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1 INLEDNING 

1.1 Inledning 

Inriktningen på uppsatsen kommer att vara vilken nyttja och vilket behov svensk militär 
kan ha med helikoptern som verktyg i en militär operation. 

Ämnet belyses genom en analys av ett historiskt skeende där helikoptern för första 
gången fick påvisa sina styrkor och svagheter som verktyg i ett konfliktområde. 

Uppsatsen behandlar den delen av Vietnamkriget, då fokus från många nationer och inte 
minst närvaro av amerikansk militär var som störst (1965-75). Fokus på uppsatsen 
kommer att vara vilken effekt helikoptern bidrog med under operationerna i Vietnam 
kopplat mot krigets grundläggande förmågor. 1 

Ämnet är intressant i förhållande till de planerade förändringarna i Försvarsmakten idag, 
då den luftburna förmågan kan komma att försvinna. Därför är det viktigt att belysa vad 
helikopterunderstöd kan göra för skillnad i en militär operation. 

Anledning till att uppsatsen kommer behandla Vietnamkriget är att striderna i Vietnam 
var de första striderna i betydande omfattning där en armékår nyttjade helikoptrar. 
Vietnamkriget är även väldokumenterat och ger ett bra underlag för denna typ av arbete. 
Konflikten i Vietnam har även vissa kopplingar till de konflikter svenska 
Försvarsmakten arbetar med eller kan börja arbeta med eftersom den amerikanska 
styrkan var en expeditionskår långt hemifrån och med uppgift att ingå i en konflikt som 
var asymmetrisk. 

Min förhoppning är att det underlag som presenteras om hur amerikanarna nyttjade 
helikoptern i sina operationer kan ge en koppling till helikopterns styrkor och svagheter, 
som ett verktyg i svensk militära operationer.  

 

1.2 Bakgrund 

Vietnamkriget mellan de nordvietnamesiska och sydvietnamesiska styrkorna varade i 16 
år (1959-1975). Under åren USA tillförde styrkor och resurser till den sydvietnamesiska 
styrkan. Den första riktiga stora drabbningen mellan amerikanska soldater och den 
nordvietnamesiska koalitionen var 1965. USA hade med sitt verktyg helikoptern 
utvecklat en ny stridsteknik som gick ut på att luftlandsätta kavalleriet. 
Luftlandsättningen syftade till att förbanden snabbt kunde urlasta eller ilasta trupp på 
nästan alla platser i operationsområdet. I och med den nya taktiken blev det 
amerikanska förbandet mer rörligt och mindre begränsat till Vietnams befintliga vägnät. 
Denna taktik testades först vid slaget i Ia Drang. 

Helikoptern blev allt mer viktig för de amerikanska styrkorna ju längre konflikten 
pågick. Amerikanarna drog lärdom av sina strider i Vietnam och utvecklade samt 
testade helikoptern inom olika uppgiftsområden under krigets olika slag. Vietnamkriget 
blev det krig där helikoptern utvecklades från ha varit en resurs militära organisationer 
förfogade över, men inte nyttjat till sin fulla effekt. Till att förband nyttjade helikoptern 
för att nå en hög effekt med kombinerade vapen vid olika operationer. 

 

                                                 
1 Försvarsmakten, (2005), Doktrin för gemensamma operationer, Stockholm: Högkvarteret, s. 61 
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1.3 Syfte och Frågeställningar 

Mot bakgrund av det inledande resonemanget i inledningen syftar alltså uppsatsen till 
att belysa vilken effekt helikoptern skulle kunna bidra med i en svensk militär operation. 

I syfte att till slut besvara denna problemställning måste först några frågeställningar 
besvaras på vägen: 

- Hur mäts den militära effekten?  

- Vilken typ av operation kan Sverige komma att delta i med helikoptern? 

- Vilka tidigare erfarenheter finns att tillgå avseende helikopterns effekt i liknande  
militära operationer? 

  

1.4 Avgränsningar 

Denna uppsats kommer att avhandla Vietnamkriget. Vietnamkriget i den här uppsatsen 
är förknippat med den tiden då amerikansk närvaro var som störst i Vietnam 1965-1975. 
Vietnamkriget är intressant att studera med tanke på den nya stridsteknik armékåren 
skapade under dessa år, i förhållande till de uppgifter svenska Försvarsmakten skall 
kunna lösa idag. Vietnamkriget ger även möjlighet till lätttillgänglig litteratur inom 
området då dokumentationen från denna tid är omfattande. Analysen kommer att 
framhålla möjliga tillskott i förmågor utan att ta hänsyn till ekonomiska aspekter och 
avgränsningar mot andra materielsystem. Detta ligger utanför uppsatsens syfte.           
En läsare kan invända att Sverige kan lära sig mer av striderna i Afghanistan och Irak. 
Det har dock visat sig svårt att få tag på tydligt material kring helikopterns användande i 
Irak och Afghanistan. 

 

1.5 Materiel och källkritik 

Det inledande kapitlet samt metodkapitlet bygger på doktriner från svenska 
Försvarsmakten. Dessa källor ser författaren uppfylla de krav på äkthetskritierier som 
finns, främst av den anledning att de flesta doktrinerna är utgivna de senaste åren samt 
att de är dokument i Försvarsmakten.  

I kapitlet om Sveriges kommande operationer används utkast taktisk organisatorisk 
ekonomisk målsättning, (UTOEM) för helikopterbataljonen 2010, som är de senast 
skrivna ramverket för helikpterbataljonen. UTOEM används för att beskriva 
helikopterbataljonens kommande uppgifter nationellt och internationellt. I kapitlet 
kommer även skrivelsen från regering om svenskt deltagande i den nordiska 
stridsgruppen används, detta i syfte att ge den internationella synen på kommande 
operationer Sverige kan komma att delta i. 

Den litteratur som nyttjas i avhandlingsdelen är främst hämtad från personer med 
erfarenheter från kriget i Vietnam alternativt historiker som har granskat och analyserat 
erfarenheter från Vietnam.   

Marco Smedbergs bok Vietnamkrigen 1880-1980 (2008) ger en förklaring till tiden ur 
ett militärt och säkeretspolitiskt perspektiv. Källan ger en god överblick över den tid 
den amerikanska styrkan var närvarande i Vietnam.                             
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James Gibson, vetenskapsman från USA, skriver i sin bok The perfect war (1986) om 
bristen att ta itu med de misslyckande USA gjorde i Vietnam. Denna bok utgör även en 
god överblick med specifika händelser som ledde till olika effekter på slagfältet. 

Van Crevelds bok ledning i krig (2003) är en bok som handlar om utvecklingen av 
ledning från antikens Grekland till Vietnam. Boken tar upp hur andra delar har påverkat 
beslutsfattande under de avgörande slagen. 

Caputos bok a rumor of war (1977) är en självbiografi om erfarenheter i krig, 
framförallt baserad på de personliga erfarenheterna från kriget i Vietnam 1965-66. Likt 
denna bok skriver Scales om sina erfarenheter i olika krig, bland annat Vietnamkriget i 
sin bok Firepower in Limited War (1990).  

Dunnavents bok Rolling thunder in a Gentle land (2006) analyserar och beskriver 
erfarenheterna  från soldater som deltog under Vietnamkriget. Boken ger även inblick i 
motståndarens agerande på slagfältet. Likt denna bok är även Rise and Fall of an 
American Army U.S Ground Forces in Vietnam 1965-1973 (1985) av Stanton som även 
beskriver de strategier och stridstekniker styrkan nyttjade under kriget.  

Huvuddelen av arbetet som redovisas i uppsatsen bygger alltså på litteraturstudier. 
Litteraturen är till stor del hämtad från utlänskaförfattare. Författarna är till stor del 
krigsveteraner från Vietnam, något som medför att den uppsatslitteratur som används är 
främst från författare med ett västerländsktperspektiv.  

 

1.6 Disposition 

Inledningsvis kommer kapitel 2 bestå av ett tydliggörande av uppsatsens valda 
analysverktyg. Analysverktyget utgår från de grundläggande förmågorna enligt svensk 
militär doktrin. I kapitel 2 förklaras respektive förmåga enskilt men även hur de 
påverkar varandra. För att förbättra mätbarheten kommer kapitlet även belysa vissa 
indikatorer inom varje enskild förmåga. 

I kapitel 3 kommer en redovisning av vad Sveriges uppgifter är idag och vad kommande 
uppgifter kan bli för den svenska Försvarsmakten, samt ett tydliggöraande av vilka 
förmågor helikopterbataljonen kommer att bidra med i en svensk operation.  

I kapitel 4 analyseras Vietnamkriget med utgångspunkt från användningen av 
helikoptern och de erfarenheter som förvärvats därifrån. Erfarenheterna är dels hämtade 
från böcker av historiker som analyserat kriget, men framförallt från personer som 
deltagit själva i kriget. 

Det avslutande kapitelet är avsett för slutdiskussion, där tydliga kopplingar mot 
problemställningen genererar ett antal slutsatser.  
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2 METOD 

  

2.1 Metod  

Den metod som kommer nyttjas i kapitlet om Vietnamkriget är deskriptiv metod.2 Syftet 
är att förklara effekten med tillgången av helikoptern samt effekten den genererade 
under den pågående konflikten. I denna del kommer det presenteras ett antal 
analysfrågor. Svaren på dessa kommer ligga till grund för de slutsatser som dras i 
avhandlingen. 

2.2 De grundläggande förmågorna 

Detta avsnitt syftar till att beskriva ett analysverktyg med mätbara indikatorer för 
arbetet. Inom varje enskild förmåga kommer ej alla aspekter att beskrivas eller 
värdesättas. Detta beror på att valt analysverktyg har en bred definition i våra svenska 
doktriner. Basen ligger i att detta avsnitt beskriva varje enskild förmågas betydelse i en 
stridssituation, men även dessas förhållande till varandra.  

 

 
Bild 1: De grundläggande förmågorna3 
 

I vår svenska doktrin för gemensamma operationer utläses att de sex grundläggande 
förmågorna; ledning, rörlighet verkan, skydd, underrättelse och info samt uthållighet 
nyttjas för att beskriva, samordna eller analysera militär verksamhet.4 Modellen med de 
grundläggande förmågorna kan nyttjas vid planering och genomförande av militära 
operationer. I planeringsskedet kan modellen nyttjas både för eget förband och 
motståndarens förband. Förbandet kan härgenom identifiera egna och motståndarens 
styrkor och svagheter i respektive förmåga. 

Denna teoretiska förmågemodell kan även nyttjas till att utvärdera genomförd 
verksamhet. Modellen kan användas för att analysera operationer som har olika 
tidsförhållande. Det går med andra ord lika bra att analysera operationer som nyligen 
genomförts likväl som att analysera operationer som tidigare genomförts. 

                                                 
2 Ejvegård, Rolf, (2008),Vetenskaplig metod, Malmö, Holmgrens i Malmö AB,Upplaga 3:6.s 32,33 
3 Försvarsmakten, (2005), Doktrin för gemensamma operationer, Stockholm: Högkvarteret, s. 61 
4 Försvarsmakten, (2005), Doktrin för gemensamma operationer, Stockholm: Högkvarteret, s. 61 
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I vår svenska doktrin för markoperationer är denna teori om de grundläggande 
förmågorna en dynamisk tankemodell som beskriver de övergripande behoven och vilka 
förmågor som krävs för att nå uppsatta militära mål. Modellen syftar till att uppvisa vad 
samordning av de olika förmågorna kan betyda för att uppnå ett visst mål.5 Modellen 
renderar i ett verktyg för alla stabschefer och direkt underställd chef, (DUC) att i arbetet 
samordna stridskrafter så att maximal effekt uppnås på slagfältet. Förmågorna är ej 
rangordnade, utan måste ses i hela kontexten. Förmågorna är uteslutande beroende av 
varandra, en förändring av en förmåga medför förändringar för övriga förmågor på 
något sätt. 

 

2.2.1 Ledning 

Alla enheters möjlighet att samordna olika uppdrag bygger på ledningsförmågan.6 
Ledning skapar förutsättningar för enheterna att ta initiativet och hålla ett högre tempo 
än sin motståndare på slagfältet.7 Ledningsförmågan kan således inte hanteras isolerad 
utan är beroende av andra förmågor. Inte minst förmåga till underrättelse och 
information, som ger cheferna möjlighet att fastställa mål och de direktiv som måste 
delges. 

I boken ledning i krig (2003) skriver Martin Van Creveld att ledning är den funktion 
som utövas över tiden, utan denna funktion skulle inte en armé existera och kunna 
nyttjas.8  Van Creveld beskriver i boken hur viktig funktionen ledning är. Van Creveld 
säger att förband eller enheter med eller utan förmåga till ledning kommer påvisa 
utfallet av ett slag. Saknar en styrka ledningsförmågan på slagfältet kommer det med 
nästan all sannolikhet leda till en oundviklig förlust.  

När militära enheter skall utöva ledning krävs det tillförsel av resurser i form av olika 
stödsystem. Det enheterna vill erhålla är livsviktig information för dess kommande 
verksamhet. I modern tid är de flesta stödsystem för ledning datoriserade och gör det 
möjligt för chefen att få en tydlig lägesbild. 

 

Analysfrågor: 

- Vilken tillgång hade styrkorna till ledningsstödsystem? 

- Hur var det taktiska uppträdandet med dessa stödsystem under operationerna? 

 

2.2.2 Rörlighet 

Markstridskrafternas rörlighet är den funktion som främst förknippas med 
operationsområdets infrastruktur, vilket förbandet är i stort beroende av. Infrastrukturen 
avseende vägnät och förbindelser till olika grupperingsplatser påverkar din egen enhets 
rörlighetsförmåga.9 Vid tillfällen då förband skall verka i ett operationsområde där 

                                                 
5 Försvarsmakten, (2005), Doktrin för markoperationer, Stockholm: Högkvarteret, s. 30-31  
6 Försvarsmakten, (2002), Militärstrategisk doktrin, Stockholm, s. 77 
7 Försvarsmakten, (2005), Doktrin för gemensamma operationer, Stockholm: Högkvarteret, s. 36 
8 Van Creveld, Martin, (2003), Ledning i krig, Översättning anjo språkservice, Stockholm: 

Försvarshögskolan, s.9 
9 Försvarsmakten, (2005), Doktrin för markoperationer, Stockholm: Högkvarteret, s. 70-71 



LEDNINGSSKOLAN                      2009-07-07 6 
 
Yrkesofficersprogrammet 2006-2009 

infrastrukturen är bristfällig krävs att förbandet tillförs resurser för att klara av dess 
miljö.  

Rörlighet är en av de tre förmågorna som kopplas mot treenigheten, som tidigare 
benämndes stridens grunder. Dessa tre förmågor är rörlighet, verkan och skydd. 
Förmågorna är ofta skrivna i kontext till varandra. Leonhard skrev boken Fighting by 
minutes, där han hävdar att för att uppnå maximal effekt av förmågan rörlighet måste 
detta bekostas av förmågan skydd eller verkan. Alternativt måste enheten bekosta båda 
förmågorna för att nå maximal effekt.10 

Att förmågan rörlighet skulle kunna avgöra ett slag på egen hand är nog uteslutet, men 
med samma förutsättningar två motståndare emellan skulle fördelaktig rörlighet för det 
ena förbandet vara till så stor fördel att utmanövrering av motståndaren genererar i 
seger. 

 

Analysfrågor: 

- Vilka enheter nyttjade helikopterns förmåga till rörlighet? 

- Hur nyttjade enheterna detta, sett till det taktiska uppträdandet? 

  

2.2.3 Verkan 

Förmågan verkan beskrivs i doktriner för markoperationer (2005) som en funktion som 
åstadkoms vid bekämpning samt annan påverkan på motståndaren. Detta måste även 
samordnas i tid och rum genom förmågan underrättelse. Doktrinen trycker även på att 
system eller vidtagande av andra åtgärder som leder till motståndarens vilja eller 
förmåga till fortsatt strid förändras.11 De medel som kan nyttjas för att kunna uppnå 
förmågan verkan är direkta eller indirekta vapensystem, vilseledning, fördröjande 
fältarbeten samt elektronisk krigföring.12 

Verkan är som övriga förmågor, beroende av varandra. Som tidigare nämnts ingår 
verkan i Robert Leonhards teori, där Leonhard påvisar att genom samordning av verkan, 
rörlighet och skydd uppnår förbandet hög effekt. Men det finns vissa delar i en enhets 
uppträdande som får inslag av andra förmågor samtidigt som dessa tre skall ge effekt. 
Exempelvis är en helikopterenhet i samordning med ett artilleriförband beroende av 
dessa tre förmågor, Men för att artilleriförbandet skall kunna verka med indirekt eld 
krävs att enheten vet var de egna enheterna finns samt var motståndaren grupperat sig. 
Detta uppnås genom förmågan underrättelse och information som renderar i verkan. För 
att sedan artilleriförbandet skall kunna fortsätta verka krävs tillförsel av exempelvis 
ammunition vilket innebär att förmågan uthållighet blir integrerad. 

Till sist bör det också poängteras att utan förmågan verkan uppnår förbandet ifråga inget 
avgörande i striden. På grund av förbandets brist på verkansförmåga kan inte 
motståndarens vilja eller kapacitet slås ut. 

 

Analysfrågor: 

- Vilken teknik nyttjade helikoptern vid bekämpning av motståndaren? 

                                                 
10 Leonard, Robert R, (1994), Fighting by minutes: time and the art of war, Westport: Praeger Publisher, 

s.18 
11 Försvarsmakten, (2005), Doktrin för markoperationer, Stockholm: Högkvarteret, s. 67 
12 Försvarsmakten, (2005), Doktrin för markoperationer, Stockholm: Högkvarteret, s. 68 
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- Vilken samordning fanns mellan olika materielsystem? 

2.2.4 Skydd 

Skydd är de åtgärder från den enskilde eller ett förband som möjliggör att motståndaren 
inte kan upptäcka och bekämpa dig eller ditt förband. Detta oavsett vilken metod eller 
medel din motståndare använder.13 Vid främst operationer på markoperativ nivå kan 
förband som genomför en åtgärd som är oväntad eller överraskande för motståndaren 
innebära skydd. Skydd kan till exempel ske genom utspridning, maskeringsåtgärder, 
vilseledning, splitterskyddade transportmedel eller utrustning samt främst utnyttjande av 
terrängen och platsens miljö.14 

Skyddet spelar en central roll vid främst duellsituationer, där två motståndare emellan 
skall slå ut varandra och skyddsfaktorn skall mätas. Där den ena styrkan innehar en 
högre skyddsfaktor rent fysiskt, medför det ett övertag i situationen, som kan ge ett 
positivare utfall för denna part. 

Skydd integreras som tidigare nämnts främst till verkan och rörlighetsförmågorna, dessa 
är en del av stridens grunder och står i hög grad nära relation till varandra och dess 
kvalifikationer. En annan förmåga som är nära integrerad när skyddsförmågan 
analyseras är förmågan uthållighet. 

Skyddsförmågan kan erhållas genom att med ett verktyg, exempelvis helikoptern skapa 
skydd till andra enheter. Genom ett visst uppträdande med helikoptern skapas möjlighet 
för operationens övriga enheter att få högre effekt av förmågorna verkan, rörlighet och 
uthållighet.  

   

Analysfrågor: 

- Hur skapades skydd för övriga enheter genom understöd av helikoptern? 

- Vilka andra förmågor fick högre effekt genom understöd av helikoptern? 

 

2.2.5 Underrättelse och Information  

Förmågan underrättelse och information syftar till att få en tydlig aktuell och korrekt 
lägesbild av egna styrkor, motståndarens styrkor och omvärlden. Lägesbilden ligger till 
grund för egna styrkors chefer som måste inneha aktuell lägesbild för att fatta rätt beslut 
vid rätt tillfälle.15  

Underrättelse och informationsförmågan är inte en förmåga som kan avgöra ett slag, 
men den kan ligga till grund för att det ena förbandet skall få övertag i en viss 
stridssituation. Exempelvis skulle det kunna avgöra en stridsituation där anfallande 
förband inhämtat information om var förnödenhetslinjerna går till en viss plats. Vid 
avskärning av förnödenhetslinjen bidrar detta till att indirekt slå ut enheten som är 
grupperad i ett visst terrängavsnitt. Med mer innehav av information än sin motståndare 
taktiserar förbandet utifrån detta och får ett överläge i stridssituationen. 

Underrättelse och informationsförmågan stödjer några av övriga förmågor när ett 
avgörande skall ske. De förmågor som underrättelse och informationsförmågan 
samordnar främst med är ledning, verkan och rörlighet. 

                                                 
13 Försvarsmakten, (2005), Doktrin för markoperationer, Stockholm: Högkvarteret, s. 71 
14 Försvarsmakten, (2005), Doktrin för markoperationer, Stockholm: Högkvarteret, s. 72-73 
15 Försvarsmakten, (2005), Doktrin för markoperationer, Stockholm: Högkvarteret, s. 65 
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Som tidigare sagts är det en underrättelsebild som produceras till chefen, vilket gör det 
möjligt för denne att fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt, Utan rätt lägesbild kan inte 
ledningsförmågan nyttjas optimalt. För att förmågan verkan skall kunna ge maximal 
effekt krävs att eget förband lokaliserat och identifierat sin motståndare. Integreringen 
av rörlighetsförmågan effektiviseras genom ett stöd av underrättelse och 
informationsförmågan med identifiering av vart eget förband kan förflytta sig och 
transport kan ske utan fientlig påverkan.  

För att nå maximal effekt av denna förmåga krävs att förbandet och dess personal kan 
inhämta, bearbeta och presentera en mängd olika underrättelser och information. 
Inhämtning av underrättelse och information kan ske genom alltifrån soldaternas 
visuella observation till tekniskt avancerad utrustning. Det bör poängteras att processen 
är för förbandet är tids och personalkrävande.16    

 

Analysfrågor: 

- Hur skapades underrättelse och information för övriga enheter med hjälp av 
helikoptern? 

- Vilka möjligheter gav detta förbandet att agera på stridsfältet? 

2.2.6 Uthållighet  

Uthållighetsförmågan syftar till att på lång sikt klara av tilldelat uppdrag med gott 
resultat i en militär operation. För att uppnå detta bör förbandet genomföra de åtgärder 
som syftar till att vidmakthålla eller öka stridsvärde på förbandets egen personal och 
materiel. Vid samordning av stridsaktiviteter med förnödenhetsförsörjning, teknisk 
tjänst och sjukvård kan förbanden skapa en god uthållighetsförmåga.17  

Uthållighetsförmågan är en funktion som enskilt kan avgöra ett förbands öde. Fungerar 
inte denna funktions ingående delar kan eget förband nå sin egen kulminationspunkt.18 
Exempel på detta är när eget förband inte får tillgång till mer ammunition på slagfältet, 
Detta leder till ett negativt utfall av striden. 

Uthållighetsförmågan är väl integrerad med övriga förmågor. Förmågorna verkan och 
rörlighet är i stort behov av förmågan uthållighet. Detta iform av att eget förband 
innehar en dålig eller bra förnödenhetstjänst och teknisk tjänst, med ammunition och 
drivmedel till manöverenheterna, där påverkan av rörlighet och eldkraft blir tydliga 
resultat. Det finns även ett omvänt förhållande, där förbandet har en väl fungerande 
sjukvårdskedja, som leder till att fler soldater deltar i striderna och förbandet får högre 
verkansförmåga.  

Uthållighetsförmågan är avslutningsvis även i stort behov av att ledningsförmågan 
fungerar på ett effektivt sätt. Vid ett förband där det skapats ett välgenomtänkt och 
fungerande uppträdande för platser där tankning, återfyllnad av ammunition och 
sjukvårdstjänst genomförs bidrar detta till möjligheten att bibehålla 
uthållighetsförmågan.   

 

Analysfrågor: 

- Vilka möjligheter fanns till förnödenhetsförsörjning och sjukvårdstjänst? 

                                                 
16 Försvarsmakten, (2005), Doktrin för markoperationer, Stockholm: Högkvarteret, s. 66 
17 Försvarsmakten, (2005), Doktrin för markoperationer, Stockholm: Högkvarteret, s. 73 
18 Försvarsmakten, (2005), Doktrin för gemensamma operationer, Stockholm: Högkvarteret, s. 82 
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- Vilken effekt gav detta på förbandet? 

 

2.2.7 Kritik mot valt analysverktyg 

Det har tidigare nämnts att förmågorna inte kan isoleras från varandra, utan är i ständig 
samverkan med varandra. Hela förmågemodellen bygger på detta och det medför att det 
ej går att isolera en enskild förmåga när de olika stridsituationerna skall analyseras. I 
detta kapitel har analysfrågor skapats som kan nyttjas för att besvara del av uppsatta 
frågeställningar. Inom varje enskild förmåga skapas till analysen en balans och helhet 
med generella indikatorer som kommer att mätas för att skapa validitet i uppsatsen. Det 
ska även påpekas att definitionerna av respektive förmåga är ett urval av relevanta delar, 
hämtade direkt ur svenska doktriner och Leonards verk Fighting by minutes (1994) samt 
Van Crevelds bok ledning i krig (2003). 
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3 DET SVENSKA BEHOVET AV HELIKOPTERN 

3.1 UTOEM Helikopterbataljon 2010 

I UTOEM för helikopterbataljonen 2010 påvisar man tydligt att den säkerhetspolitiska 
hotbilden vi i Sverige och övriga nationer i EU ställs inför idag har förändras under det 
senaste decenniet. De hot och utmaningar nationer ställs inför idag är övervägande 
gemensamma. Detta har bidragit till att Försvarsmakten har ökat förmågan till att bidra i 
internationell krishantering. Försvarsmakten vill skapa en flexibel försvarsförmåga som 
kan svara upp mot internationella uppdrag, men även vara starkt bidragande till vårt 
grundläggande nationella försvar.  

Hotbilden har förändrats från att ha varit ett konventionellt hot i begränsad omfattning 
till den idag oförutsägbara hotbilden med icke-statliga aktörer. Det skapas hot som inte 
enbart är riktade mot vårt territorium, utan även mot olika typer av samhällsfunktioner. 
Försvarsmakten skall genom detta skapa snabbt gripbara förband som skall kunna möta 
och hantera de hot och utmaningar förbandet ställs inför.19 

Försvarsmaktens huvuduppgifter nationellt och internationellt är:  

”Försvarsmakten skall övervaka, kunna upptäcka och avisa kränkningar mot vårt 
territorium.  

Försvarsmakten skall vid tillfälle då främmande makt angriper Sverige, kunna försvara 
landet och avvisa angriparen. 

Försvarsmakten är ett stöd till det övriga samhället vid katastrofer, exempelvis vid 
stormar eller översvämningar. 

Försvarsmakten skall bidra med trupper till fredsbevarande och fredsframtvingande 
insatser runt om i världen.”20  

Försvarsmakten innehar en helikopterbataljon som skall kunna verka nationellt och 
internationellt. Helikopterbataljonen skall kunna agera med graderad insats, från insats 
med en större helikopterenhet till insats med enskild helikopter. Utvecklingen skall gå 
mot att helikopterbataljonen skall kunna lösa följande uppgifter: 

”Helikopterbataljonen skall kunna avdela taktiska enheter för att kunna: 

1. Search and rescue, (SAR) -insats i tre riktningar där enheterna förutsätts vara 
grupperade på befintliga flygflottiljer. 

2. Avdela taktisk enhet för att i samverkan med andra nationella enheter kunna hävda 
territoriell integritet längs den svenska kustlinjen.  

3. Avdela taktisk enhet för att understödja sjöstridsstyrka vid internationella insatser. 

4. Avdela taktisk enhet för att understödja specialförband vid nationella och 
internationella insatser. 

5. Avdela taktisk enhet för att ingå som ”combat support” i en snabbinsatsstyrka inom 
ramen för internationella insatser 

                                                 
19 HKV skrivelse (2005-12-21): UTOEM för Helikopterbataljon 2010, Diarienr: 01 631:78261, 

Stockholm, 1.1.1 omvärld, hot och utmaningar 
20 HKV skrivelse (2005-12-21): UTOEM för Helikopterbataljon 2010, Diarienr: 01 631:78261, 

Stockholm, 1.1.2 Operativ förmåga 
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6. Avdela taktisk enhet för att utgöra en operativ stödresurs vid internationella 
insatser inom Europa och globalt. Enheten skall ha förmåga till autonomt 
uppträdande. 

7. Avdela taktisk enhet för att utgöra en operativ stödresurs under en långvarig 
internationell insats inom Europa och globalt syftande till återuppbyggnad av 
nationen efter en stabiliseringsoperation.”21 

3.2 EU- stridsgrupperna 

Sveriges framtida säkerhet bygger som ovan nämnts på gemenskap och samverkan med 
andra länder. Med den hotbild och utmaningar Försvarsmakten ställs inför framgent är 
Sverige med och bidrar till den styrka som i december 1999 togs fram av Europarådet. 
Europarådet vill skapa en europeisk förmåga som skall kunna genomföra 
krishanteringsoperationer likt den i Kosovo, där den militära insatsen innefattade 
50 000- 60 000 soldater. Styrkan bör även kunna bidra med mindre snabbinsatsenheter. 
Detta medför att förbanden bör vara tillgängliga och insatsberedda med mycket kort 
varsel. Detta avtal är en del av den grund för Försvarsmaktens utveckling av den 
svenska militära förmågan i internationell krishantering.22  

Med de ovanstående besluten skapades EU-stridgruppkonceptet och medlemsländer i 
EU får lämna in intresse att deltaga med ett insatsberett förband. EU-stridsgrupperna är 
ett snabbhetsinstrument som skall kunna användas i ett brett spektrum av situationer. De 
uppgifter EU-stridsgruppen kan ställas inför kommer från Maastrichtfördraget och 
kallas Petersbergsuppgifterna:  

- Humanitära uppgifter och räddningsuppgifter 

- Fredsbevarande uppgifter 

- Uppgifter för militära styrkor i krishantering, inklusive fredsskapande insatser 

- Gemensamma avväpningsuppgifter 

- Stöd till tredje land i bekämpnadet av terrorism 

- Säkerhetssektorerreformuppgifter som en del i en bredare instutionsuppbyggnad. 23 

 

För ett förband skall kunna verka med hög grad av insatsberedskap och långt borta från 
hemmaunionen, krävs en förmåga till transport. Tillgången av helikoptertransport är en 
avgörande faktor för att stridsgruppens användbarhet. Den stridsgrupp svenska 
Försvarsmakten ingick i 2008 erhöll en helikopterenhet som var beredd att lösa följande 
uppgifter: 

1.   Sjukvårdstransport 

2.   Trupp- och materieltransport.24 

                                                 
21 HKV skrivelse (2005-12-21): UTOEM för Helikopterbataljon 2010, Diarienr: 01 631:78261, 
Stockholm, 3.1 Operativa villkor 
22 Regeringens skrivelse (2007/08:5), Redogörelse för svenskt deltagande i den nordiska stridsgruppen, 
Stockholm, 3.1 utvecklingen av EU:s stridsgrupper 
23 Regeringens skrivelse (2007/08:5), Redogörelse för svenskt deltagande i den nordiska stridsgruppen, 

Stockholm, 3.3 uppgifter för EU-stridsgrupperna 
24 Regeringens skrivelse (2007/08:5), Redogörelse för svenskt deltagande i den nordiska stridsgruppen, 
Stockholm, 4.4 Transporter 
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3.3 Slutsatser 

Med de ovan presenterade  fasta ramverk, samt beaktande av den risk för väpnat 
angrepp mot Sverige som idag bedöms som låg, är Försvarsmaktens dimensionerade 
uppgifter; att upprätthålla terrioriell integritet, delta i internationella operationer samt ge 
stöd till samhället vid stora nationella påfrestningar.    

Ser vi längre fram i tiden är risken mer svårbedömd och eventuell viss förändring måste 
ske i ramverken. Slutsatsen i kapitlet blir att Försvarsmakten idag skall erhålla en 
miniminivå vad gällande försvar mot väpnat angrepp och upprätthållande av territoriell 
integritet. Medans deltagande i internationella operationer och stöd till samhället vid 
stora påfrestningar skall kunna genomföras i närtid. Helikopterbataljonens uppgifter i 
dessa operationer blir att tillföra och effektivisera förmågorna rörlighet och uthållighet i 
operationerna. Helikopterbataljonen är en enhet som kommer att understödja båda 
markarenan och den marina arenan. 
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4 VIETNAMKRIGET 

4.1 Introduktion 

I detta stycke kommer en kort sammanfattning beskriva tiden då Vietnam låg i fokus 
och vad som skapade den konflikt de amerikanska styrkorna senare skulle ingå i.       
När Vietnamkriget berörs, avses oftast 1965-75. Vietnamkriget bygger egentligen på en 
tidigare konflikt som startade 1880, då Frankrike stegvis erövrade Vietnam, Laos och 
Kambodja. Dessa tre länder benämndes tidigare Indokina, men är missvisande på grund 
av att med Indokina avses idag hela den sydasiatiska halvön med Burma, Thailand, 
Laos, Kambodja, Vietnam och Malackahalvön. Genom att Frankrike erövrade dessa tre 
berörda länder innebar detta även krig med Kina. 

Därefter, under det andra världskriget, ockuperade Japan det så kallade Franska 
Indokina. Men i och med Japans kapitulering under andra världskriget och krigets slut, 
återvände fransmännen i hopp om att ta tillbaka Indokina. Resultatet slutade med att 
vietnameserna vann år 1954. 

Efter Koreakriget, var Vietnam ett av de viktigaste slagfälten under det kalla kriget. För 
USA var det uppsatta målet att hejda kommunistisk expansion. I och med att USA 1965 
skickade reguljära förband till Sydvietnam eskalerade konflikten till fullskalligt krig.25 
Tiden då amerikansk närvaro i Vietnam ökade med mer än 100 procent och ny 
stridsteknik skapades kommer i nästa del användas för att beskriva de effekter 
helikopterns närvaro medförde för de amerikanska styrkorna. Genom de två olika 
sidornas uppträdande och förutsättningar fanns det även en viss skiljeaktighet som bör 
belysas. Skillnaden mellan de två sidorna var inom luftarena där de amerikanska 
flygstridskrafterna hade ett totalt luftherravälde.26 

Trots luftherravälde och stora förluster för Nordvietnam var det USA som gav upp och 
drog sig tillbaka. Anledningen berodde inte på de stora slagen som utspelades under 
tiden 1965- 73, för dessa vann USA och tillfogade dessutom mycket större förluster till 
den nordvietnamiesiska alliansen än vad de själva led av.  Kriget avslutades genom att 
USA, med en enorm prestigeförlust, drog sig tillbaka på grund av att inte ha uppnått 
sina krigsmål samt för att de hade en hemmaopinion som var mycket krigstrött.27 

4.2 Ledning 

Som tidigare redovisats kan ej ledningsförmågan ses som en isolerad förmåga från 
övriga. Ledningsförmågan är den förmåga som levererar planering av och målsättning 
med ett eller flera skeden under en operation. Ledning har tidigare även berört 
samverkan med underrättelse och information som en nära liggande förmåga för att 
lyckas med ett gott resultat. Integrering av dessa två förmågor bidrar till att 
samordningen mellan tid och rum i verksamheten lyckas och renderar i ett gott resultat 
för förbandet på slagfältet.  

Van Creveld och Scales menar att striderna i Vietnam skapade olika nivåer av ledning i 
förbandet, detta blev tydligt påvisa även geografiskt i striden med hjälp av helikoptern. 
De olika nivåerna var alltså inte längre arenabegränsade utan samordning kunde ske 
från delar av luftarenan till markarenan. Genom samma kommunikationsradio kunde 

                                                 
25 Smedberg, Marco, (2008), Vietnamkrigen 1880-1980, Lund, Historiska Media, s. 13-14 
26 Försvarsmakten, (2005),Doktrin för luftoperationer, Stockholm: Högkvarteret, s. 24 
27 Smedberg, Marco, (2008), Vietnamkrigen 1880-1980, Lund, Historiska Media, s. 13-14 
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cheferna underrätta och leda striderna för båda arenorna. Dock erhölls ej 
kommunikationsmöjligheter till de stridskrafter som befanns sig ännu lite högre upp i 
luften, i form av flygunderstödet med attackflyg och bombflyg. Möjligheten med att 
kunna kommunicera mellan markförbanden och helikopterenheten medförde att 
helikoptern kunde hovra samt flyga lågt under operationerna. Närvaron till egen trupp 
kunde vara ner till 50m, ibland ännu lägre. Ledningsförmågan skapade fördelar som 
underrättelse och direkt understöd från luften till markförbandet, som kunde iscensätta 
åtgärder omgående. Men även markförbandet kunde ge underrättelser som helikoptern 
kunde dra nytta av, exempelvis när luftvärn eller artilleri observerades i området.28,29  

Gibson påpekar även att olika nivåerna av ledningsmöjligheter genererade både i 
fördelar och nackdelar under operationerna. De amerikanska styrkorna skapade en 
Command and Control-helikopter som hovrade över operationsområdet och skulle leda 
striderna som pågick på marken. Detta skapade fördel vid vissa tillfällen när till 
exempel sidoförband tillfördes på stridsfältet kunde detta rapporteras från luften, något 
som skapade mindre risk för vådabekämpning i den formen att förbanden sköt mot 
varandra. Gibson får stöd av Van Creveld i att tekniken hade nackdelar. Tekniken 
skapade problem med hierarkin i form av ett antal gånger när order blev till kontraorder 
från högre chefer som hade samma kanal som cheferna på markarenan. Något som 
ledde till förvirring hos den chef som ledde sin enhet på marken och därmed förlamade 
chefen i sitt agerande.30,31  

Gibson beskriver även att en viss förlamning infann sig när det blev tydligt att 
motståndaren hade knäckt förbandens nyttjande av lysgranater för att leda in 
eldunderstöd. Vid uppskjutning av en viss färg visste helikoptrarna var eget förband 
befann sig och att eldunderstöd eller annat understöd kunde ske därifrån mot 
motståndaren. Men motståndaren nyttjade samma färgmarkering som amerikanarna, 
vilket medförde att över radio fick markförbandet endast rapportera, - Jag skjuter rök 
nu!. Helikoptern svarar efter observation, - Jag identifierar grön. Var identifieringen 
korrekt, sköts flera lysgranater av samma färg upp på samma plats och helikoptern 
visste nu var eldunderstödet eller annat understöd skulle ske.32 

Förändringen i förmågan ledning inträffade i och med den miljö styrkan uppträdde i och 
de möjligheter helikoptern innebar för den amerikanska styrkan. I och med valet av 
kommunikationssystem lyckades förbandet dessutom skapa god möjlighet till 
samordning mellan luftarena och markarenan i striden. Samordningen medför sedan att 
egen enhet kunna bibehålla initiativet och tempot på slagfältet.  

4.3 Rörlighet 

Förmågan rörlighet är nära förknippat med den infrastruktur som finns i 
operationsområdet. Infrastrukturen och terrängen i Vietnam består till stor del av berg 
och kullar men även del av tät tropisk skogsvegetation, som även benämns djungel.33 

                                                 
28 Scales. Jr , Robert H,(1990) Firepower in Limited War, Washington DC, National Defence University 

Press, 92-93  
29 Van Creveld, Martin, (2003), Ledning i krig, Översättning anjo språkservice, Stockholm: 

Försvarshögskolan, s. 199 
30 Gibson, James W, (2000), The perfect war, Technowar in Vietnam, New York, Atlantic Monthy Press, 

s. 106 
31 Van Creveld, Martin, (2003), Ledning i krig, Översättning anjo språkservice, Stockholm: 

Försvarshögskolan, s. 199, 202 
32 Gibson, James W, (2000), The perfect war, Technowar in Vietnam, New York, Atlantic Monthy Press, 

s. 106-107 
33 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/vm.html, hämtad 2009-04-03 
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Med den infrastruktur som fanns, var vägar något som fanns i liten utsträckning. Dessa 
vägar var riskabla att framrycka på, på grund av att anfall från motståndaren kunde 
nyttjas flitigt. Detta i sin tur medförde att rörligheten sett till terrängen var begränsande 
för markförbanden och förflyttningar tog lång tid och tog mycket kraft av förbandet. 
Men med helikoptern som verktyg skapades ett förband som erhöll hög rörlighet på 
stridsfältet.34 

Scales och Dunnavent är tydligt överens om att helikopterns närvaro som verktyg 
skapade hög rörlighet för det amerikanska förbandet i Vietnam. Genom 
transportmöjligheten av trupp och materiel agerade artilleriförbanden understödsenhet 
för infanteriförband. Med förmåga och möjlighet till förflyttning av artilleriförbandet 
skapades ett rörligt understöd för hela den amerikanska styrkan. Skyddet som 
artilleriförbandet hade under sitt agerande var genom stridstekniskt uppträdande med 
helikoptrarna. Efter att helikoptern urlastat artilleripjäserna flög den iväg till en form av 
väntläge. Efter att artilleripjäserna befunnit sig på marken en viss tid, alternativt avgett 
viss verkanseld flögs helikoptrarna åter in och omgrupperade artilleripjäserna. Genom 
denna teknik skapade det amerikanska artilleriförbandet sitt eget skydd genom hög 
rörlighet och flexibilitet vid grupperingsplatser.35,36 Genom det amerikanska förbandets 
uppträdande erhölls även verkan, rörlighet och skyddsförmåga vid försvar och 
anfallsstrid.  

Dunnavent trycker även på att de begränsningar som fanns i rörligheten, motverkades 
med samordningen mellan helikopterenheterna och markenheterna. Helikoptern gav de 
markförband, som tidigare haft begränsningar i och med den infrastruktur som fanns i 
Vietnam, nya möjligheter att operera mer fritt. Operationer kunde nu genomföras av 
markförbanden på platser där det var berg och kullar, stora ytor av risfält samt i 
djungeln.37 Tillgången av eldunderstöd från närliggande helikoptrar i luften var grunden 
till att markoffensiven erhöll förmågorna verkan, rörlighet och skydd under 
operationerna.   

4.4 Verkan 

Som tidigare redovisats krävs att fler komponenter än just bara elden effektiviseras för 
att ett förband skall uppnå den grundläggande förmågan verkan. Samordning i tid och 
rum med förmågan underrättelse skapade för förbandet en stridsteknik för att erhålla 
mycket verkanseld mot motståndaren när enheter var i stridskontakt. Elden levererade 
resultatet av antalet skadade eller döda på stridsfältet. Integrerar vi sedan verkan 
tillsammans med rörligheten och skyddet når man påverkan på sin motståndares vilja 
eller förmåga till fortsatt strid.  

Scales och Stanton beskriver hur det amerikanska förbandet skulle uppnå effekt av de 
tre förmågorna integrerat, kopplat mot den infrastruktur som beskrivs i tidigare avsnitt. 
Enheterna i Vietnam delade in det amerikanska förbandets helikoptrar i olika team. Det 
första teamet var en rekognoserings- och bekämpningsenhet. Teamet hade i uppgift att 
rekognosera terräng i det område operationen skulle äga rum. Vid upptäckt av fienden 
skulle enheten bekämpa, nedhålla eller få motståndaren att dra sig tillbaka. Teamet 
kunde även ge information om målets position till artillerienheten som levererade 
verkan i målet. Det andra teamet, som var transportteam, hade i uppgift att transportera 

                                                 
34 Wiest, Andrew ,(2006), Rolling Thunder in a Gentle Land, s.230 
35 Scales. Jr , Robert H,(1990) Firepower in Limited War, Washington DC, National Defence University 

Press, 91-95 
36 Wiest, Andrew ,(2006), Rolling Thunder in a Gentle Land, s.230 
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in soldaterna till så kallade landing-zones, där urlastning och gruppering av enheten 
skedde, därefter flög helikoptern upp i luften igen och inväntade nya ordrar.38,39 De 
förband som uppträdde på marken enligt Stanton, hade i uppgift att söka stridskontakt 
och sedan se till att överleva den första eldstriden. Efter första eldstriden kunde 
markförbanden åberopa eldunderstöd, förstärkning med hjälp av helikoptrarna. 
Amerikanarna skapade en stridsteknik som gick ut på att skjuta upp lysgranater, 
rökgranater och nyttja spårljusammunition för att tydligare visa var egen trupp fanns 
samt var eldunderstöd skulle ske. 40 Tack vare den underrättelse och information som 
producerades mellan mark och luftarenan kunde helikoptrarna ligga nära egen trupp och 
understödja strax ovanför dem. Nackdelen för helikoptern var dock att den inte kunde 
bära med sig mycket ammunition. Med nära avstånd till motståndaren och skickliga 
piloter skapades ett bra eldunderstöd för de stridande enheterna på marken.41  

Scales påpekar att det effektiva eldunderstödet och helikopterteamets snabba agerande, 
resulterade i att de amerikanska trupperna som skulle genomföra operationer inför varje 
operation önskade att varje enhet hade tillgång till helikopterunderstöd. Det blev till och 
med större efterfrågan av helikopterunderstöd än av artilleriunderstöd från 
markförbandens chefer.42  

4.5 Skydd 

I de två föregående styckena har rörligheten och verkan analyserats. Dessa två 
tillsammans med förmågan skydd benämns stridens grunder. Dessa tre förmågor 
integrerat med varandra skapar rätt förutsättningar för att tillsammans leverera maximal 
effekt för ett förband i en operation. I detta avsnitt kommer de andra två förmågorna 
ligga till grund för den effektivisering amerikanarna gjorde med förmågan skydd på 
slagfältet. Det finns även kopplingar mot förmågan uthållighet som integreras med 
förmågan skydd i den formen att förband som nyttjar stridens grunder och effektiviserar 
det får en längre och effektivare uthållighet. Effektivare i den formen att med rätt 
manövrar på slagfältet och rätt integrering av förmågorna få mindre utfall av sårade och 
skadade i operationen.  

Som tidigare nämnts så agerade helikoptrarna eldunderstöd åt enheterna på marken. 
Med helikoptern nära ovanför markförbandets chefer och dess soldater skapades en 
form av trygghet till anfallet. Caputo berättar att när soldaten såg eller hörde 
helikoptrarna ovanför dem erhölls en högre grad av känsla till att vilja strida. Närheten 
av helikoptern i området hade skapat en miljö för soldaten som bedömdes vara känd 
iform av att inneha rätt underrättelse och information av helikoptern, samt helikopterns 
närvaro skulle få motståndaren till att vara underlägsen situationen.43 Hade enheten inte 
haft helikoptrar i närheten hade situationen varit mer osäker och detta i sin tur hade 
smittat av sig på soldaterna på marken. Viljan ökade även i och med att begränsningen 
med terrängen minskat. Tidigare hade ej förbandet kunnat nyttja eller ta viss terräng på 
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grund av att risken var alldeles för stor för stridskontakt. Men i och med helikopterns 
förmåga att leverera skydd till markförbandet kunde operationer genomföras i bergs- 
och kullpartier samt risfält, med en mer kontrollerad stridsituation.44  

Scales vittnar även om att moralen höjdes hos soldater och cheferna som stred på 
marken. Medvetenheten om att helikoptrarna hovrade över dem skapade känslan till att 
hjälpen fanns nära markoffensiven. Understödet iform av verkanseld och möjlighet till 
transport från platsen ökade förmågorna verkan och rörlighet men även skyddet till 
förbandet. Samtidigt var soldaten väl medveten om att vid stridskontakt agerar 
helikoptrarna och detta leder till verkanseld, förflyttning till ny plats eller vid utgång av 
skador i förbandet så transporterar sjukvårdshelikopter till avancerad sjukvårdsplats.45 

Vikten av ett fungerande transport- och sjukvårdsunderstöd renderade i att förmågan 
uthållighet ökade kraftigt på förbandet. I och med att soldaterna kunde få viss hjälp av 
sjukvårdare snabbt under färden i helikoptern, samt transporteras till avancerad 
sjukvårdsplats gjorde att förbandets sårade som ledde till dödsfall minskade kraftigt.46 

4.6 Underrättelse och Information 

Som tidigare redovisats, genom förmågan underrättelse och information skapas rätt 
förutsättningar för ledningen i en tänkt operation att fatta beslut. Denna förmåga skapas 
genom korrekt och aktuell lägesbild av motståndarens aktivitet/er, eget förband och 
omvärlden. Med hänsyn till att underrättelse och informationsförmåga är de som bygger 
upp och ger en bättre förutsättning till ledningsförmågan, underställs även övriga 
förmågor under dess vingar. I detta avsnitt kommer det påvisas hur helikoptern skapade 
den aktuella lägesbilden i olika skeden, men även kunde ge förbandet rätt 
förutsättningar för cheferna att planera och genomföra operationer.  

Scales berättar om hur det amerikanska förbandet nyttjade ett mindre team för att 
inhämta underrättelse och information för nuvarande och kommande operationer. 
Teamet bestod av en såkallad ”little bird” som var en mindre helikopter som kunde vara 
till stor nytta vid observationer nära marknivån, detta på grund av helikopterns förmåga 
att genomföra oberäkneliga manövrar.47 Till sin hjälp hade ”little bird” två stycken 
helikoptrar som stod för skyddet. Med denna teknik skapades ett team som inhämtade 
underrättelse med precision och direkt observation av motståndarens verksamhet. Vid 
eventuell stridskontakt med motståndaren kunde enheten avge nedkämpande alternativt 
nedhållande eld för att kunna dra sig tillbaka.48    

Väl under operationer nyttjades även helikoptern på ett antal sätt till att inhämta ny 
underrättelse. I tidigare stycke belystes att när helikopterenheten delade in sig i team 
erhölls det en aktuell lägesbild över tiden med detta team. I och med övervakning och 
observation över operationens område kunde helikoptrarna inhämta underrättelse över 
tiden, detta skapade en möjlighet för markförbanden att hoppa bock mellan olika 
terrängpartier.49  
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Scales trycker även på att helikoptern många gånger var en framgångsfaktor för att en 
operation skulle kunna inledas men även fortgå. Helikoptern var ett verktyg som 
skapade snabbhet och bra manövreringsmöjligheter, då motståndarens möjlighet och 
skicklighet till att gömma sig skapade ett behov av att rekognosera och finna 
motståndaren. Det understöd helikoptrarna gav till övriga enheter med underrättelse och 
information var främst under; rekognosering innan en operation, konvojer, 
områdesövervakning samt inhämtning av information för artilleriet. Med hänsyn till den 
effekt helikoptern skapade för övriga enheter uppkom det synpunkter från 
artilleriförbandet, som ansåg att det fanns för få ”little birds”. Med tanke på dess 
oberäkneliga flygteknik och inhämtningsmöjlighet av information, hade artilleriet 
önskat att fler tillfördes styrkan i Vietnam.50  

4.7 Uthållighet 

Förmågan uthållighet som tidigare beskrivits syftar till att med rätt åtgärder skapa 
förutsättningar till att klara av tilldelat uppdrag med gott resultat. För att förband i 
operationer skall klara av detta krävs att förbandet genomför åtgärder som syftar till 
vidmakthållande och återskapande av stridsvärde på förbandens personal och materiel. 
Den amerikanska styrkan i Vietnam lyckades generera god effekt inom denna förmåga 
med hjälp av helikoptern.  

Med nya erfarenheter och nya operationer ökade nyttjandet av helikoptern under 
Vietnamkriget. Helikoptern deltog i de flesta operationer och var det främsta verktyget 
när de gällde att tillföra ny trupp, mer ammunition och förnödenheter för förbandets 
existens. Stanton berättar om den lyft- och transportmöjlighet helikoptern gav. 
Tillsammans med den infrastruktur som rådde i Vietnam var detta en grundsten i 
operationstaktiken. Erfarenheterna från andra världskriget påvisade att förbandet i 
Vietnam skapade en bättre och effektivare sjukvårdskedja, främst genom helikopterns 
möjlighet att landa nära anfallslinjen/försvarslinjen och transportera ut de skadade, men 
även i och med den utrustning som kunde medföras i helikoptern så kunde även 
åtgärder för de skadade påbörjas innan helikoptern nådde avancerad sjukvård.51 Detta 
medförde att andelen sårade som dog beräknades till 2,5 procent, att jämföra med 
utgången under andra världskriget då siffran var 4 procent.52 

Förband som inte har en fungerande uthållighetsförmåga förseglar sitt eget öde, Om 
ingående delar inte fungerar finns risken att förbandet når sin egen kulminationspunkt. 
Stanton beskriver att förmågan uthållighet, blev en förmåga som byggdes på bra resultat 
från högsta nivåerna ner till de lägsta. Med den stridsteknik där trupp, ammunition och 
övrig förnödenhetstransport fungerade från säker bas fram till fronten skapades en 
stridsvilja hos varje soldat. Soldaterna visste att vid stridskontakt som ledde till skador 
eller långvariga perioder i okänd terräng, fanns helikoptrarna där som understöd med 
allt från förstärkning iform av trupp eller ammunition. Även när stridskontakten 
resulterade i skador fanns möjligheten att få hjälp av sjukvårdare eller transport.53  

Helikoptrarna som deltog var ett primärt mål för motståndaren som befann sig i 
området. Helikoptrarna ägde inte något nämnvärt egenskydd i form av pansar. Under 
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operationer hände det att helikoptrar blev nerskjutna, förbandet gjorde då allt man 
kunde för att rädda besättning och trupp. Helikopterenheten genomförde även 
transporter av helikopterkroppar från operationsområdet.54 Detta medförde att förbandet 
genomförde de åtgärder som gick för att vidmakthålla eller återskapa stridsvärdet på 
förbandet.   

4.8 Slutsatser 

I detta kapitel redovisas de slutsatser som dragits från var enskild förmåga. Slutsatserna 
är kopplade mot de tidigare redovisade analysfrågorna i metoddelen. 

Inom förmågan ledning blev det tydligt under Vietnamkriget att operationer kunde lösas 
genom kombinerade vapen. Detta tack vare att amerikanarna nyttjade ett 
radiokommunikationssystem som kunde nyttjas av alla arenor. Nyttjandet ledde till 
fördelar som att operationerna kunde samordnas i tid och rum på ett effektivare sätt än 
tidigare. Med närheten av cheferna i den så kallade Command and Control helikoptern 
vid operationerna kunde i helikoptern svåra beslut fattas snabbare. Det kunde dock även 
leda till att cheferna som befann sig över befälen på markarenan fattade beslut åt dem. 
Dessa beslut eller kontraorders kunde vara av sådan skada att det ledde till 
handlingsförlamning för befälet som befann sig på marken. En tydlig samordning 
mellan luftarenan och markarenan kunde även generera god effekt, speciellt vid 
eldunderstöd där ledning av helikopterunderstöd skedde med exempelvis lysgranater på 
ett speciellt sätt. Där fick enheterna tillsammans skapa sin egen taktik på grund av att 
motståndaren knäckt kommunikationen mellan helikoptrarna och markförbanden.   

Med helikoptern som verktyg i operationsområdet minskade begränsningarna i 
rörligheten för det amerikanska förbandet. Sett till landets infrastruktur fanns mycket 
terräng som var svårbemästrad för det amerikanska förbandet, men med verktyget 
helikoptern kunde styrkan operera i de flesta terrängpartier i Vietnam. 
Rörlighetsförmågan ihop med uthållighetsförmågan var de två förmågor som gav mest 
effekt för det amerikanska förbandet som uppträde i Vietnam. En effektiv stridsteknik 
som skapades i Vietnam för rörligheten var omgruppering av artilleripjäserna med hjälp 
av helikoptern. Genom samordning mellan helikopterenheterna och artillerienheterna 
skapades möjlighet till snabbare omgrupperingshastigheter och mindre begränsningar 
sett till terrängen. Samordningen gav även effekt för hela den amerikanska styrkan som 
genomförde en viss operation. Med helikopterenheten och artillerienhetens åtgärder 
skapades förmågorna rörlighet, skydd och verkan åt hela styrkan i en operation.   

Som tidigare nämnts skapades samordning mellan mark och luftarenan, detta renderade 
i mer effekt i andra förmågor. Verkansförmågan blev effektiv genom att amerikanarna 
delade in helikopterenheten i olika team under operationerna. Ett team som 
transporterade enheterna som skulle ta terräng på marken, det andra teamet var 
rekognoserings- och bekämpningsteamet som befann sig längre fram och hade i uppgift 
att söka upp fienden eller bara identifiera dem. Med hjälp av identifiering kunde enheten 
sedan leverera verkan i målet med helikoptrarna men inte minst med artilleriet. För att 
uppnå maximal verkan av de helikopterenheter som var med i operationen, så befann sig 
helikoptrarna nära markförbandet. Dock var begränsningen på lastningskapaciteten i 
helikoptern till nackdel för förbanden. Detta kompenserades av ett nära avstånd till 
trupp men även piloternas skicklighet till manövrering till ett effektivt eldunderstöd för 
markförbandet. Med den terräng det amerikanska förbandet uppträde i gav helikoptrarna 
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ett mycket bra eldunderstöd, så bra att inför varje operation efterfrågade 
helikopterunderstöd för varje enhet framför artilleriunderstöd.  

Med helikopterunderstöd för de enheter som befann sig på markarenan skapades även 
en trygghetskänsla. Soldaterna bedömde en situation som mindre osäker när soldaterna 
främst såg men även hörde helikoptrarna ovan dem. Helikoptrarnas närvaro till truppen 
på marken gav en högre grad av vilja till strid. Viljan att strida i viss terräng förändrades 
kraftigt i och med helikopterns möjlighet att understödja med eld eller transport från 
platsen. Framförallt transport från platsen med helikoptrar som var utrustade med viss 
sjukvårdsutrustning gav effekt till andra förmågor. Förbandet kunde med en 
helikopterenhet som understöd, understödja en annan helikopterenhet att landa på 
marken och transportera ut skadade från operationsområdet. Detta gav resultat i att 
förbandet miste färre av de sårade. Sårade som tidigt kunde få sjukvårdshjälp och 
transport från krigszonen klarade sig bättre i jämförelse vad tidigare krig visat. Detta 
gav även en känsla till förbandet som uppträder på markarenan att skyddet fanns för 
dem.  

Med närheten av helikoptrarna till eget förband levererades det effekt i de flesta 
förmågorna, men helikoptern levererade även effekt genom att vara med som ett 
verktyg i planeringsfasen. Förmågan underrättelse och information drog stor nytta av 
helikoptern i Vietnam. Med ett team om en ”spaningshelikopter” och två som 
understödde dennes uppgift, skapades en tydlig lägesbild för cheferna som skulle 
planera kommande operationer eller manövrar. Denna kapacitet erhölls även under 
operationen med hjälp av de helikoptrar som fanns i operationsområdet. Helikoptrarna 
kunde snabbt överblicka den intressanta ytan för operationen på olika avstånd.  Detta 
medgav att förbanden på markarenan kunde omgruppera till olika platser inom korta 
intervaller, någon som resulterar i att fienden får svårare att binda och slå sin 
motståndare. Den underrättelse och information helikoptrarna inhämtade under 
operationens gång gav även god effekt till artilleriet. Med den informationen 
helikoptrarna levererade kunde artilleriet bekämpa positioner som resulterade i 
nedkämpade fiender eller att de blev tvingade till att omgruppera. Artilleriet ansåg 
under slagen i Vietnam att det amerikanska förbandet skulle ha haft flera 
spaningshelikoptrar, som kunde leverera underrättelse och information till dem. Med 
den eldkraft artilleriet har kunde resultatet ha blivit att styrkan erhållit mer terräng eller 
nedkämpat fler motståndare. 

Slutligen skapade helikoptern även en god uthållighetsförmåga för att det amerikanska 
förbandet skulle vidmakthålla eller öka sitt stridsvärde. Möjligheterna att transportera in 
förnödenheter, vapen och ammunition till operationsområdet möjliggjordes i allra 
högsta grad med helikoptern. Som tidigare nämnt så var uthållighetsförmågan den 
förmåga ihop med rörlighetsförmågan som gav förbandet ökad effekt i operationerna. 
Det fanns möjligheten för det amerikanska förbandet att kvarstanna i tagen terräng och 
fullgöra operationen med understöd av helikoptern. Med hjälp av helikoptern skapade 
det amerikanska förbandet en sjukvårdskedja som gav uthållighetsförmågan positivt 
resultat. Tack vare transporter av skadade från operationsområdet kunde huvuddelen av 
de sårade återvände till förbandet för att deltaga i nya operationer. Något som bidrar till 
en högre uthållighet på förbandet och en starkare vilja hos soldaterna till strid. Innehavet 
av stora helikoptrar, som kunde bära tung materiel, genomförde även bärgningsaktioner 
i syfte att vidmakthålla sitt stridsvärde på de helikoptrar förbandet hade kvar.
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5 SLUTDISKUSSION OCH SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 

Uppsatsen har haft som övergripande syfte att identifiera vilken effekt helikoptern 
skulle kunna bidra med i svensk militär operation. För att analysera detta har tidigare 
erfarenheter från den amerikanska styrka som deltog i Vietnamkriget redovisats. Som 
analysverktyg nyttjades de sex grundläggande förmågorna, ledning, rörlighet, verkan, 
skydd, underrättelse och information samt uthållighet. 

De erfarenheter som drogs under denna tid av det amerikanska förbandet, har givit 
andra militära förband en hjälp på vägen med olika uppträdanden rent stridstekniskt. 
Hjulet behöver inte uppfinnas igen. Förband kan ta erfarenheterna och anpassa sin egen 
förmåga. Något som vi kan se att den svenska Försvarsmakten anammat är främst 
erfarenheter kopplat mot förmågorna rörlighet och uthållighet. I UTOEM för 
helikopterbataljonen kan vi tydligt utläsa att den primära uppgiften för bataljonen är att 
tillföra understött förband taktisk rörlighet. Detta skulle helikopterbataljonen kunna 
bidra med iform av MEDEVAC alternativt SAR operationer.  Helikopterbataljonen 
skall vara redo att ge understöd till både markarenan och den marina arenan. De 
uppgifter som helikoptern kan understödja främst med är transport understöd som leder 
till högre rörlighet på enheterna i ett operationsområde. Analysen av Vietnamkriget 
visar oxå att det var just inom förmågorna rörlighet och uthållighet bidraget från 
helikoptern var som störst. 

Något som vi i den svenska Försvarsmakten har anammat men som omprioriterats vad 
gäller helikopterns bestyckning och uppgifter är attackhelikoptern. Attackhelikoptern är 
enligt analysen av Vietnamkriget ett mycket effektivt verktyg sett till eldunderstöd för 
markarenan eller den marina arenan. Försvarsmakten har ej beslutat att använda någon 
av dagens helikoptrar som attackhelikoptrar. Anledningen till detta kan vara att svensk 
militär inte idag ser de hoten mot Sverige nationellt, eller behovet i de insatser 
Försvarsmakten tänker deltaga i internationellt, kopplat till förväntade konfliktnivåer. 
Men det kan även vara en ekonomisk aspekt, där mängden ammunition och bränsle 
samt underhåll av attackhelikoptrar blir för hög avvägt mot behovet av andra resurser i 
Försvarsmakt. Mot bakgrund av analysen skulle helikoptern kombinerat med artilleriet 
kunna leverera mycket eldkraft vid behov. Försvarsmakten skulle kunna nyttja den 
stridsteknik som nyttjades i Vietnam med omgruppering av artilleriet med hjälp av 
helikoptern. Då kan god effekt levereras av verkansförmågan till hela Försvarsmakten. 

Inom uthållighetsförmågan kopplat mot helikoptern som verktyg, kan sjukvårdsresursen 
för ett förband som skall ingå i en operation bli bättre. När militära styrkor 
sammankopplar sjukvårdstjänst och helikoptern som verktyg, finns det främst två 
uppdrag som helikopterbataljonen skall klara av enligt UTOEM. Dessa två är, 
CASEVAC och MEDEVAC. Försvarsmakten har idag en färdig helikopter som kan 
lösa dessa uppgifter, men utvecklingen måste fortsätta och framförallt framkommer nya 
tekniker och materiel till systemet. I och med införande av en ny helikopter kommer 
helikopterbataljonen att behöva utveckla, tränar och framförallt delta i internationella 
sjukvårdsuppdrag med helikoptern. Detta kommer i sin tur att ge Försvarsmakten 
kompetens att söka nya utmaningarna för internationellt och känna sig till freds med det 
stöd Försvarsmakten kan ge det civila samhället. Helikoptern är för övrigt efterfrågad i 
fler förmågor, detta med tanke på alla dessa möjligheter helikoptern har att leverera 
understöd till markarenan och den marina arenan.   

I takt med den svenska Försvarsmaktens utveckling av helikopterbataljonens nya 
helikoptrar, kan Försvarsmakten, enligt UTOEM, i framtiden se helikoptern bidra med 
många olika understödsuppgifter till de olika arenorna. Helikoptern skulle kunna nyttjas 
för att inhämta underrättelse och information för olika operationer, främst tackvare 
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helikopterns möjlighet till rörlighet i ett operationsområde. Dock i takt med dagens 
utveckling av målsökande vapensystem bör man beakta risken för att bekämpas och vad 
resultatet blir konsekvenserna ifall helikoptern blir nedkämpad. 

Förmågor helikoptern kan bidra med i understöd till markarenan och den marina arenan 
torde även bli i större omfattning. Detta på grund av de möjligheterna med de nya 
helikoptrar Försvarsmakten köpt in samt den efterfrågan som finns hos övriga 
försvarsgrenar av understöd. Analysen visar att helikoptern bör kunna ges bl.a. 
uppgifterna personal och materieltransport, både nationellt och internationellt. Ett stort 
ansvar kan ges till helikopterenheten vid de tillfällen där landningsplats saknas i 
närheten till operationsplats, tillgång till hamn eller land utan kust saknas. Vid dessa 
tillfällen torde det vara transport av materiel ske med helikoptrar till operationsområdet i 
huvudsak. Helikopterunderstöd omfattar även som i Vietnam luftburen 
ledningsfunktion, något som fungerade mindre bra för den amerikanska styrkan men 
med utveckling och träning kan eventuellt Försvarsmakten nyttja helikoptern till denna 
funktion. Understöd kommer även att ske som tidigare nämnts med olika 
räddningsunderstöd exempelvis SAR och MEDEVAC i operationsområdet.  

Uppsatsen tar som tidigare nämnts ej upp de ekonomiska aspekterna eller andra 
materielsystem, något som torde ligga till grund för Försvarsmaktens val av uppgifter 
för helikoptern. Förslagsvis skulle ett fortsatt arbete kunna jämföra 
kostnadseffektiviteten mellan helikoptern och andra materielsystem ur perspektivet 
verkansförmåga..  

Avslutningsvis, rubriken på uppsatsen är ”Helikopterns betydelse för de amerikanska 
styrkorna under Vietnamkriget”.  Analysen har visat att de amerikanska styrkorna i 
Vietnam hade stor hjälp av helikoptern som understödsverktyg, framförallt med tanke 
på den infrastruktur och terräng styrkan uppträde i. Mest betydelse hade den för 
markoffensiven, som hade behovet av rörlighet och uthållighetsförmågan. Analysen har 
också visat att den svenska helikopterbataljonen löser uppgifter inom dessa förmågor. I 
kommande svenska militära operationer är det troligt att det inom dessa förmågor 
helikoptern kommer att bidra. 

Dock bör Försvarsmakten iaktta och eventuellt överväga verkansförmågan som 
helikoptern kan bidra med i operationer. Analysen har visat att effekten helikoptern kan 
levererar inom verkansförmågan är tills stor nytta för de olika arenorna. Med 
helikoptern som eldunderstöd kommer övriga enheter på markarenan eller den marina 
arenan bli mindre begränsade i sin rörlighet samt erhålla ett skydd som var enhet vill 
inneha i ett operationsområde.  
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