teknikens påverkan. André Beaufre redogör för att nogsamma förberedelser för att gå i krig är 

ännu viktigare att vidta med anledning av en ökad teknisk utveckling. Goda underrättelser av-

seende motståndarens möjligheter och begränsningar avseende teknisk kapacitet tillsammans 

med försvarsforskning ska forma en strategs väl underbyggda beslut att genomföra krig och 

framförallt framkalla möjlighet till överraskning. Detta kan i förlängningen skapa en moralisk 

påverkan på motståndaren.
40

 Strategins roll är enligt Beaufre att inrikta teknikens utveckling. 

Staten har på så sätt genom förberedelser och förutseende anpassat militära medel för att möta 

motståndarens reaktioner och har handlingsfrihet i att parera motreaktioner.
41

 Endast då kan 

strategi ge positiv utdelning.
42

 Beaufres tankar avseende strategi formas till stor del av dåti-

dens tekniknivå avseende möjligheten att använda kärnvapen vilket medförde att nya begrepp 

samt direkta-, och indirekta metoder utvecklades. Detta inom ramen för strategisk tillämpning 
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för att påtvinga motståndaren att acceptera de villkor staten vill uppnå.
43

 Beaufres inramning 

av strategi-begreppet kring mål, medel och metod lyder; ”Strategi är konsten att uppfatta och 

behärska en växelverkan mellan viljor, som använder sig av maktmedel för att avgöra sin in-

bördes konflikt.”
44

 

 

Edward Luttwak framställer att teknikens påverkan på krigföring har två dimensioner. En ver-

tikal dimension som påverkar alla krigföringsnivåer och en horisontell påverkan inom respek-

tive nivå.
45

 Enligt Luttwak bör teknikens påverkan med dess utveckling av olika vapensystem 

ha en underordnad påverkan på krigföring och till taktiskt bruk.
46

 Han tänker att kunskap om 

krigets karaktär och det taktiska möjliga användandet av tekniska system är faktorer som bör 

tas hänsyn till före det bestäms vilka system som ska påverka en motståndares moral och vilja 

till kamp.
47

 Teknikens påverkan på strategi, oavsett vilken nivå den utspelar sig på, styrs 

emellertid i all väsentlighet av de begränsningar som ingenjörer applicerar på tekniska system 

vilket medför naturliga begränsningar vid dess användning. Naturliga begränsningar exemp-

lifieras med att snabb teknisk utveckling av avancerade system prioriteras många gånger före 

den militära organisationen har förmåga att ta den till sig. Tiden det tar att träna förband för 

att kunna utnyttja tekniken på det mest optimala sättet innan krig bryter ut, för att uppnå en 

överraskande effekt eller att nya metoder kan krävas, är oftast för snäv. Människans vilja att 

ta emot nyutvecklad teknik kan också spela en roll.
48

 Luttwak påstår vidare att den kost-

samma tekniska utvecklingen av militära vapensystem, att få ut mycket kvalitet med högsta 

möjliga effekt, också skapar naturliga begränsningar i en militär operation. Det får många 

gånger konsekvensen att handlingsfrihet vad avser numerär och förmågor utgår i krig.
49

 

 

Barry Buzan menar att strategi är möjligheten att använda våldsmedel för att lösa ut bristande 

politiska relationer mellan stater.
50

 Vid användning av våldsmedel mot en motståndare bör 

strategin ta hänsyn till hur medel uppfattas som ett hot samt hur medel metodiskt ska användas 

för att påtvinga en motståndare att acceptera egna villkor i krig.
51

 Han påstår att militärteknik 

har en central betydelse i krigföring och strategiskt tänkande fast han vidhåller att strategiskt 

tänkande inte får tappa fokus från den politiska viljan.
52

 Sedan den industriella revolutionen 

har teknisk innovation accelererat och medfört överlägsenhet och underlägsenhet mellan sta-

ter avseende kvalitet och kvantitet av militära medel. Han påtalar vikten av att strateger ska 

vara medveten om denna över-, och underlägsenhet samt konsekvenser av detta. En konse-

kvens är att teknik och vapen ses som en handelsvara mellan stater samt att militärteknisk 

underrättelseverksamhet kan öka.
53

 En annan konsekvens är hur olika aktörer har olika kun-

skap och färdighet att använda ny tillgänglig teknisk materiel vilket ökar möjligheten för 

överraskning i krig.
54

 En tredje konsekvens är att nya krig inte fullt ut kan ta intäkt av äldre 

krigs erfarenheter vilket medför en tillfällig påverkan med stöd av tekniken. Ett sätt att sär-
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skilja tillfällig påverkan mellan krig är att analysera teknisk utveckling relativt eldkraft, 

skydd, rörlighet, kommunikation och underrättelser.
55

 

 

Colin Gray beskriver att strategi är den betydande länken, eller bron, för att nå en stats poli-

tiska mål i krig med tillgängliga medel eller hot om dess användning.
56

 Det är enligt Gray av 

betydelse att det fysiska och psykiska sambandet mellan strategi och taktik är stark när mili-

tära medel används. Anledningen till detta är att se till att metodiskt använda tillgängliga me-

del på ett effektivt och balanserat sätt som möjligt för att nå militära samt politiska mål. Stra-

tegen bör således ha en politisk och taktisk förståelse för att fungera optimalt.
57

 Det senare in-

träffar allt för sällan eftersom strategen ensamt saknar fullständig förståelse för olika för-

mågors möjligheter och begränsningar. Gray framställer vidare att det finns faktorer, exem-

pelvis teknik, som påverkar krigföring och strategi mer eller mindre. Gray påtalar, som mot-

sats till Buzan, att strategi som mänsklig aktivitet, i tanke och beteende, inte förändras när 

tekniska förutsättningarna förändras. Med det menar Gray att teknik inte kan ingå som ett eget 

element i den generella teorin avseende strategi. En strateg kan dock inte förringa dess bety-

delse när strategi ska tillämpas.
58

 Gray anser att en hög tekniknivå inte automatiskt ger fram-

gång i krig. Detta eftersom tekniken i sig har inneboende naturliga begränsningar exempelvis 

kostnader för anskaffning, prestanda, soldaters färdighet och teknikens sårbarhet från yttre 

störningar. Tekniken tappar snabbt effekten av överraskning på grund av teknisk underrättel-

severksamhet pågår över tiden. Tekniken har en tillfällig påverkan, medel föder motmedel 

och andra problem, och det är inte självklart att en stats tekniska överlägsenhet alltid vinner 

över en underlägsen eftersom den underlägsne kan vara bättre på annat.
59

 Gray behandlar ett 

anpassat-, förutseende-, och kategoriserat teoretiskt förhållningssätt till teknikens påverkan på 

strategi och vilka utmaningar det innebär för strategen. 

 

Den teoretiska synen på teknikens påverkan på strategi tolkas vara samstämmig till huvuddel. 

Det finns likheter mellan teoretiker i karakteristiken vad avser dess påverkan vilka fångas upp 

och sammanfattas av Gray i nutid. Dessa likheter omfattar teknikens påverkan på strategi ge-

nom utfall av naturliga begränsningar, överraskning, tillfällig påverkan och överlägsenhet. 

Det som särskiljer teoretikerna åt är att Beaufre hanterar teknikens påverkan utifrån ett kärn-

vapenperspektiv. Luttwak lyfter fram konsekvenser av bristen på kunskap avseende krigets 

karaktär innan teknik utvecklas och anskaffas. Buzan särskiljer sig genom att förtydliga vik-

ten av att se militära medel som ett hot och risken för spridning av kunskap och militära me-

del i sig. Gray redogör alltså för en anpassning av teorin till nutida situation i teknikutveckl-

ingen, men hanterar inte lika tydligt kritik mot teknisk utveckling. Gray förtydligar snarare 

sammanfattande vilka möjligheter och begränsningar tekniken påverkar nutida strategi.  

 

Det som är tidlöst i teorin avseende en stats strategi är sammanhanget mellan statens mål, 

med vilka medel staten ska påverka en motståndare samt utifrån vilken metod staten dispone-

rar sina medel.
60

 Medel ska vara förberedda och användas förutseende på ett effektivt och ba-

lanserat sätt för att inte nå egen strategisk kulminationspunkt före motståndaren. Det militära 

maktmedlet bör ha handlingsfrihet för att säkerställa att den uppfyller politiska mål. Genom 

detta är det nödvändigt att ta hänsyn till alla ingående faktorer i den strategiska processens 
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sammanhang, vilket medför att en stat i dess strategi inser möjligheter och begränsningar.
61

 

Att en stat har en uttalad strategi är ingen garanti för att den bevarar sin koherens när den till-

lämpas. Koherens betyder samspelet mellan mål, medel och metod samt att underliggande ni-

våer stödjer de överliggande nivåerna.
62

 Om en stats med dess strategi ska uppnå sina mål 

med medel och metod fordras det att de underliggande nivåerna också gör det. De underlig-

gande nivåernas mål, medel och metod ska vara anpassades till överliggande nivåer. Graden 

av samordningsbehov mellan överliggande-, och underliggande nivåer i strategi benämns ver-

tikal koherens och mellan dess olika delar benämns horisontal koherens, se figur 1 nedan.
63

 I 

strategisk teori bedöms alltså koherens som något att sträva efter eftersom det ökar sannolik-

heten att nå uppsatta politiska mål.
64

 I en tid då tekniken i militära medel utvecklas i snabb 

takt och prioriteras kan således möjligheten för en stat att nå koherens i strategi påverkas.  

 

Den teoretiska synen på begreppet strategi med dess mål, medel och metod för att avgöra en 

inbördes konflikt med en motståndare tolkas ändå vara svårdefinierad. Effekten av det mili-

tära maktmedlet, för att behärska en växelverkan mellan viljor och uppnå en stats politiska 

mål gentemot en motståndare, varierar i stort av konsekvenser av det egna militärstrategiska, 

operationella och taktiska hanterandet av mål, medel och metod i krig. Utifrån detta perspek-

tiv kan strategi definieras som en balans mellan och konst att hantera dess utfall i krig.
65

 Den 

politiska nivån tolkas ha det övergripande ansvaret för strategins ingående element. Den dy-

namiska processen mellan politisk-, och militärstrategisk nivå för att hantera de olika nivåer-

nas behov att balansera mål, medel och metod kräver även kompromisser mellan nivåerna.
66

 

Kompromisser kan exempelvis omfatta ekonomi, risker, behov av tydliga politiska målsätt-

ningar med anpassning av resurser.
67

  

 

Författaren nöjer sig med att använda ovanstående ansats till avgränsning av strategi med dess 

mål, medel och metod när teknikens påverkan på en stats strategi undersöks. Vid detta under-

söks teknikens påverkan på en koherent strategi enligt figur 1 nedan. Ansatsen kan öka förstå-

elsen hur teknikens påverkan på en stats strategi, utifrån ett amerikanskt-, och ryskt perspek-

tiv, inom militärstrategisk och politiskstrategisk nivå förekommer eller inte.
68

 Begreppet stra-

tegi som beroende variabel samt nutida oberoende variabel av teknikens påverkan bedöms 

därför uppnå en acceptabel nivå avseende representativitet och kan appliceras på undersök-

ningens analysmodell för att besvara ”hur påverkar tekniken en stats strategi i krig?”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
61

 Widén och Ångström, s. 58. 
62

 Westberg, Jacob, Svenska säkerhetsstrategier 1810-2014 (Lund, Studentlitteratur, 2015), s.21. 
63

 Ibid., s. 22. 
64

 Ibid., s. 26. 
65

 Edström och Gyllensporre, s. 8. 
66

 Ibid., s. 9. 
67

 Ibid., s. 9. 
68

 Ibid., s. 11. 



Rickard Lindquist 2016-03-21  

HSU 14-16  

   Sida 12 av 38 
 

        
      

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Modell för undersökningen – Vertikal och horisontell koherens.

69
 

 

I nedanstående tabell sammanfattas teoretikernas syn, av teknikens påverkan på strategi, vil-

ket förtydligar motivet till att just denna undersöknings variabler avseende teknikens påver-

kan på strategi har valts för vidare operationalisering. 

 
Utfall på den oberoende variabeln,            

teknikens påverkan 

Naturliga begränsningar 

Överraskning  

Tillfällig påverkan  

Överlägsenhet  

Tabell 1: Sammanfattning av utfall på undersökningens variabler.  

2.3 Teorins tillämpning på undersökningens problem 
För att kunna undersöka och tolka verkligheten ur vetenskaplig litteratur och andra källor re-

lativt teknikens påverkan på strategi, operationaliseras den oberoende variabeln enligt en de-

duktiv princip.  

 

Tekniken i sig har inneboende naturliga begränsningar vilket synliggörs genom att den är dyr 

att anskaffa vilket renderar i att en begränsad mängd införskaffas. Tekniken har begränsning-

ar i prestanda. Det tar tid för soldater och befäl att erhålla kunskap och färdighet hur den ska 

användas på det mest optimala sättet. Den är sårbar för yttre störningar.
70

  

 

Tekniken tappar snabbt effekten av överraskning eftersom inhämtning av tekniska underrät-

telser är mycket utvecklad. De flesta stater idag har kontroll på vad som händer i teknikut-

vecklingen, i alla fall de stater som har kulturen och förutsättningar att utveckla teknik. Därför 

kan inte överraskningen verka under lång tid. Den stora skillnaden som nyutvecklad teknik 

kan åstadkomma avseende överraskning, om stridande parter innehar likvärdig utvecklings-

nivå, är hur den utnyttjas innovativt i militära operationer.
71

  

 

I teknikutvecklingens tidevarv tror stater att ny teknik kan överkomma gamla sanningar och 

friktioner inom krigföring. Ny teknik kan mötas med motmedel eller andra problem. Detta 

gör att ny teknik har en tillfällig påverkan och riskerar att tappa den initiala effekten.
72

  

 

Det är inte självklart att en teknisk överlägsenhet vinner över en underlägsen eftersom den 

underlägsne kan vara bättre på mycket annat exempelvis moral, skicklig befälsföring, hög tak-

tisk förståelse, skicklig diplomati eller vilja. Det är inte ovanligt att stater som har begränsad 
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Mål 

Medel 
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Politisk- 
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förmåga att mäta sig med en övermäktig teknikutvecklad motståndare tillämpar alternativa 

metoder.
73

 

 

Den tidigare redovisade tidlösa teoretiska definitionen på begreppet strategi med dess mål, 

medel och metod för att behärska en växelverkan mellan viljor utgör grunden för vidare oper-

ationalisering av begreppet strategi. Operationaliseringen redogör för vilka utfall inom stra-

tegi som kan påverkas av tekniken. Detta genomförs för att kunna göra den beroende varia-

beln mätbar, mäta likheter i två krig, utifrån kvalitativa värden avseende koherens. Vad gäller 

mål är den dominerande faktorn i denna undersökning moralisk upplösning. Om en stat kan 

påtvinga en motståndare sina egna villkor, genom ett avgörande med militära medel vid lämp-

ligt tillfälle, kan militärstrategiska och politiskstrategiska mål nås.
74

 Vad gäller medel är den 

dominerande faktorn förberedelser och förutseende anpassning av militära resurser. Anpass-

ning av militära resurser hänvisar till de kvalitativa förmågeaspekterna som en stat har möj-

lighet att parera en motståndares motreaktioner med.
75

 Avslutningsvis vad gäller metod är 

den dominerande faktorn statens handlingsfrihet. Detta betyder att staten anpassar strategiska 

åtgärder gentemot motståndarens relativa resurser och problemets betydelse. Detta genomförs 

genom direkta-, och indirekta åtgärder i syfte att skapa egen handlingsfrihet. Indirekta åtgär-

der kan genomföras separerat i tid och rum från direkta åtgärder och inneha karaktären av po-

litiska, diplomatiska, ekonomiska och militära åtgärder. Direkta åtgärder kan ha karaktären av 

överrumpling baserad på överraskning, resolut agerande och snabbhet mot motståndarens kri-

tiska punkter.
76

 

 

Genom att utfall av variabler väljs utifrån slutsatser från tidigare redovisad forskning och vald 

teoretisk utgångspunkt minimeras risken till felvariation vilket stärker undersökningens be-

greppsvaliditet.
77

 Med utgångspunkt från teorin där strategi och teknikens påverkan med ut-

fall hämtas, undersöks hur variablernas samband med dess olika utfall existerar. Undersök-

ningen påvisar följaktligen karaktärsdrag av en tvärsnittsdesign.
78

 Nedanstående frågeställ-

ningar avseende teknikens påverkan på strategi kommer att användas för att kunna tydliggöra 

likheter i två krig: 

 

1. Naturliga begränsningar: Hur påverkar teknikens naturliga begränsningar strategi? 

2. Överraskning: Hur påverkar effekten av teknikens överraskning strategi? 

3. Tillfällig påverkan: Hur påverkar teknikens tillfälliga påverkan strategi? 

4. Överlägsenhet: Hur påverkar teknisk överlägsenhet strategi? 

 

Utifrån syftet med undersökningen har teknikens påverkan och strategi operationaliserats med 

direkt anknytning till undersökningens frågeställning. Med stöd av variabler har konstruerats 

ett analysschema enligt tabell 2 nedan. Ur variabler har utformats frågor som ska undersökas i 

empirin. Empirin undersöks. Analysschemat fylls på med svar, kvalitativa värden tolkas ur 

empirin och återges. Variablernas utfall och förekomst värderas inte i antal och med vilken 

styrka empiri skildrar teknikens påverkan på strategi utan snarare hur. Påverkan på strategi 

                                                        
73

 Gray, s. 74.
 

74
 Beaufre, s. 23. 

75
 Ibid., s. 25. 

76
 Ibid., s. 25, 105, 115. 

77
 Denk, s. 49. 

78
 Datainsamling från mer än en händelse för att få fram kvalitativa data med koppling till flera utall av en varia-

bel för att kunna upptäcka mönster, Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, Liber, 2007), s. 56-

57.  



Rickard Lindquist 2016-03-21  

HSU 14-16  

   Sida 14 av 38 
 

inom och likheter mellan krig jämförs. Avslutningsvis redovisas likheter av jämförelsen och 

forskningsfrågan besvaras. 

 

Utfall av strategi med mät-

värden / Frågor avseende 

utfall av teknikens påverkan 

med mätvärden 

Mål 

– moralisk upplösning 

– påtvinga villkor 

Medel 

– förberedelser  

– förutseende  

– parera motreaktioner 

Metod 

– handlingsfrihet  

– direkta åtgärder 

– indirekta åtgärder 

1. Naturliga begränsningar 

– begränsad mängd  

– begränsningar i prestanda 

– kunskap och färdighet  

– sårbar 

   

2. Överraskning 

– underrättelseverksamhet 

– innovativt 

   

3. Tillfällig påverkan 

– gamla sanningar 

– friktioner 

– motmedel 

– andra problem 

   

4. Överlägsenhet 

 – moral 

 – skicklig befälsföring 

 – taktisk förståelse 

 – skicklig diplomati 

 – vilja 

 – alternativa metoder 

   

Tabell 2: Analysschema. 

2.4 Sammanfattning teori 
Det som är tidlöst i redovisad teoribildning, avseende en stats strategiska hantering av poli-

tiska problem, är sammanhanget mellan politikens mål, med vilka militära medel staten kan 

påverka en motståndare till moralisk upplösning samt hur staten metodiskt disponerar sina 

militära resurser på ett rationellt, balanserat och effektivt sätt. Strategi är den betydande län-

ken, mellan politik och operationer, för att få en stats politik att fungera i praktiken. Detta 

medför att det är nödvändigt att ta hänsyn till alla ingående faktorer i den strategiska proces-

sens sammanhang att en stat inser dess möjligheter och begränsningar. Ett exempel på dessa 

faktorer är teknik inom ramen för det militära maktmedlet. Hög grad av en vertikal och hori-

sontell koherens avseende teknikens påverkan på strategi är betydelsefull. Tekniken i sig har 

inneboende naturliga begränsningar, tekniken tappar snabbt effekt i överraskning, teknikens 

påverkan är tillfällig och det är inte självklart att en teknisk överlägsenhet alltid vinner över 

en underlägsen.  
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3. Metodologisk diskussion 
Utifrån utvald empiri kommer undersökningen att tillämpa en kvalitativ textanalys med en ef-

terföljande komparativ ansats. Detta betyder att beskrivningar av två krig kommer att under-

sökas utifrån de operationaliserade variablerna avseende teknikens påverkan på en koherent 

strategi. Därefter jämförs resultaten från de valda krigen med varandra, likheter mellan krigen 

noteras och undersökningens fråga besvaras. Hur detta ska genomföras samt avgränsas redo-

visas i detta kapitel. 

3.1 Undersökningens metod 
Kvalitativ komparativ metod är vald med huvudargumentet att, utifrån antagen forsknings-

fråga, kunna undersöka en oberoende variabel (teknikens påverkan) som påverkar en bero-

ende variabel (en stats strategi) utifrån två olika krig. Jämförelsen genomförs för att öka för-

ståelsen för staters förmåga att uppnå koherens vad avser strategi i krig under en pågående ut-

veckling av teknik. Resultatet efter genomförd textanalys av två olika sätt att föra krig på kan 

påverka undersökningens hållbarhet och förklaringskraft.
79

 Om resultaten från de två krigen 

är likvärdiga ökar förklaringskraften av givet problem jämfört med att bara undersöka en hän-

delse, vilket motiverar en undersökning av två händelser. Nackdelen med att undersöka två 

olika händelser med en begränsad mängd empiri minskar möjligheten att generalisera resulta-

tet mot andra händelser.
80

  

 

Ett sätt att angripa problemet metodiskt är att genomföra en argumentationsanalytisk under-

sökning av pågående debatt avseende synen på teknikens påverkan på strategi.
81

 Att använda 

den analytiska metoden kan likväl som antagen metod öka strategens förståelse för diskuss-

ionen om problemet, genom att de olika ståndpunkterna eller tankar ordnas logiskt i katego-

rier avseende synen på teknikens påverkan på strategi. Antagen metod syftar mer till ett klar-

görande, det vill säga att lyfta fram och begripliggöra det väsentliga i beskrivningar av krigen 

utifrån frågor avseende hur tekniken påverkar en stats strategi.
82

 

 

En framgångsfaktor vid tillämpandet av en komparativ metod är att eftersträva en maximering 

av variation av den variabel som är beroende i undersökningen för att undvika skevhet, det 

vill säga, om en begränsad del i teknikens påverkan på strategi undersöks.
83

 Staternas skillna-

der i krigföring kan resultera i likheter vad gäller teknikens påverkan vilka universella lärdo-

mar kan dras utifrån. Denna undersökning använder därför fyra utfall av teknikens påverkan, 

vilka kan maximera variationen i beroende variabeln. 

3.2 Urval av empiri  
Val av empiri har fokuserats utifrån ett antal principer och vilken karakteristik den bör inneha 

för att kunna återge en bild av verkligheten. Urvalet av empiri formas utifrån undersökningens 

syfte, begreppsbeskrivning av strategi och teknikens påverkan.  

 

Vilket tidigare har påtalats forcerar diskussioner avseende teknikens påverkan på krigföring i 

snabb takt. Det försvårar möjligheten till nutida förståelse och överblick var teknikens påver-

kan befinner sig relativt teorin i strategi. Ett urval av empiri genomförs därför med hänsyn till 

                                                        
79 

Yin, Robert, Fallstudier - Design och genomförande (Malmö, Liber, 2007), s. 74.
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beroendekriteriet och till tillgängliga samtida beskrivningar av krigen.
84

 Detta i syfte att mi-

nimera graden av beroende och risken för tradering mellan olika källor och forskare,
85

 risken 

med tradering kan ändå inte uteslutas helt. Författares syn på teknikens påverkan på strategi 

bedöms därför variera mellan källor vilket är positivt för undersökningen. 

 

Beskrivningar av olika krig kan också tydliggöra möjliga rivaliserande förståelser för tekni-

kens påverkan på strategi. En nackdel med urvalet är att samtida beskrivningar av krig inte 

fullt ut har tagit hänsyn till förstahandsuppgifter eller hunnit tagit del av all empiri som kan 

påverka dess argumentation, beskrivningar av krigen kan således vara bristfällig. Urvalet av 

empiri beskriver dessutom en sammanslagning av en stats politisk-, och militärstrategiska åt-

gärder vilket medför att undersökningen inte kan ianspråkta den vertikala koherensen i kom-

mande slutsatser. Detta blir en avgränsning från tidigare teoretiska resonemang avseende ko-

herens. Samtida tillgänglig empiri bör ändå kunna återge många strategiska infallsvinklar i 

valda krig för en analys och slutsatser av horisontell koherens. Författaren har övervägt att 

undersöka beskrivningar av staters aktuella doktriner och att genomföra intervjuer, för att gå 

direkt på primärkällor. Detta föll på att det är svårt att komma åt ländernas tillämpning av 

doktrin, genom att endast studera doktriner. Det är osäkert om stater följer sina doktriner eller 

inte. Det finns likväl svårigheter att genomföra intervjuer eftersom exempelvis empiri omgär-

das av sekretess och att strateger är svåråtkomliga för en intervju.  

 

Alltså, utifrån undersökningens syfte, begreppsbeskrivning av strategi och teknikens påverkan 

kommer primärt samtida vetenskaplig litteratur och sekundärt vetenskapliga artiklar som be-

handlar valda krig att hanteras. Källorna i denna undersökning är granskade utifrån de källkri-

tiska kriterierna på äkthet, samtidighet, oberoende, och tendens,
 
avvikelser redovisas vid be-

hov för respektive källa.
86

 

 

Eftersom ett litet urval av samtida beskrivningar och graden av dess tillförlitlighet i argumen-

tation medför att undersökningens resultat och externa validitet kan ifrågasättas. Detta rättas 

till med att forskningsresultatet från denna undersökning säkras genom framtida upprepade 

studier med annan nutida empiri.
87

 

 
Empiri för undersökning av Irak 2003 med källkritik 

The conflict in Iraq, 2003 är utgiven av Paul Cornish år 2004 med stöd av ett antal analytiker i 

strategi och militärhistoria. Antologin berättar med ett vetenskapligt förhållningssätt hur stra-

tegi tillämpades i Irak. Med en historisk tillbakablick beskrivs även de inblandades förutsätt-

ningar att nå framgång i kriget. Antologin beskriver en bra balans av strategi och vilka konse-

kvenser detta fick, utifrån ett amerikanskt perspektiv. Det finns enligt författaren inget att in-

vända emot denna antologi avseende äkthetskriteriet och tidssamband (obeaktat att ju senare 

desto högre vetenskapliga förutsättningar för kvalitet vilket gäller all empiri i denna under-

sökning). Antologin är publicerad 2004 och kan betraktas som nutida. När det gäller obero-

ende-, och tendensfrihetskriteriet har författaren till denna undersökning inte heller något spe-

ciellt att invända emot denna antologi. Givetvis går det inte att utesluta tradering mellan olika 

forskare när antologier skrivs i en krets med risk att vilja påverka omvärlden.  
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Irakkriget - Perspektiv på politik och krigföring är en antologi författad av forskare och lärare 

huvudsakligen verksamma vid Försvarshögskolan år 2004. Författarna redovisar krigets upp-

takt och genomförande. De gör det genom teoretiska kopplingar till strategi och operations-

konst inom sina områden. Antologin återger händelseförloppet med bra källhänvisning till 

huvuddel från sekundära källor. Det finns inget att invända emot denna antologi avseende 

äkthetskriteriet och tidssamband. Antologin är publicerad 2004 och kan betraktas som nutida. 

När det gäller oberoende-, och tendensfrihetskriteriet har författaren inte heller något att in-

vända emot denna antologi. Likväl som tidigare källa kan tradering mellan forskare inte ute-

slutas. 

 

The Iraq war a military history är skriven av Murray Williamson och Robert Scales. Skild-

ringen av kriget baseras på rapporter, fotografier från situationer i Irak under de första måna-

derna av kriget samt intervjuer av primärkällor i form av amerikanska befälhavare i kriget, 

vilka är noggrant förtecknade. Det genomförs en beskrivning av både amerikansk och irakisk 

strategi, organisation och utrustning vilka format kriget, vilket är en fördel för undersökning-

ens syfte. Det finns inget att invända emot denna bok avseende äkthetskriteriet och tidssam-

band. Boken är publicerad 2005 och kan betraktas som nutida. När det gäller oberoende-, och 

tendensfrihetskriteriet kan påpekas att författarna till boken medvetet har valt att inte bara 

göra en vetenskaplig beskrivning utan en mer populistisk skildring av kriget med ett ameri-

kanskt fördelaktigt narrativ i förgrunden. Detta är alarmerande för beroende och tendens ur ett 

källkritiskt perspektiv, men hanterbart eftersom det är noterat. 

 
Empiri för undersökning av Georgien 2008 med källkritik 

The guns of august 2008 Russia´s war in Georgia är en antologi skriven av ett antal forskare 

och utgiven av Svante Cornell och Frederick Starr år 2009. Boken är ett av de första försöken 

att beskriva vad som hände i Georgien och varför utifrån både ett ryskt och georgiskt strate-

giskt perspektiv. Författarna till boken har arbetat med öppna källor och skildrar information 

om krigets bakgrund, planering, förberedelser och genomförande. Dessa källor är förtecknade 

i respektive avsnitt vilket stärker bokens trovärdighet. Det är en undersökning av händelser 

under kriget i Georgien 2008 vilken täcker in många perspektiv med dess konsekvenser. Den 

samlade bilden av kritiker är att de som vidare vill analysera kriget i Georgien utgör denna 

bok en bra start på grund av dess tydlighet och balanserade beskrivning. En tydlig genomgå-

ende argumentation i antologin är betydelsen att strategiskt dominera informationskrigföring. 

Det finns enligt författaren inget att invända emot denna antologi avseende äkthetskriteriet 

och tidssamband. Antologin kan betraktas som nutida. När det gäller oberoende-, och ten-

densfrihetskriteriet har författaren inte heller något att invända emot denna antologi med mer 

än risken för tradering mellan forskare. 

 

The tanks of August är skriven av ett antal forskare vid Centre for Analysis of Strategies and 

Technologies (CAST) och ansvarig utgivare är Ruslan Puhkov. CAST är ett privat forsk-

nings-center som fokuserar på att forska om rysk inblandning i konflikter i forna sovjetiska 

stater. Antologin återger en detaljrikedom utifrån rysk förmåga att genomföra krig i modern 

tid. Antologins fördel är att den fokuserar på den tekniska utvecklingens betydelse på krigfö-

ring. Negativ kritik mot rysk strategi att hantera krigföring i Georgien framförs. Beskrivning-

ar för förståelse avseende teknikens påverkan på strategi skildras. Det finns enligt författaren 

inget att invända emot denna antologi avseende äkthetskriteriet och tidssamband. Antologin 

är publicerad 2010 och kan betraktas som nutida. När det gäller oberoende-, och tendensfri-

hetskriteriet kan påpekas att CAST och därmed antologin kan vara tendensiös, påverkad av 

den ryska staten, vilket i sig är svårt att avgöra. Risken för tradering mellan forskare finns 

även här.  
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Det finns några intressanta artiklar av forskare om händelser i Georgien 2008 som når upp till 

de antagna urvalskriterierna. Artikelsamlingen kan ses som inriktad mot teknikens möjlighet-

er och begränsningar på framgång i den strategiska kontexten. Artiklarna är skrivna av Em-

manuel Karagiannis med The 2008 Russian-Georgian war via the lens of Offensive Realism 

publicerad 2013, Carolina Pallin och Fredrik Westerlund med Russia´s war in Georgia; less-

sons and consequences publicerad 2009, David Eisler med Blitzkrieg reconsidered? Assessing 

the importance of moral and unit cohesion in the 2008 Russia-Georgia war publicerad 2015. 

Det finns enligt författaren inget att invända emot denna källa med flera artiklar avseende äkt-

hetskriteriet och tidssamband till aktuell händelse. Källan kan som helhet betraktas som nu-

tida. När det gäller oberoende-, och tendensfrihetskriteriet har författaren inte heller något att 

invända emot denna källa. 

3.3 Sammanfattning av undersökningens design 
Utifrån identifierad lucka i forskning tar denna undersökning till sig att öka förståelsen kring 

teknikens påverkan i en strategisk krigisk kontext i vår närtid. Vid detta kommer teori i stra-

tegi avseende teknikens påverkan på strategi att användas. Teorin används dels som en grund 

för operationaliseringen i undersökningen och som underlag för en jämförelse av undersök-

ningens resultat. Undersökningen inleds med en kvalitativ textanalys, med ett klargörande 

syfte, av två olika krig vilken sedan beskrivs och jämförs enligt en komparativ metod. Detta 

betyder att en intern jämförelse och externt mellan krig kommer att genomföras utifrån utfall 

av variabler ur en operationaliserad teori. Det som undersöks och jämförs är horisontell kohe-

rens av teknikens påverkan på strategi inom militär-, och politisk strategisk nivå för att få 

fram likheter vilka universella lärdomar kan dras utifrån. Operationaliseringen till utfall av 

teknikens påverkan och strategi bildar hur en samtida uppfattning om teknikens påverkan på 

strategi kan beskrivas och begripliggöras. Ett urval av empiri som undersöks är redovisade 

och hanterade med ett källkritiskt förhållningssätt. Det som avviker avseende källkritik är i 

oberoende-, och tendensfrihetskriteriet. Empiri utgörs i huvudsak av samtida litteratur av 

kända författare vilka framställer strategi i valda krig, totalt sett skapar de inte ett källkritiskt 

problem. 
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4. Hur påverkar tekniken amerikansk strategi i krig? 
Undersökningens första delfråga, ”hur påverkar tekniken amerikansk strategi i krig?”, besva-

ras med att ”teknikens påverkan på amerikansk strategi förekommer och varierar i uttryck. 

Variationen i uttryck är märkbar i orsaker och begränsningar som utveckling av teknik med-

för. Orsaker och begränsningar är förknippade med brister i förståelse och kunskap avseende 

vad ny teknik medför för konsekvenser på militärstrategisk nivå i allmänhet och på politisk-

strategisk nivå i synnerhet. Exempel på detta är att medvetenheten om vad som sker i en op-

eration har ökat. Teknisk överlägsenhet i informationsteknik och precisionsvapen kan pareras 

med ett anpassat sätt att föra krig och vikten av kunskap om krigets aktörer vilka sammanta-

get påverkar möjligheten att nå militär-, och politiskstrategiska mål.” 

 

I följande kapitel ska teknikens påverkan på amerikansk strategi i Irak undersökas för att på-

visa det ovanstående svarets realitet. Detta genomförs med stöd av utfall i varje variabel av 

teknikens påverkan på strategi. Avslutningsvis sammanfattas undersökningen. 

4.1 Naturliga begränsningar  
Befälhavare som planerade kriget i Irak, för att kunna parera motståndarens motreaktioner 

samt att nå angivna politiska mål, argumenterade för att det fanns en stor risk med att inte 

kunna hantera negativ händelseutveckling i kriget optimalt. I syfte att öka handlingsfriheten, 

önskade planerande befälhavare mer trupp och stridsvagnar på marken, fler marina enheter 

och mindre andel dyr teknikutvecklad vapenmateriel till flygstridskrafter.
88

 Med fokus på ut-

veckling av spetsteknik inom prioriterade områden ökade riskerna med att inte erhålla till-

räcklig handlingsfrihet på grund av begränsad mängd inom andra områden. Ett exempel på 

teknik som inte var färdigutvecklad under Irakkriget var den marina kapaciteten att röja mi-

nor. Detta innebar begränsningar i direkta åtgärder för den marina rörligheten och dess bidrag 

till resolut strategiskt agerande i operationsområdet.
89

 

 

Den tekniska utvecklingen tillät en annan typ av metod i Irak i jämförelse hur den planerade 

att genomföras under det kalla kriget.
90

 Tillämpning av den gällande doktrinen innebar att mi-

litära förband med stöd av utvecklad teknik blev mindre i storlek, effektivare och flexibelt 

samverkande. Kriget i Irak påvisade operativa och strategiska effekter av precisionsvapen vil-

ket påstås vara den största bidragande orsaken, inom teknikens påverkan, för att nå militära 

mål i striden. Ändå beskrivs att förberedelser i form av att anskaffa tillräckligt bra medel, in-

formationsteknik och två nya armédivisioner, skulle innebära stora begränsningar även för 

USA:s ekonomiska förmåga.
91

 Modernisering av den amerikanska försvarsmakten innebar att 

en begränsad mängd soldater i den amerikanska armén kunde sättas in på marken med konse-

kvenser, begränsad handlingsfrihet och sårbarheter i förmåga att parera motståndarens motre-

aktioner.
92

 

 

Informationskrigföring med dess teknik hade en påverkan på direkta och indirekta åtgärder 

för inblandade aktörer i kriget för att nå dess uppsatta militära och politiska mål. 
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Medias möjligheter att under ett pågående krig rapportera vad som pågår är själv-

fallet viktig för alla som av en eller annan anledning har intresset i krigets utgång. 

Sättet att rapportera kan komma att påverka såväl den egna moralen som motstån-

darens vilja och moral.
93

 

 

USA hade grupperat tekniskt utvecklade medel för underrättelseinhämtning och bearbetning i 

Irak vilket förutsågs vara betydelsefullt för direkta åtgärder mot motståndarens kritiska punk-

ter. Underrättelsetjänsten fungerade inte problemfritt. Koalitionen hade koordineringsproblem 

på grund av överklassificering av mål (gjorde de hemligare än nödvändigt) och det rådde 

också brist på kunskap som kunde bearbeta och analysera insamlade data. Möjligheten till att 

få information, mycket snabbare och i större omfattning än tidigare, tack vare utvecklad in-

formationsteknik medförde en sårbarhet och underrättelsesystemet överbelastades i vissa fall. 

Detta medförde bland annat att uppföljning av bekämpningsresultaten bröt samman.
94

 Därför 

tappade USA färdighet att hantera direkta åtgärder i striden. 

 

De amerikanska strategerna använde sig av utvecklad teknik inom underrättelse-, och inform-

ationstjänsten i Irak och fick därför ett snabbt informationsöverläge. Att hantera mängder med 

information som var överarbetad, osäker, motsägelsefull och ofta felaktig för att fatta avgö-

rande snabba beslut, satte oerhörd press på strateger och befälhavare. Den tekniska utveckl-

ingen krävde mycket av strategens kunskap och färdighet att hantera den optimalt, vilket på-

verkade USA:s förutseende åtgärder utifrån motståndarens motreaktioner.
95

  

 

Den mänskliga faktorn med dess kunskap och färdighet visade sig vara den mest betydande 

vad avser att förbereda militära förband innan krig genom organisering, träning, underhåll, 

moral och ledarskap, vilket naturligt begränsade teknikens möjligheter att verka optimalt.  

Dagens utvecklade vapensystem med exempelvis god precision med stöd av global posit-

ioning system (GPS) och laser, stridsvagnars höga skyddsnivå och rörlighet, luftvärnssyste-

mens förmåga att hantera snabba mål, effektiva flygplan, har påverkat och påverkar krigfö-

ring.
96

  

 

Sammanfattningsvis påverkar teknikens naturliga begränsningar militär-, och politiskstrategi i 

dess mål, medel och metod med varierad omfattning. Politiskt fokus på utveckling inom vissa 

områden skapade risker och begränsningar inom andra områden. Anskaffning av ny dyr tek-

nik gav färre soldater på marken med militärstrategiska begränsningar i kunskap att använda 

ny teknik. Detta innebar att handlingsfrihet med förband vid tillämpning av vald metod och 

att vara förutseende, parera motståndarens åtgärder med andra medel, påverkades. Tillgång 

till ny informationsteknik påverkade statens förmåga att nå angivna mål och att hantera vald 

metod. Förmågan att nå målen påverkades av en ökad medvetenhet om vad som inträffade. 

Detta påverkade vilja och moral i egna förband. Tillgång till precisionsvapen påverkade för-

mågan att nå operativa mål i striden.  

4.2 Överraskning 
Den amerikanska presidenten förklarade att Saddam Husseins regim i sig var ett problem och 

att befolkningen i Irak borde få leva i frihet. Detta tolkades av omvärlden som att det bara var 
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en fråga om tid innan kriget skulle starta.
97

 Överraskning uteblev eftersom det var uppenbart 

att USA endast hade två val att komma åt Iraks massförstörelsevapen, antingen med våld eller 

fortsatta vapeninspektioner.
98

  

 

Den irakiska ledningen hade ett begränsat intresse för vad den amerikanska militära förmågan 

kunde åstadkomma. Den irakiska regimen var mer intresserad av att behålla den interna mak-

ten före att ta lärdom av genomförda krig eller att skaffa sig underrättelser om motståndarens 

förmåga. Upptrappningen till krig och vilka uppenbara tekniska förmågor amerikanska för-

band hade, var tillgänglig via media och via vapenmässor världen över. Amerikansk politisk-

strategi gick bland annat ut på att visa upp sin förmåga i syfte att avskräcka motståndaren att 

vidta vissa åtgärder.
99

 Överraskning avseende teknikens påverkan fick inledningsvis hanteras 

på militärstrategisk snarare än politiskstrategisk nivå. Överraskning på militärstrategisk nivå 

verkade momentant under det initiala stridsförloppet men avtog när striderna övergick till att 

hantera fortsättningen på kriget.
100

 Avtagandet berodde på att överraskning inte kunde be-

gränsas till mållokalisering och punktmålsbekämpning på distans. ”Ett av de viktigaste skälen 

till detta är att man ofta möter en tänkande och anpassningsbar motståndare med utvecklad 

krigskonst som kan utnyttja asymmetri till sin fördel.”
101

 

 

Sålunda kan sammanfattas att överraskning med tekniken påverkar militär-, och politiskstra-

tegi i dess medel. Kriget i Irak var inte en överraskning vad avser teknikens påverkan ur ett 

militärstrategiskt perspektiv. Teknikens överraskningseffekt uteblev till stor del på grund av 

USA:s uppvisning av teknisk utveckling vid internationella vapen-, och teknik mässor med ett 

avskräckande syfte. Det avskräckande syftet på politiskstrategisk nivå innan kriget påbörjades 

var viktigare än den överraskningseffekt tekniken per se kunde medge när kriget inleddes. Ef-

ter de initiala striderna påvisade motståndaren en anpassningsförmåga mot amerikansk precis-

ionsbekämpning och utnyttjade asymmetri till sin fördel. Amerikansk politiskstrategi visade 

således brister i att förutse motståndarens reaktioner och militärstrategiskt parera motreakt-

ioner med lämpliga medel.  

4.3 Tillfällig påverkan 
Genomförandet av den amerikanska militära operationen i Irak drevs av strateger som före-

språkade manöver, uppdragstaktik, nätverksbaserad krigföring och gemensamma operationer. 

Tillämpning av den nyutvecklade doktrinen med dess teknik, med färre soldater på marken, 

medförde en tillfällig positiv påverkan i operationen fast det militärstrategiska målet kunde 

inte säkras.
102

 Den nya krigföringen med små spridda förband över stor yta med hög teknisk 

inbyggd förmåga hade svårigheter att hantera andra problem som förväntades av en ockupat-

ionsmakt. Exempelvis förmågan att säkerställa kontakten med invånare för att stabilisera oro-

ligheter.
103

 

 

Med en parallell precisionsbekämpning av vitala mål över ytan skulle en systemkollaps 

åstadkommas och segern möjliggöras. En snabb dominans på stridsfältet skulle vara ett fram-

                                                        
97

 Karlsson, Roger,”Iraks politiska strategi inför och under kriget” i Anderberg, m.fl., (red.), s. 75. 
98

 Huldt, Bo,”Irakkriget och de transatlantiska relationerna: Förändring och kontinuitet” i Anderberg, m.fl., 

(red.), s. 30. 
99

 Bowen, Wyn,”Iraq´s Assymetric Counter-Strategy” i Cornish, (red.), s. 163. 
100

 Williamson och Scales, s. 87. 
101

 Cedergren, Anders,”Koncept, kompetens och vapen i kombination – En betraktelse över Irakkriget” i Ander-

berg, m.fl., (red.), s. 261. 
102

 Wilkinson och Garden, s. 111. 
103

 Dorman, Andrew,”The United States and the War on Iraq” i Cornish, (red.), s. 152. 



Rickard Lindquist 2016-03-21  

HSU 14-16  

   Sida 22 av 38 
 

gångskriterium och tanken var ett minimum av egna förluster och civila offer. Denna militär-

strategi krävde tillgång till ett utvecklat tekniskt nätverk av sensorer för underrättelser vilket i 

realtid skulle klara av att leverera relevanta data till operatörer. Resultatet av precisionsbomb-

ningarna blev för omvärlden svårtolkad och det rapporterades om många civila offer samt 

omfattande skador på civil egendom.
104

 Något gick snett med denna strategi. Förmodligen be-

rodde det på omvärldsbevakningen som visade upp civila offer, vilka blev en politiskstrate-

gisk friktion och påverkade militär måluppfyllnad på strategisk nivå.
105

 

 

Under kriget i Irak uppvisade USA en förmåga att producera mycket eldkraft med stöd av ny 

teknik.
106

 Den tekniska överlägsenheten kan vara nödvändig även när motståndaren tillämpar 

irreguljär krigföring. När detta sker bör förbanden ändå organiseras och inta en annan skepnad 

än vid reguljär krigföring. Mindre kostsamma förband med många soldater rekommenderas 

när gamla sanningar hanteras, exempelvis att krig byter karaktär. Detta bör förutses på strate-

gisk nivå när krig planeras i framtiden.
107

 ”Technology may alter how wars are fought, but 

will never change the fact that wars are conducted by human beings for political ends.”
108

 

 

Den historiska teknikutvecklingen som genomförts från pilbågen, automatkarbinen, strids-

vagnen, atombomben, cyber-, och informationsteknik har påverkat militär-, och politiskstra-

tegiska direkta åtgärder. Den nya tekniken kan åstadkomma mer verkan på motståndaren un-

der kortare tid. Detta gör att andra problem uppstår. Teknikutvecklingens tillfälliga påverkan 

på militär-, och politiskstrategisk nivå införs på ett nytt intellektuellt plan, vilken har att han-

tera strategiska konsekvenser i ett allt snabbare tempo i jämförelse med historien.
109

 Hur di-

rekta åtgärder med resolut agerande uppnås i framtiden kan således påverkas av strategens 

handlingsfrihet med tidsfaktorn.  

 

Av ovanstående kan vi se att teknikens tillfälliga påverkan inverkar på militär-, och politisk-

strategi i dess mål, medel och metod. Politiskt fokus på kostsam teknisk utveckling av exem-

pelvis precisionsvapen och informationsteknik, med följden färre soldater på marken, inom 

prioriterade områden för initial effekt fast ifrågasatt av världssamfundet, påverkade möjlig-

heten att nå militär-, och politiskstrategiska mål. Behovet av mindre kostsamma förband med 

många soldater bör förutses på politiskstrategisk nivå när krig byter karaktär från reguljär till 

irreguljär krigföring. Teknisk utveckling kan också påverka hur militärstrategiska direkta åt-

gärder med resolut agerande genomförs i framtiden.  

4.4 Överlägsenhet  
Amerikansk överlägsenhet i form av eldkraft, rörlighet, ledning och samordning innebar att de 

irakiska styrkorna upplöstes efter två veckors stridigheter. Motståndaren bekämpades på långa 

avstånd och allt skedde i ett högt tempo. Likväl kunde inte kriget vara vunnet förrän freden 

var säkrad, om ens då. Den irakiska krigsmakten blev besegrad på slagfältet men det irakiska 

motståndet fortsatte att leva kvar genom irreguljär krigföring.
110

 Irakiska framgångar uppstod 

när de själva använde medel i form av milisstyrkor och andra icke reguljära kombattanter.
111
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Detta påvisar att amerikansk överläsenhet i teknik inte var tillräckligt för att skapa moralisk 

upplösning hos motståndaren och därmed militär-, och politiskstrategisk måluppfyllnad.  

Kriget i Irak bestod inte enbart av att behärska stridsfältet med avancerad teknisk överlägsen-

het. Den bestod också av politiska-, och militärstrategiska avvägningar samt kulturell-, och 

historisk förståelse. Om amerikanska förband ska uppnå politiska målsättningar med militära 

medel i framtiden behöver amerikansk strategi bättre föras i ljuset av hur motståndaren defi-

nierar vinst eller förlust. Kriget i Irak har visat att det är nödvändigt.
112

  

 

Att vara överlägsen i numerär och teknik kan få konsekvensen att historiska koalitioner up-

penbarar sig. Ett exempel är Sunni- och Shiamuslimers samarbete mot koalitionen, när ameri-

kanska förband attackerade civila i Fallujah och Najaf.
113

 Den amerikanska tekniskt utveck-

lade underrättelseförmågan (mer teknik och mindre mänskligt hantverk) hade bedömt att Shi-

amuslimer med stor sannolikhet skulle sluta upp med koalitionen och göra gemensam sak mot 

Saddam Hussein. Brister i mänsklig analytisk förmåga (kunskap och i antal) orsakade en 

missbedömning av situationen. Saddams förtryck och hot mot sin befolkning gjorde att en 

oväntad vilja till motstånd skapades vilket kostade stora resurser att överbemanna.
114

 Resurser 

och taktisk förståelse saknades emellertid för att hantera situationen på sikt.
115

 Motståndare 

som inte kan mäta sig med amerikansk teknisk överlägsenhet kan komma att tillämpa irregul-

jär krigföring vilket kan bli framtidens karaktär på krig. Detta kan kräva förutseende åtgärder 

vid val av medel med kunskap om krigets aktörer för att överkomma motståndarens alterna-

tiva metoder.
116

  

 

Kriget var inte en jämn match, på ena sidan en tekniskt utvecklad supermakt och på den andra 

en krigsmakt som på sin höjd kunnat framkalla visst reguljärt motstånd eller offensiv mot nå-

gon av sina grannländer. Inför det allvarliga hotet att möta en fullständigt överlägsen mot-

ståndare avseende mark-, och luftstridsförmåga hade den irakiska ledningen starkt begränsad 

handlingsfrihet. Underlägsenhet påverkade Irak att vidta indirekta åtgärder genom att slå in en 

kil mellan USA och de övriga staterna i säkerhetsrådet.
117

 Irakisk påverkan på den arabiska 

men framförallt den amerikanska inhemska opinionen skulle också bidra till att stoppa ett 

krig. Detta genomfördes med propaganda. Försök att utnyttja religionen som en förenande so-

lidaritetsfaktor genomfördes. Detta synliggjordes att öppet förklara att en amerikansk invasion 

av Irak skulle ses som en provokation mot islam i dess helhet. Genom att tillåta media relativt 

fritt spelrum kunde också den irakiska ledningen påverka USA:s moral, trots att man var tek-

niskt och numerärt underlägsen.
118

 Detta påvisar vikten av att hantera motståndaren med indi-

rekta förutseende åtgärder för att kunna parera alternativa motreaktioner från motståndaren.  

 

Teknisk överlägsenhet påverkar militär-, och politiskstrategi i dess mål, medel och metod. 

Ovan beskrivs att teknisk överlägsenhet kan pareras med alternativa metoder att föra krig. 

Den irakiska krigsmakten blev besegrad på slagfältet genom överlägsenhet i utvecklad teknik 

men den irakiska viljan till motstånd fortsatte att leva kvar genom irreguljär krigföring. Effek-

ten av brister i taktisk förståelse och förutseende åtgärder kan påverka val av medel samt möj-

ligheten att nå strategiska mål. Kriget i Irak påvisar att det i framtiden är nödvändigt att ame-

rikanska strateger är medvetna om hur motståndaren definierar vinst eller förlust i krig. Detta 
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kräver kunskap om krigets aktörer för att nå militär-, och politiskstrategiska mål med både in-

direkta-, och direkta åtgärder för att kunna parera motreaktioner från motståndaren.  

4.5 Sammanfattning  
Sammanfattande redogörelse av de tolkade svaren avseende Irak samt svar på delfråga ett en-

ligt nedan; 

 

Utfall av strategi med 

mätvärden / Frågor avse-

ende utfall av teknikens 

påverkan med mätvärden 

Mål 

– moralisk upplösning 

– påtvinga villkor 

Medel 

– förberedelser  

– förutseende  

– parera motreaktioner 

Metod 

– handlingsfrihet  

– direkta åtgärder 

– indirekta åtgärder 

1. Naturliga begränsning-

ar 

– begränsad mängd  

– begränsningar i  

prestanda 

– kunskap och färdighet  

– sårbar 

- Precisionsvapen gyn-

nar militära mål. 

- Informationsteknik 

påverkar vilja och mo-

ral.  

 

- Doktrin ej  optimerat 

mot risker, brist på ut-

veckling inom vissa om-

råden. 

- Informationsöverflöd, 

strategens förmåga till 

förutseende. 

- Förberedelser - mänsk-

liga faktorn i  kunskap 

och färdighet.  

- Doktrin ej  optimerat 

mot risker, brist på 

utveckling inom vissa 

områden påverkar 

handlingsfrihet. 

- Informationsöver-

flöd , begränsar stra-

tegens förmåga i di-

rekta åtgärder. 

2. Överraskning 

– underrättelseverksamhet 

– innovativt 

--- - Mässor stödjer av-

skräckning. 

- Brist i förutseende 

åtgärder, motståndare 

anpassar sig. 

--- 

3. Tillfällig påverkan 

– gamla sanningar 

– friktioner 

– motmedel 

– andra problem 

- Teknisk utveckling 

påverkar måluppfyll-

nad. 

- Irreguljär, påverkar 

förutseende organisering 

av förband. 

- Teknisk utveckling 

påverkar resolut age-

rande. 

4. Överlägsenhet 

 – moral 

 – skicklig befälsföring 

 – taktisk förståelse 

 – skicklig diplomati 

 – vilja 

 – alternativa metoder 

- Brister i kunskap om 

motståndaren och hur 

denne uppfattar förlust 

i krig. 

- Informationsteknik 

påverkar vilja och mo-

ral. 

- Brister i kunskap om 

motståndaren och hur 

denne uppfattar förlust i 

krig. 

- Brister i kunskap om 

motståndaren och hur 

denne uppfattar för-

lust i krig. 

Tabell 3: Sammanvägt resultat Irak 2003. 

 

Teknikens påverkan på strategiska mål kan sammanfattas och tolkas som att tillgång till ny 

informationsteknik och precisionsvapen kan påverka förmågan att nå både militärstrategiska 

och politiskstrategiska mål. Förmågan att nå mål påverkas av en ökad medvetenhet om vad 

som sker i operationen. Ökad medvetenhet påverkar vilja och moral i egna förband. Fokus på 

kostsam teknisk utveckling, med följden färre soldater på marken, inom prioriterade områden 

för initial effekt fast medialt ifrågasatt, påverkar möjligheten att nå politiska mål i krigets för-

längning. Tillgång till och prioritering av precisionsvapen gör att endast operativa mål i ett 

krig nås. Effekten av brister i kunskap om motståndaren och förutseende anpassning av för-

band är orsaker till att mål inte nås.  

 

Teknikens påverkan på amerikansk strategi vad avser dess medel kan sammanfattas och tol-

kas som att fokus på utveckling inom vissa områden skapar risker och begränsningar inom 

andra områden. Behovet av mindre kostsamma förband med många soldater bör kunna förut-

ses på politiskstrategisk nivå när risken för att krig byter karaktär från reguljär till irreguljär 

krigföring är hög. Kriget i Irak var inte en överraskning vad avser teknikens påverkan ur ett 
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militärstrategiskt perspektiv. Det avskräckande syftet på politiskstrategisk nivå innan kriget 

påbörjades var viktigare än den överraskningseffekt tekniken per se kan medge när krig in-

leds. Tillgång till ny teknik påverkar statens förmåga att nå både angivna mål och att hantera 

vald metod. Exempel på detta är att teknisk överlägsenhet i informationsteknik och precis-

ionsvapen kan pareras med ett anpassat sätt att föra krig. Den irakiska krigsmakten blev be-

segrad på slagfältet men det irakiska motståndet fortsatte att leva kvar genom irreguljär krig-

föring. 

 

Vad avser teknikens påverkan på amerikansk strategi i dess metod kan sammanfattas och tol-

kas som att fokus på utveckling inom vissa områden skapar risker och begränsningar inom 

andra områden. Anskaffning av ny dyr teknik ger färre soldater på marken med begränsningar 

i förmåga att använda ny teknik optimalt. Detta innebär att militärstrategisk handlingsfrihet 

med förband vid tillämpning av vald metod och att vara förutseende, parera motståndarens åt-

gärder med andra medel, påverkas. Kriget i Irak påvisar att det i framtiden är nödvändigt att 

amerikanska förband med dess strateger är medvetna om hur motståndaren definierar vinst el-

ler förlust i krig. Detta kräver kunskap om krigets aktörer för att nå politiskstrategiska mål 

med både indirekta-, och direkta åtgärder i syfte att kunna parera motreaktioner från motstån-

daren. Teknisk utveckling kan påverka hur direkta militärstrategiska åtgärder med resolut age-

rande uppnås i framtiden. 

 

Undersökningens första delfråga, ”hur påverkar tekniken amerikansk strategi i krig?”, besva-

ras med att teknikens påverkan på amerikansk strategi förekommer och varierar i uttryck. Va-

riationen i uttryck är märkbar i orsaker och begränsningar som utveckling av teknik medför. 

Orsaker och begränsningar är förknippade med brister i förståelse och kunskap avseende vad 

ny teknik medför för konsekvenser på militärstrategisk nivå i allmänhet och på politiskstrate-

gisk nivå i synnerhet. Exempel på detta är att medvetenheten om vad som sker i en operation 

har ökat. Teknisk överlägsenhet i informationsteknik och precisionsvapen kan pareras med ett 

anpassat sätt att föra krig och vikten av kunskap om krigets aktörer vilka sammantaget påver-

kar möjligheten att nå militär-, och politiskstrategiska mål. 
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5. Hur påverkar tekniken rysk strategi i krig? 
Undersökningens andra delfråga ”hur påverkar tekniken rysk strategi i krig?”, besvaras med 

att ” teknikens påverkan på rysk strategi förekommer och varierar i uttryck. Variationen i ut-

tryck är märkbar i orsaker och begränsningar som utveckling av tekniken medför. Orsaker 

och begränsningar påvisas vad avser möjliga förutseende åtgärder för att överkomma teknisk 

under-, och överlägsenhet med politisk vilja samt människans moral att påverka densamma. 

Exempel är rysk militär-, och politiskstrategisk förmåga att använda cyber-, och informat-

ionsteknik innovativt och förutseende vilket påverkar egen handlingsfrihet positivt och mot-

ståndarens moral negativt. 

 

I följande kapitel ska teknikens påverkan på rysk strategi undersökas för att påvisa det 

ovanstående svarets realitet. Detta genomförs med stöd av utfall i varje variabel av teknikens 

påverkan på strategi. Avslutningsvis sammanfattas undersökningen. 

5.1 Naturliga begränsningar   
I syfte att överkomma teknikens nya och gamla naturliga begränsningar i prestanda och 

mängd, och öka den operativa förmågan, genomfördes många övningar, på marken, från luf-

ten och till havs, enskilt och gemensamt. Detta genomfördes med några månaders mellanrum 

under två års tid innan kriget.
119

 När väl kriget var ett faktum genomförde den ryska krigs-

makten koordinerade direkta åtgärder genom ett resolut överraskande agerande från luften 

mot strategiska mål, attacker mot digital infrastruktur, markanfall och landstigningar mot kri-

tiska punkter.
120

 

 

Den ryska förmågan till direkta militära åtgärder mot Georgien var framgångsrik fast påver-

kades av naturliga tekniska begränsningar. Den ordinarie sambandsutrustningen med dess 

tekniska systemlösning hade begränsningar i prestanda vilket påverkade att ledning av för-

band inte fungerade optimalt. De ryska förbanden leddes oftast med stöd av öppen mobiltele-

foni, vars nätoperatör var georgisk. De ryska flygstridskrafterna hade även begränsad förmåga 

att ge markförbanden flygunderstöd vid dåligt väder och mörker. För att öka den militärstra-

tegiska handlingsfriheten valdes till del augusti månad för operationen, med i huvudsak bra 

väder, för att öka flygstridskraftens möjlighet att verka optimalt i operationen.
121

 

 

Den ryska överlägsenheten vad avser stridserfarenhet och materielmängd förutsågs vara till-

räckliga militärstrategiska medel för att hantera georgisk teknisk överlägsenhet och provokat-

ioner i regionen. Därför prioriterades inte förband med spetsteknik till regionen före kriget. 

Efterhand förändrades detta och förband med högre tekniknivå sattes in i kriget.
122

  

 

En pågående politisk ekonomisk kris påverkade den ryska ledningens möjlighet att utveckla 

exempelvis stridsflyget och markförband innan kriget i den takt som de önskade. Kriget i Ge-

orgien visade ett skyndsamt behov att reformera det militära maktmedlet i Ryssland. I detta 

fanns ett antal naturliga begränsningar förutom de ekonomiska. Ett exempel är den nya tekni-

kens behov av skickliga och intelligenta soldater som kan hantera utrustning innehållande 
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kvalificerad teknik. Om soldaterna ska hantera avancerad ny teknik utifrån egna beslut på 

stridsfältet kräver det att ryska militära strateger vågar lita på att de kan göra detta. Om mer 

avancerad teknik kräver en högre grad av uppdragstaktik kan detta komma att kräva en för-

ändrad rysk ledningsfilosofi. Mer av västerländsk kunskap och färdighet i uppdragstaktik och 

mindre av central direktstyrning kan komma att krävas.
123

 

 

Av ovanstående kan sammanfattas att teknikens naturliga begränsningar påverkar militär-, 

och politiskstrategi i dess medel och metod. Den tekniska förmågeutvecklingen visade sig ha 

brister vilket kan kräva politiska ekonomiska investeringar och militära förberedelser i form 

av övningsverksamhet om Ryssland vill mäta sig mot stater med teknisk överlägsenhet. Den 

tekniska utvecklingen kan påverka sättet att genomföra direkta åtgärder med militära medel i 

framtiden. Det kan innebära att soldater ges mer ansvar på stridsfältet vilket i sig kan kräva ett 

skifte i rysk ledningsfilosofi.  

5.2 Överraskning  
Den ryska politiska ledningen var medveten om den georgiska viljan att ansluta sig till 

NATO. Genom det amerikanska sammarbetet ökades den georgiska förmågan att använda 

teknik i militära operationer. Detta provocerade Ryssland att agera innan USA fått för stort 

inflytande i regionen. Genom vilseledning från rysk sida och bristfällig underrättelseförmåga 

från georgisk sida överraskades världen och georgisk politisk ledning av det ryska anfallet.
124

 

Det strategiska överfallet var nogsamt planerad av rysk sida vilket indikerades genom dess 

beslutsamhet, snabbhet och resoluta agerande i dess direkta åtgärder.
125

  

 

Den ryska militära ledningen hade kontroll på vad Georgien köpt in och mottagit för materiel 

från västvärlden. Den ryska militär ledningen kände till behovet av att kunna mäta sig mot 

västinfluerad teknik nivå, exempelvis vad gäller informationssystem. Rysk framgång i kriget 

visar inte på att utvecklingsnivån på materiel var avgörande genom endast överraskning utan 

snarare på hur den utnyttjades innovativt genom förberedande åtgärder genom övning och 

träning innan kriget.
126

 

 

Den ryska och georgiska militära tekniska utvecklingen och uppbyggnaden av militära för-

band var som sagt känd innan kriget bröt ut. Ända fram till år 2008 hade ryska förband mili-

tära baser i och utanför Georgien vilket gjorde att utvecklingen och förberedelser, exempelvis 

övning Kavkaz-2008, inte kunde döljas.
127

 Rysk militär ledning överraskades ändå av geor-

giskt användande av luftvärnssystem, vilka orsakade förluster av ryskt strategiskt bombflyg. 

Detta inträffade trots att Georgien informerat omvärlden om dess innehav av olika system.
128

  
 

Den ryska förståelsen för att dominera strategiskt informationsflöde hade en överraskande ef-

fekt under inledningen av kriget.
129

 Genom innovativa indirekta åtgärder med stöd av inform-

ation kunde rysk propaganda strömma ut i världen med hjälp av bland annat cirka 50 stycken 
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utsända reportrar med en styrd agenda och tillgänglig informationsteknik. Detta medförde att 

många stater världen över hade svårt att få en klar bild av vad som egentligen hände. Över-

raskningseffekten ebbade ut med tiden eftersom många reportrar från väst på plats insåg vad 

som ägde rum och kunde därmed ge en annorlunda bild av verkligheten.
130

 Kriget var redan 

avgjort när detta inträffade. 

 

Teknikens överraskning påverkar militär-, och politiskstrategi i dess medel och metod. Tekni-

kens överraskning på militärstrategi påverkades av indirekta politiska åtgärder med stöd av 

informationsteknik och vilseledning. Detta skapade rysk militär handlingsfrihet i dess direkta 

åtgärder. Direkta åtgärder genomfördes med ett resolut agerande och snabbhet i syfte att be-

hålla effekten av överraskningen. Kriget i Georgien visar vikten av att använda informations-

teknik innovativt i syfte att förutse och parera motståndarens motreaktioner.  

5.3 Tillfällig påverkan  
Den ryska ledningens strategiska koncentration av markförband i svårframkomlig terräng på-

verkade den ryska förmågan att på ett fåtal vägar anfalla in i Georgien med sina förband. På-

verkan uppkom på grund av de ryska anfallsförbandens utsträckta underhållslinjer och be-

gränsade stridfordonskvalitet. Många fordon gick sönder och orsakade begränsningar i fram-

komligheten. Detta kan ses som en underskattning av gamla sanningar och en brist på förutse-

ende åtgärder.
131

  

 

Den ryska staten påstod, genom propaganda, att den georgiska staten genomförde etnisk rens-

ning av osseter vilket motiverade ryska direkta åtgärder med militära medel mot Georgien. I 

dessa direkta åtgärder genomfördes en cyberattack vilket hade initialt god effekt på Georgiens 

förmåga att kontrollera och dementera ryska påståenden. Initialt accepterade omvärlden ryska 

påståenden. Efterhand när situationen lugnat ner sig konstaterades, med stöd av oberoende 

människorättsorganisationer, att det hela var en rysk överdrift. Effekten av rysk omtvistad an-

vändning av cyberteknik för att påverka georgisk förmåga att leda sina förband varade under 

ett begränsat tidsförlopp på grund av att det också existerade georgisk förmåga att omgrup-

pera sin kritiska cyberförmåga till privata aktörer i USA. Följaktligen kunde georgiska för-

band åter ledas via internet.
132

 Effekten av cyberattackens tillfälliga betydelse påvisar ändå 

rysk förmåga att ta och behålla ett initiativ som kan ha påverkat militär-, och politiskstrategisk 

måluppfyllnad i kriget.   

 

Den ryska överlägsenheten i luftrummet och på marken, som gav en momentan inledande ef-

fekt, påverkades av dåliga kommunikationsmöjligheter mellan stridskrafter. Detta medgav 

friktioner i rysk lägesuppfattning och orsakade vådabeskjutning av flygplan samt marktrupp i 

stor omfattning. Brister i egen lägesuppfattning i kombination med uteblivna exakta underrät-

telser avseende motståndarens grupperade luftvärn, orsakade även förluster av flygplan.
133

 

 

Den ryska strategiska överlägsenheten i luftrummet var ett faktum. Ändå uppvisade flyg-

stridskrafterna brister i att verka i låg molnbas. Bristen på utvecklade precisionsstyrda vapen 

innebar att ett större antal flygföretag fick genomföras utan invisning. Detta medförde att flyg 

kom inom porté för georgiskt luftvärn.
134
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Teknikens tillfälliga påverkan inverkar på militär-, och politiskstrategi i dess mål och medel. 

Av ovanstående beskrivning kan sammanfattas att begränsade politiskstrategiska förutseende 

åtgärder för att balansera brister i teknisk kvalitet innebar tillfällig påverkan för framgång i 

operationen med stor risktagning och förluster. Effekten av cyberattackens tillfälliga påverkan 

påvisar rysk förmåga att ta och behålla ett initiativ som kan ha påverkat militär-, och politisk-

strategisk måluppfyllnad i kriget.  

5.4 Överlägsenhet  
Det ryska hotet mot Georgien av geopolitiska skäl, rysk underlägsenhet avseende teknik och 

överlägsenhet i numerär och informationskrigföring, hanterades genom diplomati med geor-

giska protester, sökandet efter allierade, närmande till internationella organisationer, sökandet 

efter fredliga lösningar. Emellertid räckte inte detta till eftersom rysk ledning hade bestämt sig 

för krig.
135

 Rysk underlägsenhet i utvecklad teknik hade således inte en avgörande roll för 

framgång i kriget. Den georgiska moralen att förhindra den ryska offensiven var låg. Moralen 

minskade succesivt med anledning av den ryska strategiska chockverkan genom högt anfalls-

tempo med kraft. Moralfaktorn var viktig i kriget, möjligen viktigare än teknisk överlägsen-

het, och var direkt avgörande för rysk framgång. Kriget i Georgien har påvisat detta.
136

 Efter 

två dagar insåg georgisk ledning att kriget var förlorat och lämnade in begäran om ett eldupp-

höravtal till ryska ambassaden i Tbilisi. Begäran om eldupphör hanterades inte just då vidare 

av rysk politisk ledning.
137

  

 

Georgien genomförde en reformering av det militära maktmedlet när kriget bröt ut. Georgien 

grundade vid denna tidpunkt skyddet av sin territoriella intigritet på en koalitionsprincip mot 

terrorism. Vid denna tidpunkt bidrog de därför med trupp till internationella konflikter. De 

hade även köpt och mottagit teknik som inte fullt ut var anpassad och integrerad i dess för-

svarsmakt vilket påverkade taktisk förståelse. Staten var således sårbar vad avser hot om kon-

ventionell krigföring mot landet vid denna tidpunkt.
138

 Ryssland utnyttjade denna sårbarhet 

för att uppnå sitt politiska mål. 

 

Georgien var en underlägsen motståndare i en numerär jämförelse med Ryssland. Georgisk 

tekniknivå visade sig emellertid vara i samma nivå, om inte bättre i vissa fall. Den stora skill-

naden mellan länderna visade sig genom att den georgiska militära ledningen, genom teknisk 

förståelse, utnyttjade ryska svagheter vad gäller exempelvis kommunikationssystem, bris-

tande samordning mellan flyg- och markstridskrafter, rysk förmåga att hitta georgiskt artilleri 

med mera.
139

 Ryska direkta åtgärder med snabbhet, resolut agerande och med stor numerär 

knäckte ändå snabbt motståndarens möjlighet till effektiva motåtgärder genom alternativa me-

toder.  

 

Teknisk överlägsenhet påverkar militär-, och politiskstrategi i dess mål och metod. Av ovan 

beskrivna var den ryska viljan att gå i krig med stöd av utmanande diplomati och propaganda, 

trots teknisk underlägsenhet, samt att utnyttja ett tillfälle då motståndaren är sårbar bidra-

gande till politiskstrategisk måluppfyllnad. Stater med teknisk utveckling i fokus med liten 
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numerär kan vara sårbar när de utmanas av en numerärt starkare motståndare som tillämpar 

konventionella direkta åtgärder med snabbhet, resolut agerande och med stor numerär. Mora-

lens betydelse att försvara Georgien mot en angripare var i detta fall viktigare än att inneha 

hög tekniknivå.  

5.5 Sammanfattning  
Sammanfattande redogörelse av de tolkade svaren avseende Georgien samt svar på delfråga 

två enligt nedan; 

 

Utfall av strategi med 

mätvärden / Frågor avse-

ende utfall av teknikens 

påverkan med mätvärden 

Mål 

– moralisk upplösning 

– påtvinga villkor 

Medel 

– förberedelser  

– förutseende  

– parera motreaktioner 

Metod 

– handlingsfrihet  

– direkta åtgärder 

– indirekta åtgärder 

1. Naturliga begränsning-

ar 

– begränsad mängd  

– begränsningar i  

prestanda 

– kunskap och färdighet  

– sårbar 

--- - Övningar. 

- Bristande ekonomi. 

 

 

- Ekonomi. 

- Kunskap och fär-

dighet, förändra led-

ningskultur. 

2. Överraskning 

– underrättelseverksamhet 

– innovativt 

--- 

 

 

- Förutseende,parera 

motreaktioner, 

innovativitet med 

informationsteknik. 

 

- Handlingsfrihet, 

informationsteknik 

och vilseledning ge-

nom indirekta åt-

gärder. 

- Snabbhet, resolut 

agerande, behålla 

effekten av över-

raskning. 

3. Tillfällig påverkan 

– gamla sanningar 

– friktioner 

– motmedel 

– andra problem 

- Cyberteknik – ta och 

behålla initiativet. 

 

 

- Förutseende åtgärder - 

teknisk kvalitet, förlus-

ter, ökad risktagning, 

begränsad lägesuppfatt-

ning, vådabeskjutning. 

--- 

4. Överlägsenhet 

 – moral 

 – skicklig befälsföring 

 – taktisk förståelse 

 – skicklig diplomati 

 – vilja 

 – alternativa metoder 

- Teknisk underlägsen-

het , vilja, diplomati, 

tillfällets betydelse.  

--- - Teknisk underläg-

senhet, snabbhet, re-

solut agerande och 

med stor numerär. 

Motståndarens mo-

ral. 

Tabell 4: Sammanvägt resultat Georgien 2008. 

  

Teknikens påverkan på rysk strategi vad avser dess mål kan sammanfattas och tolkas som att 

effekten av cyberattackens tillfälliga påverkan stärkte rysk förmåga att ta och behålla ett ini-

tiativ. Den ryska politiska viljan att gå i krig med stöd av utmanande diplomati och propa-

ganda trots militärstrategisk underlägsenhet i teknik samt att utnyttja ett tillfälle då motstånda-

ren är sårbar med cyberteknik, kan ha bidragit till politisk-, och militärstrategisk måluppfyll-

nad. 

 

Vad avser rysk strategi och teknikens påverkan på dess medel kan sammanfattas och tolkas 

som att den tekniska förmågeutvecklingen visade sig ha brister vilket kan kräva ekonomiska 

investeringar och förberedelser i form av övningsverksamhet om Ryssland vill mäta sig mot 

stater med teknisk överlägsenhet. Militärstrategiska direkta åtgärder genomfördes med ett re-



Rickard Lindquist 2016-03-21  

HSU 14-16  

   Sida 31 av 38 
 

solut agerande och snabbhet i syfte att behålla effekten av överraskningen. Kriget i Georgien 

påvisar vikten av att använda informationsteknik innovativt i syfte att förutse och parera mot-

ståndarens motreaktioner. Begränsade militärstrategiska förutseende åtgärder för att balansera 

brister i teknisk kvalitet mot ställda mål innebar tillfälliga positiva effekter för framgång i op-

erationen fast med stor risktagning och förluster.   

 

Rysk strategi vad avser dess metod kan sammanfattas och tolkas som att den tekniska ut-

vecklingen kan påverka sättet att genomföra politiska direkta åtgärder med militära medel i 

framtiden. Det kan innebära att soldater ges mer ansvar på stridsfältet vilket i sig kan kräva ett 

skifte i rysk ledningsfilosofi. Teknikens överraskningseffekt påverkades av politiskstrategiska 

indirekta åtgärder med stöd av informationsteknik och vilseledning. Detta skapade rysk hand-

lingsfrihet i dess militärstrategiska direkta åtgärder. Stater med teknisk utveckling i fokus med 

liten numerär kan vara sårbar när de utmanas av en numerärt starkare motståndare som till-

lämpar konventionella direkta åtgärder med snabbhet, resolut agerande och med stor numerär. 

Moralens betydelse att försvara staten mot en angripare kan vara viktigare än att inneha hög 

tekniknivå på egen materiel. 

 

Undersökningens andra delfråga, ”hur påverkar tekniken rysk strategi i krig?”, besvaras med 

att teknikens påverkan på rysk strategi förekommer och varierar i uttryck. Variationen i ut-

tryck är märkbar i orsaker och begränsningar som utveckling av tekniken medför. Orsaker och 

begränsningar påvisas vad avser möjliga förutseende åtgärder för att överkomma teknisk un-

der-, och överlägsenhet med politisk vilja samt människans moral att påverka densamma. Ex-

empel är rysk militär-, och politiskstrategisk förmåga att använda cyber-, och informations-

teknik innovativt och förutseende vilket påverkar egen handlingsfrihet positivt och motstån-

darens moral negativt. 
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6. Hur påverkar tekniken en stats strategi i krig? 
Undersökningens frågeställning ” hur påverkar tekniken en stats strategi i krig?”, besvaras 

med att ” teknikens påverkan på en stats vilja att uppnå en sammanhållen och samordnad 

strategi formas av hur den tekniska utvecklingen politiskt prioriteras och militärstrategisk 

förmåga att hantera ny avancerad teknik som informations-, cyber-, och precisionsvapen. 

Tekniken påverkar en stats strategi i hur människan har vilja och kunskap att åtgärda samt 

omhänderta teknisk under-, och överlägsenhet på militär-, och politiskstrategisk nivå. En 

stats åtgärder att överkomma oväntade konsekvenser vid användandet av ny teknik exempli-

fieras med att militärstrategiskt anpassa stridskrafter till rådande läge och att hitta alterna-

tiva politiskstrategiska åtgärder med tillgängliga medel.” 

 

I följande kapitel ska teknikens påverkan på amerikansk och rysk strategi jämföras för att på-

visa det ovanstående svarets realitet. Komparation genomförs enligt principen likheter mellan 

krigen med stöd av utfall i varje variabel av teknikens påverkan på strategi. Avslutningsvis 

besvaras undersökningens frågeställning. 

6.1 Naturliga begränsningar 
Likheter mellan krigen, vad gäller naturliga begränsningar, är hur den tekniska utvecklingen 

inom vissa områden får stå tillbaka eftersom utveckling överlag är dyr och inte politiskt ge-

nomförbar. Effekten av ny teknik påverkas av den mänskliga förmågan att hantera ny teknik 

på militär-, och politiskstrategisk nivå. Exempel på detta är hur den tekniska utvecklingen på-

verkar sättet att genomföra direkta åtgärder med militära medel. Det kan innebära att soldater 

ges mer ansvar på stridsfältet vilket i sig kan kräva ett annorlunda sätt att leda förband. Till-

gång till ny informationsteknik påvisar sårbarheter och påverkar förmågan att nå såväl mili-

tärstrategiska som politiskstrategiska mål genom en ökad medvetenhet hos krigets åskådare 

om vad som inträffar. 

6.2 Överraskning 
Inga tydliga likheter mellan krigen har identifierats. Stater hanterar effekten av teknikens möj-

ligheter genom överraskning på olika sätt. Kriget i Georgien visar vikten av att använda ex-

empelvis informationstekniken förutseende och innovativt. Kriget i Irak visar vikten av att 

förutse motståndarens motåtgärder när denne utnyttjar asymmetri metodiskt till sin fördel.   

6.3 Tillfällig påverkan 
Likheter mellan krigen föreligger vad avser förmågan och risker med att politiskt prioritera 

teknik som endast ger tillfällig påverkan. Detta exemplifieras genom att den ryska och ameri-

kanska staten prioriterade dyr teknisk utveckling vilket påverkade statens militärstrategiska 

måluppfyllnad. Effekten av cyberattackens tillfälliga betydelse påvisar rysk förmåga att ta och 

behålla ett initiativ som kan ha påverkat dess måluppfyllnad i kriget. Effekten av politisk prio-

ritering medförde färre soldater på marken vilket påverkade amerikansk måluppfyllnad. 

6.4 Överlägsenhet 
Likheter mellan krigen existerar vad beträffar överlägsenhet såsom vikten av att både anpassa 

stridskrafter till rådande läge och att hitta alternativa metoder med tillgängliga medel när sta-

ten är tekniskt över-, och underlägsen. I båda krigen tolkas som att en politisk prioritering av 

utveckling inom vissa områden som cyberteknik, precisionsvapen och informationsteknologi 

skapar risker i förluster och med brister i att hantera krigets konsekvenser i olika tidsperspek-

tiv på militärstrategisk nivå. Ingen av den valda litteraturen återger om dessa risker och brister 

var medvetna eller inte. Tillgång till informationsteknik påverkar förmågan att nå såväl mili-

tärstrategiska som politiskstrategiska mål genom en ökad medvetenhet hos krigets åskådare 
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om vad som inträffar. Detta kan påverka viljan och moralen bland inblandade i krig och hos 

hemmaopinionen. 

6.5  Sammanfattning 
Utifrån genomförd komparation, mellan två olika sätt att föra krig på, tolkas existera en på-

verkan på en stats förmåga till koherent strategi. Likheter avseende teknikens påverkan på en 

horisontell koherent strategi tolkas föreligga, även om det föreligger skillnader i exempel och 

utfall i strategi som undersökningen återger. Orsaker och begränsningar tolkas vara relaterade 

till teknikens utfall; Naturliga begränsningar, överlägsenhet och tillfällig påverkan. En över-

gripande slutsats avseende teknikens påverkan på en koherent strategi, i en pågående utveckl-

ing av teknik, fortsätter att vara ett militärstrategiskt och politiskstrategiskt dilemma. Detta 

motiverar en ökad förståelse- och kunskapsinhämtning avseende dess inneboende konsekven-

ser inom ramen för en stats horisontella koherenta strategi. 

 

Undersökningens frågeställning, ” hur påverkar tekniken en stats strategi i krig?”, besvaras 

med, att teknikens påverkan på en stats vilja att uppnå en sammanhållen och samordnad stra-

tegi formas av hur den tekniska utvecklingen politiskt prioriteras och militärstrategisk för-

måga att hantera ny avancerad teknik som informations-, cyber-, och precisionsvapen. Tekni-

ken påverkar en stats strategi i hur människan har vilja och kunskap att åtgärda samt omhän-

derta teknisk under-, och överlägsenhet på militär-, och politiskstrategisk nivå. En stats åtgär-

der att överkomma oväntade konsekvenser vid användandet av ny teknik exemplifieras med 

att militärstrategiskt anpassa stridskrafter till rådande läge och att hitta alternativa politiskstra-

tegiska åtgärder med tillgängliga medel.  
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7. Diskussion 
Det här kapitlet diskuterar resultatet som framkommit i genomförd undersökning. En diskuss-

ion avseende vald metod och en bedömning av undersökningens reliabilitet och överförbarhet 

till vidare forskning genomförs. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning. 

7.1 Diskussion av undersökningens resultat 
Det som denna undersökning har bidragit med är att ge en ökad förståelse avseende teknikens 

påverkan på krigföring i allmänhet och strategi i synnerhet, relativt den militärtekniska ut-

vecklingen som ägt rum i modern tid. Denna undersökning har besvarat frågan hur tekniken 

påverkar en stats strategi i krig. Resultatet pekar på en intressant del som väcker tankar till hur 

tekniken påverkar strategi. Den orsaksförklarande delen i resultatet är lätt att förstå, då det i 

krig genomförs många misstag som till del går att hänföra till både tekniken och den mänsk-

liga faktorn. Den prioriteringsrelaterande delen i resultatet är svårare att acceptera då det inte 

gynnar ett framgångsrelaterat tankemönster vid tillämpning av strategi. Möjligen kan parter, 

inom politiken och accepterat kunniga rådgivare, som vill påverka teknikutvecklingen utan att 

förstå krigets karaktär fått stort inflytande relativt de som ser andra möjligheter med teknisk 

utveckling. Poängen med detta är att teorin å ena sidan har utvecklats, att chefer, strateger och 

stabsmedlemmar, inte fått ett tydligt verktyg genom teorin som ser möjligheter att över-

komma strategiska dilemman genom balanserade prioriteringar. Om vi vänder på resone-

manget kan teori å andra sidan generera tankar om hur vi med teknikens hjälp kan övervinna 

politiska problem, att tekniken utvecklas ytterligare eller att hantera tillgänglig teknik mer op-

timalt och innovativt på militärstrategisk nivå. 

 

Undersökningens empiri, utifrån två olika sätt att föra krig, med stöd av teori redogör för och 

har tolkats till att teknikens påverkan på strategi å ena sidan kan stödja en stats möjlighet till 

både vinst och förlust på militärstrategisk nivå. Å andra sidan beskrivs och tolkas att det inte 

alltid är tillräckligt för framgång i krig på politisk nivå. Framgång i krig med stöd av tekniken 

ena gången kommer säkerligen att mötas av motåtgärder vid andra tillfällen.  

 

Den teoretiska synen är samstämmig, att hög grad av exempelvis horisontell koherens avse-

ende teknikens påverkan på politisk strategi är betydelsefull. Luttwak menar att den kost-

samma tekniska utvecklingen av militära vapensystem innebär problem att få ut mycket kvali-

tet med högsta möjliga effekt. Det får många gånger också konsekvensen att handlingsfrihet 

med stor numerär och förmågor på militärstrategisk nivå i krig utgår. Hantering av militära 

medel och teknikens integrering i utbildning, organisering av militära förband och teoribild-

ning är därför inte enkelt i en föränderlig utveckling av teknik, vilket undersökningens resultat 

beskriver.  

 

Med stöd av teori i strategi tolkas en dominerande syn på problemet att teknikens påverkan 

som orsaksförklarande och prioriteringsfokuserande. Fokusering på orsak och prioriteringar 

kan leda till en negativ attityd till tekniken och vidare viljan att hantera teknikens möjligheter. 

En följd av för få exempel för strategens möjligheter att överkomma strategiska utmaningar, i 

vetenskaplig litteratur och teori, kan få konsekvenser direkt i dagens insatsmiljöer likväl som 

framtida insatser nationellt och internationellt. Teknikens påverkan på strategi likt det som in-

träffade i Irak och Georgien kan också inträffa i ett sammanhang där Sverige är direkt inblan-

dad.   

 

Det räcker inte att bara vara tekniskt överlägsen sin motståndare, vilket har tolkats ur exempel 

från undersökningen. Det är möjligen med vilken förståelse för och skickligt hanterande av 
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tillgänglig utvecklingsnivå av teknik som är en av nycklarna till framgång i strategi på olika 

nivåer. Denna förståelse och skicklighet fås genom chefsträning i förband och akademisk 

kunskapsbildning på militär-, och politiskstrategisk nivå vilket föranlett varför denna under-

sökning bland annat är genomförd.  

7.2 Diskussion avseende undersökningen  
Teori har formats utifrån händelser i vår gemensamma historia och därigenom blivit vad den 

är idag. Det intressanta är ändå att teorin återspeglas i en jämförelse med beskrivningar av 

krig från början på 2000-talet med god överensstämmelse vilket å ena sidan betyder att teori-

genereringen håller ett bra tempo. Å andra sidan kan just den empiri som hanterats i under-

sökningen favorisera nutida teori om effekten av teknikens påverkan i krig.   

 

Svaret på forskningsfrågan indikerar just att teknikens påverkan på strategi överensstämmer 

med nutida teori i strategi. Den externa validiteten av undersökningen är god och ger möjlig-

het till en breddad undersökning av flera nutida händelser i syfte att ytterligare öka förståelsen 

för teknikens påverkan på en stats strategi i krig.  

 

Valt angreppsätt beträffande hur tekniken påverkar strategi vad avser horisontell koherens 

inom militärstrategisk och politiskstrategisk nivå kan ha påverkat undersökningens reliabilitet 

eftersom påverkan per se kan inta olika nivåer i olika staters värdering av krig. Utfall av vari-

abler har heller inte värderats i antal och med vilken vikt källorna skildrar teknikens påverkan. 

Problemet med reliabilitet påverkar inte undersökningens resultat, men kvarstår, eftersom 

undersökningen syftar till att endast undersöka hur tekniken påverkar strategi i krig. 

 

Resultatet av undersökningen påvisar möjligheten att använda nutida teori i strategi som en 

förklaringsmodell för det rationella perspektivets syn på teknikens påverkan i nutida strate-

gisk tillämpning. Däremot kan valet av metod kritiseras eftersom urvalet av empiri varit be-

gränsad i relation till omfattningen av undersökningens problem. Den kritiken kan framföra 

att ett annat närbeläget sätt att angripa problemet metodiskt vilket är att genomföra en argu-

mentationsanalytisk undersökning av pågående debatt avseende teknikens påverkan på stra-

tegi. Då skulle ett större antal skrivna aktuella artiklar, avseende den vetenskapliga diskuss-

ionen om problemet undersökts, vilket kan öka den blivande strategens förståelse för proble-

met utifrån olika tekniska perspektiv mer i detalj. Den grundläggande idén med undersök-

ningen var att öka den generella förståelsen för framtida strategers hantering av teknikens på-

verkan på strategi. Detta på grund av en lucka i nuvarande forskning. Det vill säga en påver-

kan till att förändra en nuvarande begränsad hantering av teknikens påverkan i strategi. 

Kvalitativ komparativ metod valdes med huvudargumentet att undersöka likheter avseende 

teknikens påverkan mellan två staters horisontella koherenta strategi. Detta för att öka med-

vetandet och förståelsen för läsaren samt konstatera lärdomar för framtiden. Sammantaget be-

döms metoden uppnå en acceptabel nivå av reliabilitet och överförbarhet till vidare forskning 

med samma angreppssätt som denna undersökning. Författarens begränsade förståelse och 

kunnande inom undersökt problem i ett militärt sammanhang och begränsat undersökta krig 

bedöms ändå medföra en viss osäkerhet för direkt generaliserbarhet av resultatet till andra 

händelser i vår tid. 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 
I konkurens med många andra faktorer som påverkar strategi exempelvis internationella relat-

ioner, ekonomiska-, idéologiska-, och politiska faktorer kan akademisk kunskapsbildning för 

teknikens påverkan på krig inte ses som en absolut självklarhet. Att samordna tillgängliga mi-
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litära medel med strategi i krig, i en tid då tekniken utvecklas i snabb takt, är ett problem och 

kan undersökas ytterligare. För att skapa kunskap och förståelse avseende teknikens påverkan 

i krigföring för ett svenskt vidkommande, att avvägda strategiska beslut inför och i framtida 

krig kan tas, kan denna undersökning utvecklas. 

 

Utifrån undersökningens resultat, som beskriver likheter av teknikens påverkan på olika sätt 

att föra krig, finns vidare ett behov avseende förståelse om teknikens påverkan på lika sätt att 

föra krig. För att ytterligare öka förståelsen hur tekniken påverkar strategi kan denna under-

sökning upprepas med annan empiri, förslagsvis med en större omfattning av empiri om andra 

liktydiga krig som liknar svensk krigföring. För att möjligen öka förståelse för strategens möj-

ligheter att överkomma teknikens inneboende begränsningar i likvärdig krigföring, kan även 

horisontell och vertikal koherens inom strategi undersökas. Syftet med den undersökningen 

kan vara att undersöka teknikens påverkan på en stats koherenta strategi i lika karaktär av krig 

i nutid. 
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