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I mitt arbete som officer har mina ar-
betsuppgifter då och då sammanfört 
mig med representanter för USA:s 

krigsmakt. Den amerikanska hållningen 
till krig, konflikter och krigföring, mycket 
olik det svenska militära tänkande som har 
varit vår tradition, har stimulerat mig att 
gräva djupare för att förstå skillnaderna 
och för att kunna hantera dem. Tron på 
att teknologi skall kunna skingra osäker-
het och krigets dimma och därmed bidra 
till en stark förutsägbarhet avseende vad 
operationer och krig skall kunna leda till, 
förefaller ofta vara utgångspunkten för 
deras resonemang, och denna överdrivna 
tro på teknologi är bara en av skillnaderna. 
Essäns slutsatser om amerikanskt militärt 
tänkande har förstås bäring på svenska 
förhållanden, eftersom vi på gott och ont 
valt att låta utvecklingen i USA påverka 
oss starkt.

Den amerikanska krigskonsten har på de 
operativa och taktiska nivåerna ofta stereo-
typt karakteriserats i termer av kraftsamling, 

eldkraft ledande till styrkeöverläge som 
använts för utnötning av motståndaren. 
Denna essä undersöker hur den ameri-
kanska krigskonsten har utvecklats och 
redovisar hur den har påverkats av tradi-
tion, men även av medveten politik och 
strategi, som under speciella omständig-
heter även utsatts för tillfälligheternas 
påverkan. USA:s krigskonst har därmed 
kommit att innehålla många olika tren-
der och tendenser och visar upp en stor 
variationsrikedom över tiden. Författaren 
redovisar sin syn på om det amerikanska 
militära tänkandet mer påverkats av tradi-
tion än av rationella val.

När man närmar sig olika traditioner och 
tendenser inom krigskonsten, måste man se 
upp med att inte beskriva schabloner, utan 
att försöka göra betraktelsen så nyanserad 
som utrymmet tillåter. Krig och krigföring 
är ju inte bara oerhört komplexa aktiviteter, 
de är också påverkade av tillfälligheternas 
spel i svåra eller kaotiska förhållanden.

En faktor som tilldragit sig författarens 

Amerikanskt militärt tänkande – tradition  
eller rationella val?

Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd I den 
21 november 2006 av överstelöjtnant Anders Cedergren
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uppmärksamhet är att idealism ofta förefal-
ler ha påverkat USA:s strategiska beslut. 
Det är därför lämpligt att börja vid USA:s 
tillblivelse, bland annat för att kunna följa 
och förstå detta annorlunda inslag. 

Upplysningstiden och den amerikanska 
revolutionen

Varje fläck i den gamla världen är höljd i 
förtryck. Friheten har jagats runt jorden. 
Asien och Afrika har sedan länge fördrivit 
henne. Europa ser henne som en främling, 
England har varslat om förvisning. Åh! 
mottag flyktingen, och förbered i tid en 
tillflyktsort för mänskligheten.1

(Thomas Paine)

Amerikas Förenta Stater växte fram ur 
upplysningstidens2 ideal som bland annat 
förespråkade resonemang, logik och etik. 
Dess filosofier och idéer avseende poli-
tiska, sociala och religiösa förhållanden 
kom först att manifesteras i USA:s själv-
ständighetsförklaring, ”The Declaration 
of Independence”, därefter i dess grundlag 
”The Constitution of the United States”. 

We the People of the United States, in 
Order to form a more perfect Union, 
establish Justice, insure domestic Tran-
quility, provide for the common defence, 
promote the general Welfare, and secure 
the Blessings of Liberty to ourselves and 
our Posterity, do ordain and establish 
this Constitution for the United States of 
America.3

Benjamin Franklin (1706-1790), George 
Washington (1732-1799), Thomas Jeffer-
son (1743-1826), Samuel Adams (1722-
1803), och den skicklige och konstruktive 
James Madison (1751-1836) med flera 
framstående filosofer och politiker vid ti-
den för Amerikas födelse insåg att de hade 
en unik chans att skapa en bättre ordning 
i Den Nya Världen än vad som hade rått i 
Den Gamla Världen (Europa), där de flesta 
immigranter hade sina rötter.4 

Skälen till utvandring till Den Nya Värl-
den var många, men önskan att utöva sin 
religion, undkomma förtryck och totalitära 
regimer, undkomma krig som regelbundet 
plågade Europa och fly från ekonomisk 
misär var vanliga skäl. Hårt arbete som 

1  Rosenberg, Göran: Friare kan ingen vara. Den amerikanska idén från Revolution till Reagan – och lite 
till. Albert Bonniers Förlag, Stockholm 2005, s  76.

2  Upplysningstiden blev avgörande, reformerande och till slut revolutionerande. Locke och Jeremy Bentham 
i England, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu och Voltaire i Frankrike och Thomas Jefferson i Amerika 
bidrog alla till att kritisera godtyckliga, auktoritära stater och till att dra upp linjerna för ett rationellare 
samhälle baserat på mänskliga rättigheter och demokrati. Dessa kraftfulla idéer fick sina uttryck i reformer 
i England och revolutionerna i Frankrike och Amerika. Se The New Encyclopeadia Britannica, Fifteenth 
Edition.

3  The Constitution of the United States på http://search.eb.com/eb/article-9116843. (060618).
4  Johnson, Paul: A History of the American People. HarperCollins Publishers, Inc New York 1997, s 136 

ff.
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ledde mot en bättre framtid där man fick 
sköta sig själv (naturrätten5) förespeglade 
många immigranter. Dessa förhållanden 
påverkade den unga nationen USA:s syn 
på sig själv och på omvärlden. Sådana per-
spektiv har influerat USA:s utri-
kes- och säkerhetspolitik genom 
åren och de äger fortfarande sin 
giltighet. Den amerikanska re-
volutionen, med sina ideal väl 
förankrade i upplysningstiden, 
har haft större positiv betydelse 
för Nordamerika än den franska 
revolutionen fick för Europa. 
Den amerikanska ledde till 
folkstyre och demokrati, den franska till 
terror och diktatur. 

George Washington utvecklade dels den 
amerikanska Kontinentalarmén (Continen-
tal Army) enligt den brittiska förebilden 
och dels den begränsat användbara militian 
(Militia). Hans idé var att utkämpa ett kon-

ventionellt krig, inte ett revolutionärt, mot 
engelsmännen och genom det hoppades 
Washington att undvika den våldsspiral 
som ofta slutar med övergrepp mot civil-
befolkningen, som irregulära krig oftast 

innebär. På grund av alltför få 
välutbildade officerare och ett 
begränsat antal soldater kom 
Befrielsekriget mot England 
så småningom ändå att få en 
revolutionär karaktär. Detta 
blev särskilt tydligt efter det 
misslyckade försvaret av New 
York 1776 och förlusten av Phi-
ladelphia 1777, då Washington 

undvek större slag för att inte riskera sin 
militära förmåga och därmed hålla revo-
lutionen vid liv. ”That we should on all 
Occasions avoid a general Action or put 
anything to the Risque, unless compelled 
by a necessity, into which we ought never 
to be drawn.”6 Krigsstrategin övergick 

5  Naturrätt är en rättslära enligt vilken det finns rättsliga principer som är grundade i naturens egen ordning 
och nedlagda i människans natur och som står över de lagar som stiftats av människor. Den kan spåras långt 
tillbaka i tiden och till skilda folk och rättskulturer. De idéer som framfördes av de antika grekiska filosoferna. 
Aristoteles skilde mellan en naturlig rätt, som gällde överallt, och de av staten stiftade lagarna är exempel 
på detta. Under renässansen ledde utvecklingen fram till en ny, rationalistisk, icke-religiös naturrätt, som 
ansågs vara tidlös och universell. Det är genom sitt förnuft som människan får kännedom om dessa regler. 
En central plats i den rationalistiska naturrättsläran intar läran om samhällsfördraget. Enligt denna levde 
människorna ursprungligen i ett naturtillstånd, där det rådde frihet och jämlikhet utan några av människor 
stiftade lagar.. Genom ett fördrag, samhällsfördraget, skapade de dock ett gemensamt styrelseskick. Detta 
fördrag var grundat på principen pacta sunt servanda, (avtal skall hållas), som är en av den naturliga rättens 
principer. Den s k  rationalistiska naturrättsläran öppnade vägen för upplysningstidens idéer. De bidrog till 
utvecklandet av folkrätten, till hävdandet av de mänskliga fri- och rättigheternas okränkbarhet, till avskaf-
fandet av tortyr och till ett ifrågasättande av dödsstraffets berättigande. De naturrättsliga idéerna kom till 
uttryck i 1776 års nordamerikanska ”Declaration of Independence”. Se http://www.ne.se/jsp/search/article.
jsp?i_art_id=267586&i_word=naturr%e4tt 

6  Weigley, Russel F:“American Strategy from Its Beginnings through the First World War” i Peter Paret, 
red., Makers of Modern Strategy. From Machiavelli to the Nuclear Age. Clarendon Press, Oxford 1986, s 
410 ff.

General George 
Washington
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alltså från att ha inriktats mot att besegra 
engelsmännen i strid till att utmatta dem 
och få dem att inse att kriget i Nordamerika 
inte gick att vinna. 

När det amerikanska befrielsekriget 
startade, fanns ingen tradition att falla 
tillbaka på. Man fick laga efter läge och im-
provisera på alla krigföringsnivåer. Under 
detta krig lyckades USA finna en mycket 
stark koppling mellan uppsatta strategiska 
mål och genomförandet av operationer. 
Vision och mål var tydliga, men resurserna 
knappa. Det är även intressant att, i USA:s 
första krig, engelsmännen besegrades med 
hjälp av irreguljära inslag i krigföringen 
och att USA:s styrkor därefter nästan vid 
varje krigsutbrott varit tränade för tillämp-
ning av konventionella metoder. Vid varje 
krig då upprorsrörelser måste besegras har 
USA behövt lära sig irreguljär krigföring 
på nytt till höga kostnader. 

USA har haft ett stort intresse av havens 
frihet och att befrämja fri handel. Därav 
följer behovet av en stark flotta. Till del 
har detta sitt ursprung i Napeoleonkrigens 
erfarenheter, då den unga neutrala natio-
nens fartyg beslagtogs av engelsmännen, 
och i viss mån även av fransmännen, i 
en sådan omfattning att nästan all handel 
upphörde. Kriget mot England 1812, som 
också kallas The Second War of American 
Independence, hade sina orsaker i brit-
tiska övergrepp på haven och utkämpades 

i huvudsak med marina medel. Brittiska 
raidföretag mot USA:s östkust medförde 
bland annat i att man intog huvudstaden 
Washington och satte Vita Huset och Kon-
gressen (the Capitol) i brand.7 USA anlade 
från begynnelsen strandnära fort längs sin 
östra kust som ett resultat av sin fruktan för 
just sådana raidföretag och invasionsförsök 
från främst europeiska nationer. 

Under 1800-talet ansträngde sig USA att 
införliva områdena i väster (Western terri-
tories) som ännu ej hade etablerad adminis-
tration.8 Expansionen västerut betraktades 
som naturlig för The Empire of Liberty.9 
Förutom kriget mot England 1812 och 
konflikten med Mexico under 1840-talet, 
präglades tiden fram till det amerikanska 
inbördeskriget av asymmetriska och små-
skaliga krig mot indianstammar. 

Tidig utveckling av amerikansk 
krigskonst
Efter det slarvigt genomförda och i det när-
maste oavgjorda kriget 1812 mot England, 
insåg USA att man behövde professionali-
sera sin officerskår, varför en militärskola 
inrättades i West Point, NY. Med begrän-
sade erfarenheter av konventionellt krig, 
vände USA sig till europeiska förebilder 
och studerade Napoleons krigskonst och 
militär litteratur från främst Frankrike. 
Dennis Mahan (far till militärteoretikern 
Alfred T Mahan) blev 1832 huvudlärare i 

7  http://www.whitehouse.gov/history/presidents/jm4.html, (061016).
8  Bland andra; territorierna Nebraska, Kansas, Utah och New Mexico.
9  En förekommande benämning på USA. Se The New Encyclopeadia Britannica, Fifteenth Edition, Volume 

29, s  212.
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operationskonst och i ingenjörskonst efter 
att ha studerat i Frankrike.10 Under många 
år blev standardverket vid West Point en 
översättning av Guy de Vernons ”Treatise 
on the Science of War and Fortification”. 
Detta verk poängterade betydelsen av 
ingenjörskonst i krig. Captain J M Ocon-
nors översättning av detta verk innehöll 
även en sammanfattning av Jominis vik-
tigaste teser. Av dessa skäl kom Jomini, 
inte Clausewitz, att bli den dominerande 
teoretikern i USA. 

Ett krav på officerare i det samtida USA 
var att kunna bidra med nyttigt arbete i 
uppbyggandet av samhället. Detta med-
förde att en övervägande del av studietiden 
på West Point ägnades åt civil ingenjörs-
konst.11 Det är sannolikt att denna tidiga 
inriktning av officersutbildningen bidrog 
till att skapa ett synsätt som numera ofta 
betecknas som scientific management.

Nordstaterna gick segrande ur det 
amerikanska inbördeskriget, det första av 
två totala existentiella krig som USA har 
utkämpat, genom att förstöra motstån-
darens stridskrafter och ockupera hans 
territorium. Detta bekräftade antagligen 
den napoleanska krigskonst som låg som 
förebild och som visade att förintandet av 
motståndarens stridskrafter utgjorde vägen 
till seger. Huruvida inbördeskriget formade 
den amerikanska uppfattningen inför 1900-
talet om krig och hur krig skulle kunna 
vinnas, råder det delade meningar om. Om 

så var fallet var den främsta lärdomen att 
krigets mål var att förstöra motståndarens 
stridskrafter. Betraktar man de stora kon-
flikterna som så småningom följde (första 
och andra världskriget) förefaller det som 
om det sedan blev del av den direkta stra-
tegi, uppbackad av en stark industri, som 
USA kom att använda. Denna uppfattning 
företräds bland annat av Russel F Weigly, 
som skrev boken The American Way of 
War. Senare i texten granskas denna tes. 

Neutralitet och isolationism
I omvärldens ögon förefaller USA i freds-
tid ha haft en stark tendens till isolationism. 
Mellan de stora krigen fram till inträdet i 
andra världskriget har USA dragit sig till-
baka till den så kallade Västra Hemisfären 
och intagit en neutral hållning till pågå-
ende konflikter i världen. Det är riktigt att 
USA agerande ofta kunde betecknas som 
isolationistiskt och att USA inte påtog sig 
en ledande roll i världen förrän i slutet av 
andra världskriget, men betraktelsesättet 
tar inte hänsyn till USA:s övergripande 
strategi, benämnd continental defense, 
som i praktiken grundlades efter de båda 
krigen mot England (Befrielsekriget och 
kriget 1812). Samtida dokument visar 
tydligt att USA:s egen hotbild bestod av 
främmande makter som antogs kunna 
genomföra raidföretag mot kuststäder eller 
mot delar av USA med hjälp av marin- 
och arméstridskrafter i kombination. En 

10  Weigley, Russel F: The American Way of War. A History of United States Military Strategy and Policy. 
Macmillan Publishing Co, Inc, New York 1973, s 82.

11  Ibid s 81..
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sådan hotbild ställde krav på försvar av 
USA:s territorium främst med hjälp av en 
liten effektiv flotta som kunde patrullera 
USA:s farvatten, kustnära fort, som kunde 
försvara infallsportar och hamnstäder 
och en stående armé som snabbt kunde 
vara på plats och bestrida angreppet. Som 
ett bevis på denna doktrin finns idag ett 
stort antal väl utbyggda fort längs USA:s 
kuster, främst längs Atlantkusten. Denna 
grundläggande amerikanska försvarsmakts-
doktrin gällde från tidigt 1800-tal fram till 
194012 och bidrar till en mer nyanserad syn 
på amerikansk isolationism.

Man ville heller inte att annan nation 
skulle lägga sig i hur den västra hemisfären 
utvecklades. Monroedoktrinen formule-
rades år 1823 av den amerikanske presi-
denten James Monroe. Monroe fastslog 
att varje inblandning av europeisk makt i 
”den västra hemisfärens” inre angelägen-
heter skulle komma att betraktas som en 
fientlig handling mot USA. Denna doktrin 
medförde att USA regelbundet hamnade i 
begränsade krig och konflikter i och runt 
Nord- och Centralamerika. En annan effekt 
av Monroedoktrinen var att den underlät-
tade betydligt för de spanska och portugi-
siska kolonierna i Syd- och Centralamerika 
att senare bli självständiga. I ett senare ka-
pitel i denna text fördjupas beskrivningen 
av USA:s roll i begränsade krig. 

Till isolationismen har sannolikt också 
den amerikanska uppfattningen om över-

lägsen moral bidragit. Under första världs-
kriget lade USA, med Woodrow Wilson 
(1856-1924) som president, fast att målet 
var att undvika att bli indragen i kriget. 
För Wilson var inte neutraliteten lika med 
isolationism, snarare det omvända. Han 
såg kriget som en möjlighet till storhet på 
världsarenan. Amerika skulle stå beredd att 
hjälpa resten av världen och som Wilson 
uttryckte det ”erhålla stor och långvarig ära 
genom det”. I det stora europeiska kriget 
hoppades han få spela ”opartisk medlare 
och moralisk domare”. Han ville att USA 
skulle ”tjäna mänskligheten genom att den 
moraliska styrkan i den nya världen skulle 
rädda den gamla världen från sina stollig-
heter”. Detta skulle ”ske under den ame-
rikanska fanan som inte bara skulle vara 
Amerikas utan hela mänsklighetens”.13 Det 
här idealistiskt färgade språket har sina röt-
ter i USA:s födelse och dess konstitution, 
även om en del övertoner får tillskrivas 
Woodrow Wilsons ambitioner att gå till 
historien som en verkligt stor statsman. 
USA har emellertid i två världskrig verkli-
gen fått spela denna roll av räddande ängel 
och helande kraft. 

Erfarenheterna från första världskriget 
formade idén att helst inte bli inblandade i 
ett nytt europeiskt krig igen. Men omkring 
1938 när fascismen hotade kontinenten 
påbörjades en del förberedelser. Om 
Europa behövde hjälp igen, skulle man 
förbereda sig bättre, men vänta med ett 

12 Linn, Brian M:“The American Way of War Revisited”, Journal of Military History, 66 April 2002,  
s  507. 

13 Tuchman, Barbara W: The Guns of August. Ballantine Books, New York 1962/2004, s 399-401.
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aktivt deltagande och inte göra detta längre 
än att man snabbt kunde avgöra kriget. 
Bland annat påbörjades planering för 
realistiska krigsfall kopplade till omvärlds-
utvecklingen, och ett konkret samarbete 
med Storbritannien inleddes 1940. USA 
började tänka i globala perspektiv. I Stilla 
havet fanns ett västfientligt och expansivt 
Japan, som ville skapa ett Asien med sig 
själv som ledande nation. I Europa hotade 
det aggressiva Tyskland. Sovjetunionen 
sträckte ut sitt territorium både i Europa 
och Asien, men dess vilja och förmåga 
visste man väldigt lite om. När angreppet 
på Pearl Harbor kom i december 1941 var 
åtminstone den strategiska nivån för första 
gången förberedd på att delta i ett storkrig, 
den här gången i ett globalt krig. Varken 
Storbritannien eller Sovjetunionen kunde 
vänta på att Japan besegrades i Stilla havet. 
Därför blev det storstrategiska beslutet 
”Europa först” – Tyskland före Japan.14

Vid stridsflygets entré strax före och 
under första världskriget var det många 
som teoretiserade runt dess möjligheter, 
och förhoppningarna som knöts till den nya 
arenan var omfattande. Officeren och för-
sta världskriget-veteranen William (Billy) 
Mitchell (1879-1936), betraktad som den 
amerikanska luftmaktens fader, placerade 
luftmakten i den amerikanska strategin för 
försvar av territoriet. Han stödde Douhets 

idéer om flygvapnets överlägsna roll vid 
offensiva operationer. Men till skillnad 
mot andra luftmaktsteoretiker utvecklade 
han koncept, som kunde användas även i 
defensivt syfte. Luftmakt, denna nya mili-
tära uppfinning, skulle passa USA:s försvar 
bra, eftersom tänkbara motståndare fanns 
i Europa och i Asien (Japan) och stora 
oceaner därmed hjälpte till att skydda det 
egna territoriet. Stridsflyget skulle kunna 
patrullera kusterna och bekämpa en mot-
ståndares kommunikationslinjer och hans 
flotta som hotade USA. Mitchells strategi-
koncept baserades på ”interdiction” (med 
en modern term), inte vedergällning mot 
vitala centra.15 Hans teorier presenterades 
bl a i boken ”Winged Defence”, teorier 
som kom att få stor betydelse för USA:s 
strategi i Stilla Havet.16 Mitchell föreföll 
erbjuda en mindre kostsam metod för 
USA:s framtida säkerhet än den som man 
nyss upplevt under första världskriget slut-
skede, då många amerikaner hade hjälpt de 
allierade mot Tyskland. 

Amerikansk krigföring?
I en av de djupare analyserna av ameri-
kansk krigskonst, ”The American Way of 
War”, argumenterar författaren Russel F 
Weigley för uppfattningen att en speciell 
amerikansk krigskonst utvecklats på ba-
sis av erfarenheterna av det amerikanska 

14  Matloff, Maurice: “Allied Strategy in Europe, 1939-1945.” i Paret, Peter  red: Makers of Modern Strategy 
from Machiavelli to the Nuclear Age. Clarendon Press, Oxford 1986, s 678-672.

15  Jablonsky, David  red: Roots of Strategy, Book 4. Stackpole Books, 1999, Mechanicsburg, PA s 22-24.
16  Op cit, fotnot 10, kap 11 och 12. 
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inbördeskriget. Denna skulle innehålla 
främst två krigföringskoncept utnötning 
(attrition) och utplåning (annihalition), 
varav den senare kom att bli dominerande. 
Weigley menade att Ulysses S Grant och 
William T Sherman var denna krigskonst-
traditions fäder och att den fördes vidare av 
efterföljande generationers officerare ända 
fram till andra världskriget. I en artikel av 
militärhistorikern Brian M. Linn, publice-
rad i The Journal of Military History (april 
2002, nr 66) med titeln ”The American 
Way of War Revisited”, riktas omfattande 
kritik mot Weigleys teser. Linn menar att 
amerikansk krigskonst är mer variationsrik 
än att den främst kan betecknas såsom 

ett koncept för utplåning. Han menar att 
inriktningen mot att försvara kontinenten 
(continental defense), som förefaller ha 
gällt i mer än 100 år, inte är något exempel 
på detta, utan skulle kunna betecknas som 
avskräckning (deterrence). Linn pekar 
även på ett antal väpnade konflikter och 
krig av begränsad karaktär, som inte alls 
passar in i Weigleys kategorisering: Kriget 
mot Mexiko på 1840-talet som till stor 
del kan karakteriseras som ett exempel på 
indirekt metod och manöver, kriget mot 
Spanien 1898, som utkämpades till sjöss 
med begränsade medel och med stöd av 
indirekta metoder. Det filippinska upproret 
1899-1902 var en förlängning av kriget 
mot Spanien och startade som ett uppror 
mot ett spanskt hårdhänt styre. Till och 
med det amerikanska fälttåget 1918 under 
första världskriget, menar Linn, var mer att 
likna vid att försöka manövrera tyskarna 
till rörliga drabbningar i öppen terräng 
och strävade mot att undvika utnötning 
av motståndaren. Den amerikanske chefen 
för AEF (American Expeditionary Force), 
general John Pershing, ville undvika utnöt-
ning och hoppades kunna tillfoga Tyskland 
det avgörande nederlaget.17

Ett annat av Linns argument är att den 
amerikanska officerskåren ingalunda var 
enig vad avser slutsatserna från inbördes-
kriget. Man hade haft skiftande upple-
velser av operationerna och vissa kunde 
platsa som utnötning (attrition) (Grant mot 
Lee), andra som utplåning (annihilation) 

17  Linn, Brian M:“The American Way of War Revisited”, Journal of Military History, 66 (April 2002), s 
521-524.

Generalmajor William T Sherman 
fotograferad ca 1864
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(Shermans operationer i Georgia och Ca-
rolina). ”Stonewall” Jacksons operationer 
i Shenandoah Valley utgör exempel på 
manöverkrigföring. Linn menar även att 
officersskolorna i USA nästan inte stu-
derade det amerikanska inbördeskriget 
alls, utan inriktade sig på försvar av sin 
kontinent. 

Det är riktigt att ett antal begränsade 
konflikter, som USA deltog i på 1800-
talet, ger andra slutsatser än den allmänna 
bilden av hur inbördeskriget bedrevs. Det 
fanns även inflytelser på den amerikanska 
officerskåren från krig i omvärlden. Från 
det Rysk-japanska kriget 1904-05 fick man 
sina egna erfarenheter från inbördeskriget 
bekräftade, att frontalanfall var ungefär 
lika med självmord. Det största intrycket 
gjorde ändå Japans förmåga att mobilisera 
och vidmakthålla stora landstridskrafter 
på en annan kontinent med hjälp av ma-
rinstridskrafter. Kombinerat med Japans 
expansionistiska politik i Asien blev detta 
ett stort hot mot USA. Dessa erfarenheter 
kom att påverka hur man organiserade 
försvaret av sin kontinent och hur man 
krigsplanlade för ett eventuellt krig mot 
Japan i Stilla Havet.

Strategi med och utan militära alternativ 
Historien erbjuder många exempel på 
bristande samordning mellan den politiska 
och den militära krigföringsnivån både i 
fred och i krig. 

Fram till 1945 förefaller rena militära 
skäl såsom seger och vinst i krig ha varit 
överordnat eventuella politiska över-
väganden om hur det borde bli efter ett 

krig. Kortsiktiga militära fördelar fick 
alltså ofta företräde framför långsiktiga 
överväganden om hur freden borde se ut. 
Till exempel: den amerikanska strävan att 
snabbt befria Europa och besegra Tyskland 
ledde till att  hela Östeuropa och halva 
Tyskland hamnade under sovjetisk totalitär 
kontroll. 

Det hade även saknats en strategi för att 
nå politiska mål med hjälp av gruppering 
av stridskrafter eller fredstida militära 
operationer innan krig brutit ut. Strategier 
som omfattade militära insatser har upp-
enbarligen varit direkta och handlat om 
hur krig skall kunna vinnas. Fram till och 
med andra världskriget medförde detta att 
USA inte var tillräckligt inblandat i inter-
nationell politik för att kunna påverka med 
hjälp av aktiv diplomati kombinerad med 
militära handlingsalternativ. Segern i andra 
världskriget medförde nytt ansvar och nya 
åtaganden för USA. Häri ingick bland an-
nat ständigt deltagande i världspolitiken 
och en ny syn på strategi, inkluderande 
militära operationer redan i fred som ett 
av flera politiska medel. Det kalla kriget 
delade upp världen och formade de båda 
supermakternas, Sovjetunionen och USA, 
strategier. 

USA såg som sin uppgift att hindra det 
som uppfattades som en ständig sovjetisk 
strävan att expandera längs sina gränser. 
Detta benämndes containment (inneslut-
ning). För att lyckas med det krävdes ett 
samspel mellan politik och utgruppering 
av militära styrkor som förebyggande åt-
gärd. Från och med andra världskriget var 
perioden av amerikansk isolationism över 
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och USA tog på sig den ledande rollen i 
försvaret av den fria världen. Avskräckning 
(deterrence) blev själva strategin. Denna 
strategi kom till uttryck i den så kallade 
”Truman-doktrinen” (efter den amerikan-
ske presidenten Harry S Truman). USA 
skulle ”stödja fria nationer som motsätter 
sig underkastelse gentemot beväpnade 
minoriteter eller främmande makts infly-
tande.”18

Inledningsvis förlitade sig USA i huvud-
sak på sina kärnvapen, som erbjöd en ny 
dimension avseende eldkraft. Man ansåg 
att en militär konflikt med den kommunis-
tiska världen skulle bli total, inkluderande 
de kraftfullaste vapen som stod till förfo-
gande, precis som de båda just upplevda 
världskrigen hade gjort. Därför innebar 
även satsningen på den nukleära förmå-
gan att man eftersatte sina konventionella 
styrkor. När ett begränsat krig utbröt, då 
Nord-Korea den 24 juni 1950 invaderade 
Syd-Korea, stod man för tredje gången 
oförberedd vid ett krigsutbrott under 1900-
talet. Det skulle emellertid dröja mer än 
ett årtionde innan läxan från detta krig 
inarbetades i den amerikanska strategiska 
doktrinen.  

När avskräckning först operationalisera-
des och blev en strategisk doktrin kom den 
att kallas ”massiv vedergällning” (Massive 
Retaliation). Avsikten var alltså att hindra 
kommunistisk expansionism med hjälp av 
överlägsen och avskräckande militär för-
måga i form av kärnvapen. Denna doktrin 
levde under 1950-talet, tills det amerikan-
ska nukleära försprånget hade hämtats in 
av Sovjetunionen. 1953 sprängde Sovjet 
sin första atombomb, 1955 hade man ett 
långtflygande bombplan (räckvidd Sovjet-
USA enkel resa) och 1957 sände man upp 
sin första Sputnik. Det senare betydde att 
Sovjetunionen disponerade interkontinen-
tala missiler, något som USA vid denna 
tidpunkt saknade. Ur detta började den så 
kallade terrorbalansen ta form.19  

Doktrinen om massiv vedergällning blev 
med detta förhållande mindre trovärdig. 
Dessutom hade världen sett flera konflikter 
med en kommunistisk sida inblandad utan 
att atomvapen hade kommit till använd-
ning. Så var fallet i Korea, där det nukleära 
alternativet övervägts, men förkastats. 
Det hade heller inte använts för att stödja 
fransmännen i deras kamp mot Viet Minh 
vid slaget om Dien Bien Phu 1954. Den 

18  Kronvall, Olof: “Is the Bush Doctrine an Anomaly? American Use-of-Force Doctrines from Vietnam to the 
War on Terror” i Artéus, Gunnar; Molin, Karl & Petersson, Magnus red: Säkerhet och försvar. En vänbok 
till Kent Zetterberg. Försvarshögskolan, Stockholm: 2006, s 144. 

19 Terrorbalansen var ett tillstånd mellan supermakterna USA och Sovjetunionen som byggde på att båda 
hade så många kärnvapen med interkontinental räckvidd att en s k andraslagsförmåga kvarstod om man 
skulle bli anfallen av den andre. Det fanns en ömsesidig överdimensionerad kärnvapenarsenal som skulle 
kunna förgöra varandra flera gånger om.  Nyckelordet här är balans. Om en sida skulle kunna slå till med 
tillräcklig kraft och precision så att den andre, efter detta förstaslag, inte skulle kunna åstadkomma mer 
än ”acceptabla förluster” på den första, skulle inte terrorbalansen fungera. Det är en allmän uppfattning att 
terrorbalansen starkt bidrog till att ingen avgörande drabbning mellan blocken inträffade. 
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franska urdragningen från Indokina och 
konferensen i Genève 1954 var andra 
misslyckanden för doktrinen om massiv 
vedergällning. Ett tredje exempel var den 
kommunistiska revolutionen på Kuba. 
Så småningom växte insikten fram att 
om USA skulle luta sig enbart mot denna 
doktrin, fanns bara två handlingsvägar 
vid lokala konflikter: den ena att starta ett 
generellt kärnvapenkrig, den andra bestod 
av kompromiss och reträtt. Massiv veder-
gällning fungerade inte längre. 

Nyckeln till att kunna hantera begrän-
sade konflikter och krig är att begränsa 
målsättningen. Det militära våldets omfatt-
ning skulle vara proportionellt till de vär-
den som stod på spel. En total seger över en 
motståndare till en obegränsad kostnad var 
långtifrån alltid önskvärd. Doktrinen om 
Massiv vedergällning upphörde med valet 
av John F. Kennedy som president 1960. 
Målet att hindra kommunistisk expansio-
nism behölls, men strategin förändrades 
och kom så småningom att kallas ”flexibelt 
svar” (Flexible Response). Metoder skulle 
utvecklas som skulle kunna möta alla for-

mer av kommunistisk aggression. Avsikten 
var att dessa skulle bli så kostsamma att 
man avstod från dem. Kennedy efterlyste 
även en mer aktiv amerikansk utrikes- och 
säkerhetspolitik. 

Flera kriser av den art som man hade 
förutsett initierades också från den kom-
munistiskt styrda världen. Stalin försökte 
isolera den västliga sektorn av Berlin 
under den så kallade Berlinkrisen 1946-
1948.20 Ett annat exempel är uppförandet 
av Berlinmuren 1961 och den därpå snabbt 
utbyggda Järnridån.21 Ett tredje exempel 
är 1962 års Kubakris.22 Dessa och andra 
kommunistiska initiativ hanterades, men 
med blandad framgång. Så var också fal-
let med Kubakrisen, eftersom USA fick 
lova att aldrig invadera Kuba mot det att 
Sovjetunionen avvecklade sin militära 
gruppering där. Efter Kuba-krisen ville 
Kennedy inte bara hindra och parera utan 
också ta initiativet gentemot kommu-
nistisk expansion. Han såg möjligheter i 
Sydostasien.

Även krig under senare decennier 
vittnar om svårigheter att få den militära 

20 Berlin saknade under krisen landförbindelse med väst utan fick istället försörjas med en luftbro. När Stalin 
insåg att flygbron, i princip, överspelade de sovjetiska ansträngningarna avslutades så småningom blockaden 
och en välbevakad landförbindelse mellan Västtyskland och Västberlin kunde öppnas.

21 Berlinmuren uppfördes för att innestänga Östtysklands innevånare och att hindra dem att fly till Västber-
lin.  

22 Efter USA: s attack sökte Castro även militär hjälp från Sovjetunionen. På hösten 1962 flög amerikanskt 
spaningsflyg över Kuba och tog foto som visade att Sovjetunionen höll på att bygga raketbaser. Om de 
färdigställdes – analyserna sade att vissa kunde vara färdiga inom två veckor – skulle det innebära att 
Sovjetunionen skulle få räckvidd över stora delar av USA, något som amerikanerna naturligtvis ville 
förhindra. Länge var ett flyganfall följt av ytterligare en invasion ett alternativ som låg nära till hands, 
men man fruktade motåtgärder som snabbt skulle kunna leda till ett fullskaligt krig. USA trodde att om 
de ingrep militärt skulle Sovjets första återgäldning ske i Berlin, och att upptrappningen därefter snabbt 
skulle leda till ett kärnvapenkrig.
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nivån i harmoni med den politiska. 
Gulfkriget 1991, Serbien 1999 och 
Irakkriget 2003 är några exempel 
på detta. 

Vietnamkrigets konsekvenser 
Vad som egentligen skulle åstad-
kommas med kriget i Vietnam, det 
vill säga vilka de politiska målen 
var, var oklart och därmed blev 
krigföringen i Vietnam oklar och 
försedd med handlingsregler som 
begränsade möjligheterna till framgång 
för USA. Med dominoteorin som över-
gripande idé formulerades syftet med den 
amerikanska insatsen av president Lyndon 
Johnson i det dokument som kom att kallas 
”The Gulf of Tonkin Resolution”.23

The United States of America is assisting 
the people of southeast Asia to protect 
their freedom and has no territorial, mi-
litary or political ambitions in that area, 
but desires only that these people should 
be left in peace to work out their own 
destinies in their own way. 

I Vietnam tillämpade USA doktrinen om 
flexibelt svar och eskalerade sina insatser 
i en typ av krig man var oförberedd för 
– irreguljär krigföring. Om det kriget har 
sagts att USA vann alla slag men förlorade 
kriget. Men dessa var bara mindre slag. 
Motståndaren såg noga till att undvika 
stora avgörande drabbningar intill dess att 

sydsidans moral var så försvagad att en of-
fensiv var möjlig. Den berömde historikern 
Max Hastings uttryckte sig på följande sätt 
om USA:s krigföring i detta krig.

USA:s militär var övertygad om att deras 
bästa tillgång, eldkraften, skulle användas 
för att utkämpa detta krig på sitt eget sätt i 
Vietnam, helt utan hänsyn till dess effekter 
för det vietnamesiska folket.  I detta fanns 
det grundläggande sveket: Amerika åtog 
sig att hindra att Vietnam blev kommu-
nistiskt, men visade från början en cynisk 
likgiltighet inför de kostnader som de som 
skulle räddas var tvungna att betala för en 
sådan politik. Om en sådan svaghet har 
blivit ett kännemärke i USA:s utrikespo-
litik i modern tid, manifesterades den för 
första gången i Vietnam. Den valda takti-
ken, den tillfogade smärtan, speglade den 
brutala sanningen att Vietnam bara var ett 

23 I ”The Gulf of Tonkin Resolution” deklarerade president Johnson vad upptrappningen av det amerikanska 
engagemanget i Vietnam hade som mål. Se Cawthorne, Nigel: Vietnam. A War Lost and Won. Arcturus, 
London 2003/2006, s 37 eller http://search.eb.com/eb/article-77901, (061115).

Helikoptrar gav de amerikanska operatio-
nerna hög rörlighet i den svåra terrängen i 
Vietnam
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slagfält på vilket USA tillfredsställde sina 
egna nationella intressen på ett sätt som 
passade nationens militära medel.24

Resultatet av detta krig medförde i USA 
en rannsakningsprocess och en analys som 
inte stod den tyska Reichswehr efter under 
början på 1920-talet. Syftet var att närma 
sig krig och krigföring på ett rationellt och 
medvetet sätt. Man intresserade sig för mi-
litära teoribildningar, vilka så småningom 
sammanfogades i delvis nya kombinationer 
och resulterade i ett sammanhållet koncept 
som spände över alla krigföringsnivåerna. 
På vägen dit intervjuade man systematiskt 
framstående tyska generaler från andra 
världskriget: Hermann Balck, von Mellen-
tin m fl. Även rysk krigskonst studerades. 
Man försökte använda erfarenheter från 
krigen tillsammans med den preussiske fi-
losofen och generalen Carl von Clausewitz 
tankar och skapa ett nytt krigföringskon-
cept. Ett doktrincentrum inrättades 1973, 
TRADOC, lett av generalen Dupuy, för att 
arbeta med de frågeställningar som man 
inte lyckats lösa under Vietnamkriget. 
I perioden 1976-1986 utvecklades i allt 
väsentligt det som så småningom kom att 
kallas The Maneuverist Approach eller på 
svenska manöverteorin.25

Det kalla kriget
Det så kallade ”kalla kriget”26 var en po-
litisk, ideologisk, ekonomisk och militär 
kamp mellan den fria världen och den 
kommunistiska. Det startade 1947 och 
avslutades den 25 december 1991 när Sov-
jetunionen upphörde att existera. Namnet 
”kalla kriget” uppkom eftersom det aldrig 
uppstod ett direkt militärt avgörande i en 
konfrontation mellan motståndarna. I stäl-
let fördes kampen med fredstida utgrup-
peringar, kapprustning, informationsopera-
tioner, spionage och små lokala krig genom 
ombud. En del av händelserna under det 
kalla kriget har redovisats tidigare i texten. 
De viktigaste direkta konfrontationerna var 
Kubakrisen, den sovjetiska Berlinblocka-
den och Berlinmuren. I nästan varje krig 
stod den fria världen och den kommunis-
tiska på motstående sidor: Koreakriget, 
Vietnamkriget, Sovjets krig i Afganistan, 
men även i de mindre inbördeskrigen i El 
Salvador, Nicaragua och Angola.  

Redan från det kalla krigets start fanns 
i USA en god förståelse för detta krigs 
speciella karaktär, även om strategin 
formades efterhand och även om misstag 
gjordes i samband med begränsade mindre 
konflikter. Ledare som Harry S Truman 

24 Hastings, Warriors, s  316. (Författarens översättning)
25 Om manöverteori se Lind, William S: Maneuver Warfare Handbook. Westview Press, Boulder 1985 och 

Hooker, Richard D Jr, red: Maneuver Warfare. An Anthology  Presidio Press, Novato, CA 1993 och War-
fighting. The USMC Doctrine in Maneuver Warare, Department of the Navy. Headquarters United States 
Marine Corps, Washington 1989/1997.  

26 Termen “Cold War” anses ha uppkommit efter det att journalisten Walter Lippman 1947 publicerat en arti-
kelserie och givit ut böcker om spänningarna mellan Sovjetunionen och USA. Se mer på http://en.wikipedia.
org/wiki/Cold_War. 
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och George Marshall lade från början upp 
en strategi som med vissa förändringar i 
princip skulle visa sig hållbar i över 40 
år och till sist sluta med seger. En seger 
som vanns utan ”den avgörande kraft-
mätningen”, något som Sun Zi en gång 
beskrev som den största av alla segrar.27 
Men det var inte bara USA:s förtjänst att 
konfrontationen uteblev. Båda sidor insåg 
så småningom att ett kärnvapenkrig inte 
skulle gå att kontrollera och att det strax 
skulle eskalera till ett garanterat ömsesidigt 
utplånande. 

Modern militärteori och doktrinutveckling
Doktrinutvecklingen som lett fram till det 
som visades upp i Irak 2003, började på 
allvar med AirLand Battle-konceptet från 
1982.28 Med konceptet, uttryckt i FM 100-
5 Operations 1982, infördes den operativa 
nivån och ett intellektuellt förhållningssätt 
till krig, i motsats till hur det nyss varit i 
Vietnam. Då hade amerikansk krigskonst 
i stor utsträckning handlat om eldkraft och 
att vinna slag på taktisk nivå. Även om den 
markerar början på utvecklingen av ett 
manöverkoncept, var det långt ifrån färdig-
utvecklat. Konceptet som kallas ”AirLand 
Battle” var Europafokuserat och hade som 
syfte att hejda ett sovjetiskt anfall mot 
Atlanten. Sovjetunionens överlägsenhet i 
konventionella styrkor på marken krävde 
nytänkande om man skulle ha en chans 
att lyckas. Till Atlantkusten var det endast 
200-300 km genom norra Tyskland och 

Holland. NATO:s arméer och kårer hade 
en linjär utgångsgruppering med mycket 
litet operativt djup. Dessa skulle hejda den 
första av Warsawapaktens echelonger. Det 
operativa djupet på marken var svårt att 
förändra, men i luften kunde det utökas 
genom att trycka undan det sovjetiska 
luftförsvaret och med luftstridskrafter 
engagera sovjetiska förstärkningsförband 
i andra och tredje echelongen. Det krävdes 
alltså ett intimt samarbete mellan mark-
stridskrafter och luftstridskrafter.

I Gulfkriget 1991 tillämpades i praktiken 
AirLand Battle-konceptet, framtaget för 
att försvara Europa. Luftmakten opererade 
redan från start över hela det irakiska 
territoriet och angrep tillsammans med 
koalitionens kryssningsmissiler, avfyrade 
främst från US Navy:s fartyg, Iraks led-
ningsstruktur, flygvapen och luftförsvar, 
viktiga markmål såsom det republikanska 
gardet samt mål med förmodade kopplingar 
till Iraks NBC-program (Nuclear, Biologi-
cal, Chemical). Under denna luftoperation 
inarbetades John A Wardens idéer om hur 
en luftoperation bör genomföras. Warden 
är en luftmaktsteoretiker i Duohets fotspår, 
och han har infogat modern teknologi och 
hur den kan nyttjas av luftstridskrafter på 
bästa sätt. Hans luftmaktsteori går ut på 
att slå till mot en nations politiska och 
ledning och viktiga samhällsfunktioner så 
att en effekt kallad strategisk paralysering 
(strategic paralysis) erhålls.

Efter 38 dagars intensiv förbekämpning 

27 Sun Tsu: The Art of  War. Transl. Griffith, kap. III, vers 3.
28  Rekkedal, N-M: Grunden till modern manöverkrigföring i Cedergren, A, och Mattsson, P, red., Uppdrags-

taktik. En ledningsfilosofi i förändring,Försvarshögskolan, Stockholm  2003, s 185-190.
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påbörjades avgörandet då markoffensiven 
inleddes. Den linjära grupperingen från 
Europas kontinent bibehölls (huvuddelen 
av de amerikanska och brittiska förbanden 
hade omgrupperats från Europa) och kom 
till praktiskt uttryck i att man anföll på 
linje. En stor del av samordningen under 
denna offensiva markoperation29 handlade 
om att hålla förbanden i jämnhöjd med 
varandra, för att skydda varandras flan-

ker.30 Operationen har ur denna aspekt mer 
liknats vid Schliffenplanen31 från 1914 än 
Operation Sichelschnitt32 från 1940. De 
irakiska förbanden kunde undvika den 
allierade markoffensiven genom omgrup-
pering i nordlig riktning eller möta den 
genom att kvarstanna och ta upp strid. I det 
senare fallet valdes i huvudsak försvars-
strid.33 Den allierade markoperationen 
med detta koncept av direkta metoder fick 
till följd att alliansens förband i huvudsak 
genomförde frontala anfall. Framgången 
byggde på en massiv koncentration av eld-
kraft, både luftburen och fartygsburen samt 
från vapensystem på marken. Rörelsen på 
marken hade till syfte att slå eller trycka 
undan irakiska förband så att Kuwait i 
slutänden kunde befrias. 

När denna operation genomfördes 1991, 
fanns hela manöverteorin utvecklad och 
flera böcker om det nya konceptet som 
inkluderade även rörelsen som vapen hade 
funnits i cirka fem år, bland andra William 
S Linds Maneuver Warfare Handbook 
från 1985. Den konceptuella utvecklingen 
hade också hunnit resultera i en ny Field 
Manual 100-5 1986 för den amerikan-
ska armén, som bland annat betonade 

29 Denna fas av ökenstormen är benämnd ”Desert Sabre”.
30 Swain, R M: Lucky War. Third Army in Desert Storm, U S  Army Command and General Staff College 

Press, Fort Leavenworth, Kansas, 1994, kapitel “Desert Storm: Battle”.
31 Slieffenplanen: Se Ove Pappila, ”Tysk ledning under inledningen av första världskriget” i Anders Ce-

dergren & Peter Mattsson, red: Uppdragstaktik – en ledningsfilosofi i förändring, Försvarshögskolan, 
Stockholm: 2003.

32 Operation Gelb är den tyska beteckningen på hela Västfälttåget 1940, då bland andra de allierade besegrades 
på cirka tre veckor. Operation Sichelschnitt är namnet på den del som omfattade framryckningen genom 
Ardennerna, penetrationen vid Meuse-Ardennerkanalen och avskärningen mot Engelska kanalen.

33 Dock bör påpekas att stora delar av de irakiska förbanden som hade till uppgift att fördröja de allierade 
gav upp i stället för att låta sig slåss.

USS Wisconsin byggdes under andra världs-
kriget och deltog även i Gulfkriget 1991
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manöver, vilseledning, penetration och 
decentraliserad ledning.34 Den sovjetiska 
operationskonsten inkluderade vid samma 
tidpunkt så kallade Operational Maneuver 
Groups (OMG) vilkas ursprung kan härle-
das till 1930-talet och utvecklingen av den 
sovjetiska operationskonsten.35 Konceptet 
kallades i litteraturen deep operations 
(djupoperationer) och förutsatte allsidiga, 
självständigt uppträdande förband, som 
var organiserade enligt principen om 
kombinerade vapen och som genomförde 
sina uppgifter med understöd av flygstrids-
krafter. Dessa OMG var avsedda att skapa 
genombrott och riva upp motståndarens 
känsligare verksamhet i den bakre delen 
av operationsområdet. Man kan då ställa 
sig frågan varför ett tydligare manöverkon-
cept, som inkluderade deep battle (strid på 
djupet eller djupa anfall), inte nyttjades i 
Gulfkriget 1991. Svaret är antagligen att 
det tar tid för idéer och insikter att först 
bli accepterade som en doktrin och sedan 
att resultera i ett nytt uppträdande på slag-

fältet. Efter det att en ny doktrin skapats 
behövs som regel sju-tio år av intensiv 
utbildning och träning innan den fullt ut 
kan tillämpas i praktiken.36 Det som tar 
tid är att omutbilda en officerskår och att 
grundutbilda förband i nytt uppträdande.37 

Ofta behöver även ny materiel tillföras. 
För att kunna tolka krigskonsten som 

tillämpades i Irakkriget 2003 behöver 
man av det här skälet gå tillbaks sju till 
tio år i tiden och konstatera vilken doktrin 
som då var förhärskande. Det man finner 
är doktriner om manöverkrigföring. De 
utvecklades ur AirLand Battle-konceptet 
med hjälp av studier av tysk, men främst 
rysk (sovjetisk) krigskonst och kom att 
kallas Maneuvre Warfare School. Den 
stora skillnaden i förhållande till AirLand 
Battle-konceptet i FM 100-5 1982, är ba-
lansen mellan luft- och markoperationen 
och att det tydligt talas om vikten av strid 
på djupet (deep battle) även för mark-
operationen.38 Troligtvis var tiden för kort 
mellan 1986 och ”Desert Storm” 1991 för 

34  Murray, Williamson and Scales, Robert H: The Iraq War. A military History, Cambridge, The Belknap 
Press of Harvard University Press, Massachusetts and London, England: 2003, s  47.

35 Upphovsmännen till denna idé om djupoperationer i den sovjetiska operationskonsten anses vara Tu-
chatjevskij och Triandofillov. Se Nils Marius Rekkedal, Modern krigskonst, Militärmakt i förändring, 
Försvarshögskolan, Stockholm 2002, s 107-108.

36 Tyska Wehrmacht hade konceptet, som omvärlden kom att kalla ”Blitzkrieg” klart redan 1927, då officers-
kåren kunde tillämpa det på divisionsnivå (utan materiel i form av stridsvagnar och flyg). Efter Hitlers 
rustningsbeslut 1935 tog det ytterligare fem år innan Wehrmacht kunde tillämpa det på slagfältet. Ett annat 
exempel är det svenska försvarsbeslutet 1958 och införandet av självständiga brigader och en högre grad 
av mekanisering. Med detta kom en ny doktrin för uppträdande med pansarförband, som inte fullt ut kunde 
tillämpas förrän i början av 1970-talet.

37  Macgregor, D A: Transformation Under Fire. Revolutionizing How America Fights, Praeger, London &  
Westport Connecticut  2003, s  24.

38  Rekkedal, Nils Marius:”Grunden till modern manöverkrigföring” i Anders Cedergren, & Peter Mattsson, 
red, Uppdragstaktik. En ledningsfilosofi i förändring, Försvarshögskolan, Stockholm 2003, s 196-201.
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att den mer utvecklade manöverdoktrinen 
och dess påbud om strid på djupet skulle 
kunna få någon större effekt. Den del i den 
amerikanska försvarsmakten som först tog 
till sig det nya konceptet var den ameri-
kanska marinkåren (USMC). I sin doktrin 
”Warfighting” från 1989 framhävs man-
överkrigföring (Maneuver Warfare) som 
det sammanhållna koncept som bäst kan 
ge förutsättningar för en mindre krigsmakt 
att besegra en större.

Manueuver warfare is a warfighting phi-
losophy that seeks to shatter the enemy’s 
cohesion through a variety of rapid, 
focused and unexpected actions which 
create a turbulent and rapidly deteriorating 
situation with which the enemy cannot 
cope.39

(USMC “Warfighting”)

Med ”FM 100-5 1993”, infördes även i 
US Army ett liknande utvecklat manöver-
orienterat krigföringskoncept. Dessa icke-
linjära tankegångar var för amerikanarna 
helt nya och bröt med tidigare amerikansk 
operationskonst. 

Dock bör påpekas att den amerikanska 
uppfattningen om operationskonst inte är 
samma som den svenska. NATO-samarbe-
tet har frammanat en hård standardisering 

för nästan allt militärt stabsarbete. Vidare 
skiljer sig uppfattningar och innehåll i 
många begrepp som hör samman med 
taktik och operationskonst från våra. Till 
exempel betraktar man uppdragstaktik40 
som en orderteknik som kan användas vid 
behov och har länge kallat det för Mis-
sion-type orders, även om termen Mission 
Command också används. Det finns många 
liknande exempel.

Transformationsperioden
Medan den amerikanska benägenheten att 
använda militärt våld under kalla kriget var 
liten, har våldströskel från 1991 och framåt 
gradvis sänkts. President Clinton tvekade 
inte att sätta in militära maktmedel i syfte att 
garantera en stabil fri värld. Olof Kronvall 
menar i sin artikel ”Is the Bush Doctrine an 
Analogy? American Use-of-Force Doctri-
nes from Vietnam to the War on Terror” att 
den nu gällande Bush-doktrinen fortsätter 
med det idealistiska inslaget från tidigare 
presidenter, men att avskräckning inte är 
tillräckligt för att nå de politiska målen. 
Bushdoktrinen inriktar säkerhetspolitiken 
mot förebyggande insatser (preemption). 
Den är även tydlig med vilka länder som 
i första hand kan betraktas som hot mot 
den fria världens säkerhet – skurkstaterna 
(rogue nations).41

39 USMC Warfighting, 1989/1997, s. 73. “Manöverkrigföring är en krigföringsfilosofi, som tar sikte på möj-
ligheterna att bryta ner motståndarens sammanhållning genom ett antal snabba, kraftsamlade och oväntade 
åtgärder. Avsikten är att skapa en turbulent och snabbt nedbrytande situation, som motståndaren inte kan 
hantera.” (Förf översättn.)

40 Uppdragstaktik: Se  Cedergren, Anders & Mattsson, Peter red: Uppdragstaktik. En ledningsfilosofi i för-
ändring,  Försvarshögskolan, Stockholm 2003.

41 Op cit, fotnot 18, s 162-167.



42

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT      

2-2007 2-20072-2007

Redan före Irakkriget 2003 (Opera-
tion Iraqi Freedom 1) hade den så kal-
lade ”transformationsperioden” (Period of 
Transformation) påbörjats under den ame-
rikanske försvarsministern Rumsfeld. Den 
utlöstes bland annat av de nya möjligheter 
som informationsteknologin erbjöd samt 
de nya hotbilder som avtecknade sig vid 
sekelskiftet. Även om en stor del av ”trans-
formationen” var teknologidriven, får 
man inte glömma att USA stod inför nya 
utmaningar efter det kalla kriget. I ”Trans-
formation Study Report”42 (april, 2001), 
levererad av en särskilt tillsatt studiegrupp 
ledd av General Jim MacCarthy, USAF, 
anges syftet med transformeringen.

Att lämna det knappa övertaget över 
kallakrigetmotståndaren och erhålla 
militär dominans över hela spektret (full 
spectrum) i 2000-talet – dominans i hela 
spektruet med militära förband som kan 
genomföra gemensamma operationer 
(Joint Response Forces).43

Med ”hela spektrumet” avses i den nämnda 
studierapporten alla typer av väpnade kon-
flikter från den högintensiva, existentiella 
till den lågintensiva fredsfrämjande, som 
ibland är mycket långt utdragen i tid och 
gränsande till fredstida politiska och mili-
tära aktiviteter. Det betonas också att den 

viktigaste militära förmågan är information 
som är gemensam för alla som deltar i en 
operation. Denna gemensamma lägesbild 
utgör grunden för att skapa nya förmågor.44  
De militära förmågor som anses mest ef-
tersträvansvärda är 

informations- och beslutsöver-
läge,
verkan med precision,
gruppering och underhåll av 
snabbinsatsstyrkor samt
dominans av mark-, sjö-, och 

       luftarenorna vad avser strid.45 

Transformationsperioden förefaller ha 
utlöst en uppsjö av publikationer innehål-
lande olika koncept för fortsatt doktrin-
utveckling. Dessa har oftast givits (tre-
ställiga) akronymer, vilka cirkulerat i den 
militärvetenskapliga diskussionen.  En av 
de första var RMA (Revolution in Military 
Affairs), vilken senare följdes av NCW 
(Network Centric Warfare). Däremellan 
har den intresserade läsaren kunnat bekanta 
sig med andra koncept såsom SA (Shock 
and Awe), RD (Rapid Dominance), OF 
(Objective Force), OF (Overwhelming 
Force), OP (Overmatching Power), RDO 
(Rapid Decisive Operations), OOTW 
(Operations Other than War). Bakom de 

•

•
•

•

42 Transformation Study Report, April 27, 2001. Transforming Military Operational Capabilities. (Förf. 
övers.)

43  Ibid, s 3.
44  Ibid, s 9.
45 Ibid s 10.
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flesta av dem finns en stark tro på tekno-
logi och vetenskap, men här skymtar även 
vapengrenstaktik och försvarsindustriella 
särintressen. 

Den amerikanske försvarsministern 
Donald Rumsfeld lade fast kursen i ett 
tal vid National Defense University, Fort 
McNair i april 2002, varvid han betonade 
informationsålderns betydelse. ”And we 
need to make the leap into the informa-
tion age, which is the critical foundation 
of our transformation efforts.”46 Men han 
var medveten om att det krävs mer än 
teknologi. ”We need to change not only 
the capabilities at our disposal, but also 
how we think about war. All the high-tech 
weapons in the world will not transform 
U S  armed forces unless we also transform 
the way we think, the way we train, the way 
we exercise, and the way we fight.”47 

Diskussionen har omfattat många 
aspekter på transformationsperioden. Dess 
entusiastiska förespråkare har torgfört upp-
fattningar som överintecknar teknologins 
möjligheter. En är att ”krigets dimma” kan 
skingras med underrättelser som främst 
inhämtats med hjälp av ny teknologi. Där-
med skulle inte bara krigsförloppen, utan 
även resultaten av krig kunna förutsägas, 
vilket aldrig tidigare varit möjligt. En an-
nan överdrift av teknologins möjligheter 
är de växlar man har dragit på precisions-
bekämpning på distans och vad denna 

”målbekämpning” skulle kunna åstad-
komma. Denna förbättring av eldkraften 
har lett till ett ”plattformstänkande” och en 
idé om att förbandens antal och numerär 
kraftigt kan reduceras. För att nämna en 
tredje, har den nya teknologin haft större 
tendens att centralisera ledningen än att 
decentralisera den, vilket hänger ihop med 
inställningen till frågan om krigets dimma 
skingrats eller ej. Ett tidigt exempel som 
åskådligör svårigheterna med detta förhåll-
ningssätt utgörs av NATO:s misslyckade 
bombkampanj mot Serbien 1999.48 Det 
konkreta politiska målet var att Milosevic 
skulle återvända till förhandlingsbordet. 
Med denna märkliga målsättning påbörja-
des en annorlunda militär insats i form av 
en ”singel service” operation från luften. 
Den utgör även ett exempel på vad som 
riskerar att inträffa då stora allianser skall 
uträtta något militärt. I det här fallet skulle 
nitton nationer komma överens om hur 
detta skulle genomföras. Resultatet blev 
ledning med mikromanagementperspektiv 
på grund av de omfattande handlingsregler 
som ansågs nödvändiga för en överens-
kommelse.49 Även om syftet var gott 
ursäktar det inte bristerna i tillämpningen 
av operationskonst. 

Bland annat erfarenheterna från Afgha-
nistan och Irak (Operation Iraqi Freedom 
2) talar för att doktrinutvecklingen nu är på 
väg in i en mer realistisk fas. Professor Nils 

46  http://www.defenselink.mil/speeches/2002/s20020131-secdef.html, (060814).
47  http://www.defenselink.mil/speeches/2002/s20020131-secdef.html, (060814).
48  http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/kosovo/fighting/fighting.html, (061115).
49  http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/kosovo/fighting/fighting.html, (061115).
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Marius Rekkedal vid Försvarshögskolan 
menar att transformationsperioden i prak-
tiken är över.50 Rekkedal kan ha rätt utan 
att denna utveckling avstannar, särskilt mot 
bakgrund av Donald Rumsfelds avgång. 
Transformationsperioden representerar ett 
teknologiskt sätt att närma sig krigskonst. 
Krigskonsten i USA kommer att fortsätta 
att utvecklas men kan komma att ha ett 
bredare och allsidigare anslag. 

Fortsatt utveckling av det amerikanska 
militära tänkandet
Två viktiga frågeställningar som påverkat 
krigskonstens utveckling under 1900-talet 
har bland andra varit ”Hur vinns krig?” och 
”Hur förbereder man sig för krig?” Den in-
direkta metoden, som Basil H  Liddell Hart 
teoretiserade kring och gjorde känd51, har 
utgjort en av grunderna för manöverkrig-
föringskonceptet. Detta koncept är en del 
av svaret på frågan: Hur vinns krig?  Andra 
svar på den frågan finns att studera bland 
annat i vår nuvarande doktringeneration: 
tillämpning av uppdragstaktik, nyttjande 
av kombinerade vapen, samordnade strids-
krafter i gemensamma operationer. Dessa 
och andra insikter har tillfört krigsveten-
skapen en sammanhängande evolutionär 
utveckling av krigskonst från 1920-talet 
fram till våra dagar. Frågan om hur krig 

vinns är fortfarande viktig att kunna svara 
på, även om en annan fråga blivit alltmer 
betydelsefull: Hur bör militära operationer 
genomföras och avslutas för att inte sabo-
tera möjligheterna för en varaktig fred? 
På den första frågan finns alltså hållbara 
svar som fortsätter att utvecklas. På den 
senare är svaren inte lika utvecklade och 
det är ganska säkert att alla svaren på den 
frågan inte enbart kommer att vara militära. 
I ett försök att bidra till ökad insikt har 
effekttänkande (effects-based approach 
to operations, EBAO) blivit aktuella 
begrepp. Bakgrunden är konceptet om 
Rapid Decisive Operations och de relativa 
misslyckandena i de utdragna konflikterna 
i Afganistan och Irak. 

I våra dagar talas det regelbundet om 
revolutioner inom krigskonsten. Världen 
är komplex och krig och krigföring är 
verksamheter som i sig innehåller en 
hög grad av komplexitet. Det betyder att 
verkligheten behöver hanteras såsom den 
faktiskt är. Teknologidrivna krigförings-
koncept överförenklar, vilket stänger ute en 
alltför stor del av verkligheten. Företrädare 
för olika krigföringskoncept vill gärna 
att just deras variant skall betraktas som 
omdanande, revolutionärt. Bland annat 
av detta skäl bör man motverka ”revolu-
tioner” och istället söka de evolutionära 

50  Intervju med Professor Nils Marius Rekkedal om Transformationsperioden, 2006-05-09.
51  Liddell Hart var visserligen den teoretiker som i modern tid lanserade begreppet Indirect Approach, men 

”metoden” hade tillämpats i krig under lång tid. Alexander den store kunde inte besegra den persiska 
flottan i regelrätt sjöstrid p g a styrkeförhållandena. Genom att anfalla och ta hamnarna längs Palestinas 
kust berövade han den sina baser och kunde på det sättet med hjälp av en indirekta metod neutralisera 
den 333-332 f Kr.  Se Liddell Hart, Basil H: The Strategy of Indirect Approach. Faber and Faber, London 
1941.
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sammanhangen. Det betyder också att 
man bör undvika treställiga förkortningar 
för varje ny tanke eller för mindre juste-
ringar av välkända krigföringskoncept. 
Studerar man krigshistoriens utveckling 
noggrant står visserligen revolutioner att 
finna, men de är relativt få och har tagit 
längre tid i anspråk för sitt genombrott än 
en ytlig studie kan ge sken av. I de flesta 
fall har tidsåtgången varit så avsevärd att 
det är mer befogat att beteckna dem som 
evolutionära än som revolutionära. 

Sammanfattning och slutsatser 
Mycket av militär verksamhet är inte 
unik för något speciellt land, utan mer el-
ler mindre universell. Det är därmed inte 
möjligt att hävda att USA har format en 
unik krigskonst. Det är snarare fråga om 
att beskriva hur det militära tänkandet ser 
ut och hur det har formats. Den här essän 
har undersökt hur detta har utvecklats 
och förändrats över 200 år. Texten argu-
menterar för att USA:s militära tänkande 
är, och skall vara, präglat av kultur och 
tradition som med olika framgång kom-
binerats med starka inslag av rationalitet. 
Detta förhållande gäller inte bara USA. 
Även andra nationer har sin tradition och 
sin rationalitet, sprungna ur de specifika 
strategiska förhållandena som råder just 
där. Alla nationer har därför inte fört 
krig likadant. Till exempel bekänner sig 
alla länder inom NATO samt Sverige till 
manövertänkande och manöverkrigföring, 
men detta har inte medfört att alla länder 
tolkar konceptet lika. 

När USA sent på 1900-talet accepte-

rade företeelsen begränsade krig och att 
det kunde vara rationellt att begränsa de 
politiska målsättningarna, har USA haft 
bekymmer att koppla den politiska nivån 
till den militära. Ofta har svårigheterna 
uppstått med löst formulerade politiska 
mål och en bristande planering och be-
redskap för hur militära segrar skall kunna 
omsättas i politiska effekter. Därmed har 
resultatet blivit att genomförd militär 
verksamhet inte harmoniserat med den 
politiska målsättningen. Lite hårdraget 
skulle man kunna uttrycka det som att 
man ofta planerat för militära operationer 
istället för krig. 

USA strävar efter att genomföra krig 
och operationer tillsammans med allierade 
(första och andra världskriget, Korea, 
Gulfkriget 1991, Bosnien, Irak 2003). 
Genom detta skapas en representativitet 
för världssamfundet och en markering av 
USA:s ledande roll. Med USA:s strate-
giska intressen kombinerat med att antalet 
förband reducerats och låsningarna på 
flera krigsskådeplatser, har formandet av 
allianser också blivit en förutsättning för 
att åstadkomma tillräckliga förmågor vid 
insats. USA har med en amerikansk term 
blivit ”over-stretched”, och allianser före-
faller vara en del av lösningen. 

Ett starkt inslag vid planering och ge-
nomförande är så kallade gemensamma 
operationer (joint operations). USA är 
det land som hårdast driver den utveck-
lingen, och etablering av luftherravälde 
är numera en förutsättning för att fullfölja 
en operation. Med andra ord är strävan att 
finna en fungerande operationskonst. Ett 
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utmärkande drag sedan 1980-talet är att det 
är USA som utvecklar moderna koncept 
och nya metoder. På senare år har detta 
arbete präglats av att möta den nya tidens 
utmaningar med bland annat motståndare 
som undviker avgörande slag och tillämpar 
gerilla- och upprorstaktik, såsom är fallen 
i Afganistan och Irak.

På fältet löser amerikanarna ofta sina 
taktiska och operativa behov med hjälp 
av eldkraft aven när andra metoder skulle 
kunna vara att föredra. Transformeringen 
har medfört att så kallad målbekämpning 
(targeting) på distans har fått en stark posi-
tion, vilket riskerar att leda till en alltför 
instrumentell syn på motståndaren istället 
för att betrakta honom i sitt kulturella 
sammanhang. Särskilt vid irreguljär krig-
föring får omfattande bekämpningsinsatser 
negativa effekter. 

Den amerikanska krigsmakten är ofta 
inåtvänd, koncentrerad på procedurer och 
regler istället för att vara målinriktad. Där 
finns en benägenhet till kontroll neråt istäl-
let för att uppmuntra en förståelse uppåt. 
Detta kontrollbehov tar sig även uttryck i 
försöken att skingra ”krigets dimma”, ofta 
med hjälp av teknologi. Scientific Mana-
gement är en amerikansk fras som ofta 
används för att karakterisera amerikansk 
grundsyn. Under Vietnamkriget, då fälttåg 
genomfördes utan tydliga målsättningar 
att värdera emot, mättes framgång med 

hjälp av ”body count”. Detta synsätt, att 
mäta framgång numeriskt, gör sig även 
påmint när det gäller att följa upp och 
utvärdera genomförandet av operationer i 
våra dagar. I utvecklingen av nya koncept, 
t ex ”EBAO” (Effects-Based Approach to 
Operations), kan detta ta sig uttryck i en 
närmast total dominans av kvantitativa 
mätmetoder.52

Projektarbetet med EBAO är multinatio-
nellt och leds av USA.53 Varför USA har 
valt att forma en multinationell grupp runt 
projektet finns det flera svar på. En orsak 
är sannolikt att man insett sina egna svå-
righeter och att andra länders kompetens 
behövs för att möta de utmaningar som 
beskrivits i den här essän. Trots ansträng-
ningarna att utveckla krigföringsförmågan 
på så rationell grund som möjligt, har det 
visat sig bland annat i Afghanistan och i 
Irak att allt inte blivit bra. Samtidigt som 
USA vänder sig till bland andra Sverige på 
grund av egna brister, importerar vi ganska 
okritiskt många koncept som kommer däri-
från. Vi behöver hålla i minnet att USA är 
en supermakt med sina intressen och stra-
tegiska målsättningar. Där finns en annan 
tradition och rationalitet och i jämförelse 
med Sverige har USA oändliga resurser. 
Därför kan USA välja andra metoder i krig, 
till exempel en direkt strategi, om så skulle 
vara lämpligt, för att nå framgång. 

För att förstå amerikansk strategi och 

52  The Effects-Based Approach to Operations. Concept of Operations (CONOPS) with Implementing Pro-
cedures, version 0,89, (USJFC, December 1, 2005).

53 Deltagande nationer är USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Sverige, Finland, Australien 
och NATO.
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krigskonst bör man också bära i minnet 
att humanism och högtstående värden 
ofta har väglett amerikansk politik och 
strategi. Denna tradition av idealism lever 
vidare parallellt med att USA agerar för att 
tillfredsställa sina egna säkerhetsintressen. 
Frågan om idealism i den amerikanska po-
litiken kan vara svår att värdera gentemot 
konkreta säkerhetspolitiska mål, eftersom 
den ofta finns inflätade i dessa. Tron på 
amerikansk universalism, d v s att den 
amerikanska idén om hur ett samhälle 
skall se ut för att människor skall kunna bli 
lyckliga passar överallt, kan i högsta grad 
ha bidragit till de politiska besluten om att 
genomföra den militära operationen i Irak 
2003 och att fullfölja processen på de sätt 
som vi nu ser. Ett tydligt tecken på detta 
är den uttalade målsättningen att bygga ett 
demokratiskt Irak och därmed ett mer sta-
bilt Mellanöstern.54 Författarens bestämda 
uppfattning är att idealismens inflytande 
alltjämt är stark och en bidragande orsak 
till att USA engagerar sig som den fria 
världens ledande nation. Till utvaldhetens 
avigsidor hör bristande förståelse för andra 
kulturers samhällsskick, tro och vanor. 
Utan insikter om USA:s sätt att känna sig 
unikt, kan det både vara svårt att förstå hur 
den amerikanska traditionen har utvecklats 
under 1900-talet och att förstå den samtida 
amerikanska politiken. 

We must never give up our support for 
the freedom loving Iraqi people. If we do 
America has lost its soul.55

(George W Bush)

USA:s krigsmakt står inför stora utma-
ningar, kanske större än andra länders 
krigsmakter. Detta beror till stor del på 
Bush-doktrinens koncept om preemptiva 
insatser mot skurkstater som hotar fred 
och stabilitet i sitt närområde och i den fria 
världen. De senare årens förhoppningar om 
att rationalitet och teknologi skall kunna 
ge krigskonsten ett så kraftfullt språng 
framåt att det går att tala om revolution 
är nu på väg in i en mer realistisk fas. I 
den pågående konceptuella utvecklingen 
måste det finnas plats för både tradition, 
så att långa utvecklingslinjer inte förstörs, 
och rationalitet, så att kompetens inom 
operationskonst kan vidmakthållas och 
utvecklas. En av utmaningarna ligger 
i att behålla kompetens för storskaliga 
konventionella krig, samtidigt som man 
förbereder sig väl även för begränsade och 
för irreguljära krig. Men detta är inte bara 
en fråga som berör USA. Hur USA möter 
samtidens utmaningar påverkar omvärlden 
på många plan.

54  Hallenberg, Jan: ”Vilka mål ville Bushadministrationen uppnå med att invadera Irak?” i Anderberg, Bengt;  
Cedergren, Anders; Ring, Stefan och Ångström, Jan  red: Irakkriget. Perspektiv på politik och krigföring. 
Försvarshögskolan, Stockholm: 2004, s  15. 

55 Fox News, 06-08-22.


