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Manöverkrigföring – en stagnerad eller utvecklad teori? 

 

Sammanfattning 

 
Manöverkrigföring är ett vedertaget begrepp inom militär teori. Jag har i denna uppsats valt att 
analysera och jämföra två operationer som baseras på manöverkrigföring.  
 
Vid Tysklands invasion av Frankrike 1940, Fall Gelb, utgjorde manöverteorin grunden för 
operationen. Detta var första gången som manöverkrigföring utnyttjades i stor skala för att slå en 
jämbördig motståndare. 
 
I den USA-ledda FN-koalitionens invasion av Irak 1991, Desert Storm, var manöverkrigföring 
ännu en gång den operativa huvudteorin i planerna för operationen.  
 
Den här uppsatsen är en komparativ fallstudie baserad på kvalitativ textanalys. Båda operationerna 
beskrivs för att sedan jämföras varvid skillnader och likheter belyses. 
 
Resultatet visar att såväl Fall Gelb som Desert Storm genomfördes som operationer baserade på 
teorin om manöverkrigföring, men att stora skillnader finns mellan dessa operationer. Orsaken till 
skillnaderna belyses till del och vissa teorier om vad dessa beror på presenteras. 
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Maneuver warfare – a stagnated or evolved theory? 

 

Abstract 

 
Maneuver warfare is a widely accepted term used in military theory. I have in this 
essay chosen to analyse and compare two operations that were based on maneuver 
warfare. 
 
In Germany’s invasion of France in 1940, Fall Gelb, maneuver theory was used as a 
base for the operation. It was the first time maneuver warfare was used in large scale to 
defeat an equal opponent. 
 
In the US led UN-coalitions invasion of Iraq in 1991, Desert Storm, maneuver warfare 
was once again the cornerstone in the planning of the operation.  
 
This essay is a comparative study based on qualitative text-analysis. Both operations 
are first described and then compared to one and other, and differences and similarities 
are shown. 
 
The results show that both Fall Gelb and Desert Storm were fought based on the theory 
of maneuver warfare, but that large differences exist between the two operations. The 
reasons for these differences are not shown in detail, but some theories are presented. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

   Jag har valt ut två av 1900-talets mest överlägsna militära segrar för denna uppsats, 
operation Fall Gelb och operation Desert Storm. Tysklands invasion av Frankrike 1940, 
Operation Fall Gelb, ledde till att Tyskland dominerade större delen av den europeiska 
kontinenten och i ett slag hade besegrat sin ärkefiende Frankrike. Tysklands framgångar 
under operationen har påverkat militärt tänkande under hela efterkrigstiden och lagt 
grunden till uppfattningen att manöverkrigföring är en överlägsen militär teori vid 
offensiva operationer.1  
   Den USA-ledda FN-koalitionens invasion av Irak 1991, Operation Desert Storm, var 
USA:s första storskaliga pansaroperation sedan andra världskriget. På några månader 
förflyttades över en halv miljon soldater med full utrustning från Europa och USA till 
Persiska viken. Dessa soldater, i samarbete med flera andra länder, krossade sedan en av 
världens största krigsmakter på bara några dagar. Detta visade att USA var beredda att, 
som ensam supermakt, ingripa i konflikter där deras ekonomiska eller politiska intressen 
hotades oavsett var i världen det inträffade, något som vi har sett hända igen både i 
Afghanistan, 2001, och åter i Irak, 2003. 

1.2 Frågeställning och syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och diskutera likheter och skillnader mellan 
Tysklands invasion av Frankrike 1940 och den USA-ledda FN-koalitionens invasion av 
Kuwait och södra Irak 1991 ur ett manöverkrigföringsperspektiv. För att uppnå detta 
syfte kommer jag att svara på följande frågeställningar: 
 

- På vilket sätt användes manöverkrigföring i operationerna, enligt de centrala 
begrepp som finns i texten? 

 
- Hur har manöverkrigföring utvecklats mellan 1940 och 1991? 

1.3 Avgränsningar 

Genom den nedbrytning av uppgiften som gjorts ovan kan fler frågeställningar utformas 
men jag har valt dessa två för att på bästa sätt svara på uppgiften inom avgränsningarna 
för arbetet. Jag kommer att fokusera främst på markoperationerna, och till viss del 
kriget i luften, då kriget till sjöss inte hade någon direkt inverkan på operation Fall 
Gelb.2 Detta kan anses som en brist i uppsatsen då de marina operationerna spelade en 
betydande roll under Desert Storm. Denna avgränsning är dock gjord för att kunna, i så 
stor utsträckning som möjligt, likställa och jämföra de båda operationerna. 
   I operation Fall Gelb avser jag bara att behandla det inledande skedet, 10 maj – 4 juni 
1940, och främst de operationer som genomfördes av den tyska XIX kåren. 
Anledningen till denna avgränsning är att den XIX kåren var Tysklands 
”spjutspetsförband” och att när de allierade hade evakuerats vid Dunkerque var slaget 

                                                 
1 Försvarsmakten, Doktrin för Markoperationer (Stockholm: Försvarsmakten, 2005) s. 50. 
2 Den 9 april 1940 invaderade Tyskland Norge och Danmark. De tyska sjöstridskrafterna var under tiden 
för Fall Gelb antingen uppbundna av denna operation eller hölls instängda i sina hamnar av Royal Navy. 
För mer läsning om denna operation rekommenderas boken Den nionde april av Michael Tamelander och 
Niklas Zetterling.  
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om Frankrike i stort sett över.3  Motståndskraften hos fransmännen och britterna var 
bruten och det var bara en tidsfråga innan Frankrike skulle kapitulera. I operation Desert 
Storm avser jag främst behandla operationerna genomförda av den amerikanska VII 
kåren. Med anledning av att VII kåren var koalitionens ”main effort”4 och det förband 
som utdelade den avgörande stöten mot det irakiska Republikanska gardet.5 
   Anledningen till att jag har valt just operationerna Fall Gelb6 och Desert Storm7 är att 
de är två tydliga exempel på hur en mekaniserad styrka har besegrat en näst intill 
jämbördig motståndare. I Fall Gelbs fall var de allierade styrkorna till och med 
överlägsna i antal soldater och stridsvagnar. Eftersom det skiljer femtioett år mellan 
operationerna vill jag visa hur manöverkrigföring har utvecklats under dessa årtionden 
och ge en inblick i hur manöverkrigföring kanske kommer att se ut i framtiden. 
   För att ytterligare avgränsa uppsatsen och för att kunna jämföra de båda operationerna 
kommer uppsatsen att i huvudsak avhandla följande centrala begrepp: viljan att ta 
risker, överraskning, utnyttjande av svagheter, vilseledning och mental påverkan.  

1.3.1 Centrala begrepp  

Nedan finns de centrala begrepp som kommer att användas i uppsatsen.  

- Manöverkrigföring 
Manöverkrigföring anses vara motpolen till utnötningskrigföring.8 I 
manöverkrigföring relateras agerandet till målets karaktär. Istället för att angripa 
fiendens starka punkter är målet att försätta honom ur stridbart skick genom 
”systemchock”. Motståndarens system utgörs av hans ledningsstruktur, sätt att 
kriga, truppdispositioner och tekniska hjälpmedel. Man försöker angripa 
motståndarens svagheter med sina egna styrkor vare sig dessa är fysiska, 
psykologiska, tekniska eller organisatoriska.9 
   Jag tolkar detta som att istället för att angripa fiendens front och försöka ”nöta 
ner” honom genomförs anfall på djupet för att störa fiendens ledning och 
organisation. Detta skall sedan leda till att fiendens trupper inte kommer att ha 
någon ledning eller underhåll och tvingas till att ge upp utan att nödvändigtvis ha 
påverkats av direktriktad eld.  

- Viljan att ta risker  
Med detta begrepp menar jag befälhavarens vilja att ta risker. Dessa risker kan t.ex. 
innefatta egna förluster, försvagande av vissa avsnitt av egen front för att kunna 
kraftsamla förband i en annan riktning eller att handla på mer eller mindre osäkra 
underrättelser. 

- Överraskning  
Överraska – komma plötsligt o. oväntat för (ngn) 
Överraskning – det att överraska; överraskande händelse el. nyhet10 

                                                 
3 Williams, John, Frankrikes Fall (Finland: WS Bookwell, 2005), s. 84. 
4 Kraftsamlings enhet. Den enhet som skulle utdela det avgörande slaget och som de största resurserna 
tilldelades. (Författarens översättning.) 
5 Clancy, Tom och Franks, Fred Jr, Into the Storm (Pan Books, 2001) s. 218. 
6 Sv. Fall Gul 
7 Sv. Ökenstorm, sandstorm. 
8 Widén, Jerker och Ångström, Jan, Militärteorins Grunder (Stockholm: Försvarsmakten, 2004), s.183. 
9 Widén, Ångström, 2004, s. 183. 
10 Malmström, Sten, Gykörki, Iréne och Sjögren, Peter A., Bonniers Svenska Ordbok (Stockholm: Albert 
Bonniers Förlag AB, 2002) s. 702 
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   Överraskning ökar förutsättningarna för att nå framgång. Genom överraskning kan 
vi uppnå lokal överlägsenhet. Motståndaren kan bli överraskad av våra åtgärder, 
även om de inte i första hand syftar till att överraska honom.11 

- Utnyttjande av svagheter 
I boken Handbok Manöverkrigföring skriver författaren William S. Lind följande: 
 

Under manöverkrigföring försöker du alltid undvika fiendens styrka och 
sätter in dina trupper mot hans svagheter. Jämför det med att använda 
judo i stället för att boxas.12 

 
Fiendens svagheter kan på lägre nivå utgöras av platser där motståndaren har glest 
grupperade förband men de kan även finnas svagheter i flera av hans förmågor. 
Dessa förmågor kan t.ex. vara underdimensionerat lednings- eller underhållssystem. 

- Vilseledning  
Vilse – vara v. – inte veta var man är. 
Vilseleda – föra på fel spår, lura. 
Vilseledande – missvisande, falsk.13 
   Vilseledning är en planerad och från vår sida aktiv verksamhet för att uppnå ett 
visst syfte. Genom vilseledning kan motståndaren fås att fatta beslut på felaktiga, 
ofullständiga eller inaktuella underrättelser om vår verksamhet och därigenom 
disponera sina resurser på ett sätt som gynnar oss.14 

- Mental påverkan 
 

En systematisk fokusering på motståndarens tyngdpunkt med avsikten att 
bryta hans vilja att fortsätta striden, hellre än hans förmåga att strida som 
sådan, är viktigt i manöverkrigföring.15 
 

Jag tolkar detta som att genom att utsätta din motståndare för angrepp genom eld 
eller på annat sätt påverka honom mentalt kan du påverka hans stridsmoral och vilja 
till strid. Resultatet kan variera mellan att motståndaren stärks i sitt motstånd till att 
han uppfattar situationen som hopplös och flyr eller ger upp. 

1.4 Antaganden 

I uppsatsen kommer jag att anta att personen som läser har en grundläggande kunskap 
om militärteori och den militära strukturen. Detta för att jag inte skall behöva förklara 
alla militära termer eller uttryck i texten.  

1.5 Metod 

Denna uppsats är i huvudsak en komparativ fallstudie baserad på kvalitativ textanalys. 
Jag har valt att beskriva varje operation för sig och sedan jämföra dem utifrån de 
centrala begrepp jag valt. I texten avhandlas inledningsvis Fall Gelb med fokus på 
händelseförloppet under operationen och tillämpningen av de centrala begrepp som 
framgått tidigare i texten. Avsnittet sammanfattas sedan med de huvudsakliga 
                                                 
11 Försvarsmakten, 2005, s. 38. 
12 Lind, William S., Handbok Manöverkrigföring (Stockholm: Försvarshögskolan, 2002) s. 25 
13 Malmström (2002) s. 670 
14 Försvarsmakten, 2005, s. 38. 
15 Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma operationer (Stockholm: Försvarsmakten, 2005) s. 63. 
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slutsatserna om denna operation. Dessa slutsatser fokuserar främst på att svara på de 
frågor som jag vill belysa. Därefter avhandlas Desert Storm på samma sätt.  
   Avslutningsvis jämförs operationerna och likheter och skillnader mellan dem belyses, 
där jag försöker att klarlägga vad dessa skillnader kan bero på. För att göra detta måste 
jag ta hänsyn till teknikutvecklingen under de femtioett år som förflutit mellan 
operationerna. Jag lägger även fram teorier avseende om likheterna och olikheterna 
beror på att tekniken var annorlunda eller om det kan finnas andra orsaker. Här 
analyseras främst de frågor som jag har ställt tidigare och de centrala begrepp som 
framgår av texten.  

1.6 Källkritik 

Jag avser att använda mig av kurslitteratur från Markstridsskolan i Kvarn och 
Militärhögskolan i Halmstad. Denna litteratur är skriven av välkända författare från den 
akademiska världen. Utöver denna litteratur kommer jag även att använda mig av annan 
litteratur för att bättre kunna förklara händelseförloppet under operationerna. Denna 
litteratur är också skriven av välkända personer inom den akademiska världen och bör 
anses trovärdig. 
   Den egen valda litteraturen kan anses partisk eller vinklad då denna är skriven för att 
författaren skall kunna tjäna pengar. Detta kan leda till en viss grad av 
”sensationsskrivande”. Jag ser det dock som en mycket liten risk då alla författarna är 
välkända i den akademiska världen eller har egen förstahandserfarenhet av 
operationerna.  
   Rolf Ejvegård har bland annat varit universitetslektor vid Stockholms och Uppsala 
Universitet. Han har arbetat mycket med vetenskapsteori och jag anser därför hans bok 
Vetenskaplig Metod som en mycket tillförlitlig källa till hur avhandlingen skall ställas 
upp och vilka premisser som skall uppfyllas för att en avhandling skall anses som 
vetenskaplig. För att ytterligare förtydliga och bekräfta den vetenskapliga metoden har 
jag använt mig av boken Vetenskapsteori för nybörjare av Torsten Thurén.  
   De böcker som är utgivna av Försvarsmakten och Försvarshögskolan har ofta fler än 
en författare vilket gör att det är svårt att spåra vilken författare som har skrivit vilken 
del av boken. Detta i sin tur gör att det är svårt att granska varje författare för sig. Dessa 
böcker har dock genomgått granskningar av bland andra Försvarshögskolans lärare och 
elever. Detta bör tyda på att böckerna är tillförlitliga. Jag har i huvudsak använt dessa 
böcker för att förtydliga vissa militära begrepp och termer då Försvarshögskolan 
dagligdags arbetar med dessa begrepp och besitter de senaste tolkningarna av dessa. 
   William S. Lind är ansedd som upphovsmannen till uttrycket ”Fjärde generationens 
krigföring”. Utöver detta har han tjänstgjort som militärrådgivare till flera senatorer i 
USA. Han anses av många som en expert inom området krigföring och har vid flera 
tillfällen skrivit avhandlingar och doktriner för, framför allt, den amerikanska 
marinkåren.  
   Boken Militärteorins Grunder tillsammans med William S. Linds Handbok i 
Manöverteori ligger till grund för hur jag tolkar begreppet manöverkrigföring. Dessa 
båda böcker är producerade av Försvarshögskolan och innehåller således deras tolkning 
av begreppet. 
   Michael Tamelander är militärhistoriker och har skrivit ett antal böcker och artiklar 
om andra världskriget. Hans bok Slaget om Västeuropa avhandlar främst kriget i luften 
men även, till del, kriget på marken. Boken används som en motvikt till John Williams 
bok för att skapa så stor bredd på underlaget som möjligt och samtidigt kunna verifiera 
vissa händelser. 
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   Boken Frankrikes Fall av John Williams utgör en bra källa till information om 
invasionen av Frankrike. Utöver den har jag enligt tidigare verifierat innehållet med 
hjälp av andra texter. 
   För att ge en så tydlig bild av händelseförloppet som möjligt under operation Fall 
Gelb har jag använt mig av boken The History of World War II. Boken är skriven av ett 
antal före detta officerare ur den amerikanska armén tillsammans med den välkände 
historikern Correlli Barnett. Boken är uppbyggd som ett flödesschema och beskriver 
alla händelser en dag i taget. Detta har gjort att jag kunnat urskilja i vilken ordning 
händelseförloppet skedde tydligare än ur en bok med löpande text. 
   Gunnar Åselius är professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan. Hans bok 
Slagfälten efter 1945 Del 2 är en uppslagsbok och har använts främst för att beskriva 
planen bakom Desert Storm och resultaten av operationen. Den tjänar också till att 
verifiera vissa uttalanden från boken Into the Storm av Fred Franks Jr och Tom Clancy. 
   General Fred Franks Jr, delförfattare till Into the Storm, var under operation Desert 
Storm chef för den amerikanska VII kåren. Jag anser att han således är en mycket bra 
förstahandskälla till vad som skedde under operationen. Det faktum att han själv var 
delaktig i operationen skulle kunna medföra att han har ett vinklat synsätt på 
operationen men då han samtidigt är akademiker anser jag honom vara en bra källa till 
korrekt information om operationen.16 Jag har dessutom försökt att verifiera alla 
uttalanden i denna bok med hjälp av andra källor. 
   B.H. Liddell Harts bok Strategy anses av många som en av de bästa böcker som 
skrivits inom sitt område. Boken används främst som en källa för att definiera olika 
begrepp. Kritik mot användandet av boken för att den är skriven före operation Desert 
Storm saknar betydelse. I boken analyserar Liddell Hart varför olika operationer har fått 
den utgång som de fått och försöker även förklara olika grundförutsättningar för vad 
som krävs av en framtida operation för att lyckas. 
   Boken ”Lucky War” Third Army in Desert Storm skriven av Richard M. Swain tar en 
kritisk blick på operation Desert Storm. Denna bok används för att försöka skapa en så 
nyanserad bild som möjligt av operationen. Den bör ställas i kontrast till Into the Storm 
eftersom Swain kritiserar medan Franks och Clancy hyllar operationen. 
   Jag har försökt att minimera mina källor tagna från internet då jag anser 
tillförlitligheten vara högre i tryckta böcker. Detta skulle kunna kritiseras eftersom den 
senaste forskningen och de senaste artiklarnas finns att tillgå på internet innan de trycks. 
Jag anser dock att tillförlitlighet måste gå före detta och har därför gjort detta val. 

1.7 Tidigare forskning 

Det har skrivits otaliga böcker och artiklar om både operation Fall Gelb och Desert 
Storm. Exempel på dessa är Slaget om Västeuropa av Michael Tamelander, Frankrikes 
Fall av John Williams och Slagfälten efter 1945 Del 2 av Gunnar Åselius. Dessa böcker 
avhandlar dock bara en av operationerna. Jag har inte funnit någon litteratur som jämför 
de båda operationerna. I avhandlingen Operationskonst och taktik – en studie av 
påverkan och konsekvenser av Stefan Eriksson jämförs Tysklands anfall mot Frankrike 
1940 med USAs anfall mot Irak 2003, vilket är det närmsta jag har kommit till att hitta 
en jämförande text om de båda operationerna. Det är denna avsaknad av text som har 
lett mig till att vilja skriva denna uppsatts om just dessa två operationer.  

                                                 
16 Clancy, 2001, s. 24. 
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1.8 Etik 
Inför och under arbetet har inga intervjuer eller enkäter genomförts. All forskning har 
skett i form av litteraturstudier. Genom att redovisa alla källor och litteratur som jag har 
använt mig av finns möjlighet för läsaren att ta del av samma information som 
uppsatsen vilar på.  
   Det faktum att jag har valt att avhandla en operation genomförd av det 
nationalsocialistiska Tyskland i expansionistiskt syfte beror på intet sätt på att jag delar 
någon del av deras ideologiska värdegrund. Motiveringen är helt enkelt att Tyskland på 
1930- och 1940-talet låg långt före resten av världen avseende utveckling av 
manöverkrigföring.17 Detta leder till att deras militära operationer länge har legat till 
grund för stora delar av världens militära nytänkande, vilket i sin tur gör att modern 
amerikansk doktrin till stor del stödjer sig på tyska operationer och doktriner från andra 
världskriget. 
   Jag tar likaledes inget ställningstagande avseende Desert Storm. Jag lägger inga 
värderingar på den politiska bakgrunden till operationen eller om, som vissa hävdar, att 
det brukades övervåld från koalitionens sida i syfte att försvaga Iraks politiska 
inflytande i regionen. Motiveringen till valet av operation Desert Storm är helt enkelt att 
jag anser att den under överskådlig tid kommer att ligga till grund för militärteoretikers 
analys av hur framtida konflikter mellan bepansrade styrkor kan komma att genomföras. 

                                                 
17 Zetterling, Niklas, Blixtkrig (Stockholm: Försvarshögskolan, 2003) s. 9. 
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2 Studie 

2.1 Operation Fall Gelb 

2.1.1 Vad var Fall Gelb? 

Operation Fall Gelb var Tysklands plan att anfalla Frankrike under våren/sommaren 
1940. Den utarbetades ursprungligen av den tyska generalstaben men ändrades så sent 
som den 18 februari 1940.18 Detta var då den femte versionen av planen och hade 
utarbetats av general Erich von Manstein, stabschef vid armégrupp A. Planen omfattade 
ett huvudanfall, med fyrtiofyra divisioner, varav sju pansardivisioner, genom 
Ardennerna.19 Offensiven skulle utnyttja manöverkrigsföring och driva de allierade 
arméerna mot Engelska kanalen. Operationen var framtagen för att överflygla 
Maginotlinjen20 och utnyttja det öppna landskapet i norra Frankrike för att bedriva en 
rörlig offensiv, en tanke som var lockande för den nytänkande tyska ledningen.21 
   Ursprungsplanen gick dock ut på att anfalla, likt Schlieffenplanen22, på bred front och 
svepa ner de allierade arméerna in i Frankrike. Planen tvingades omarbetas efter det att 
ett tyskt flygplan, innehållande en kopia av planerna, tvingats nödlanda i Belgien i 
januari 1940.23 Detta skulle senare visa sig mycket lyckosamt, för tyskarna, då den 
allierade planen, plan D24, gick ut på att kontra just ett sådant anfall.25 
 

 
Figur 1. Truppdispositioner och de rivaliserande planerna 1940. Bild från West Points arkiv.26 

                                                 
18 Williams, 2005, s. 11. 
19 Williams, 2005, s. 11. 
20 En serie av fort längs Frankrikes gräns med Tyskland. (Williams, 2005, s. 12f.) 
21 Williams, 2005, s. 7. 
22 Tyska anfallsplanen från första världskriget utarbetad av general Alfred Graf von Schlieffen 1905. 
23 Williams, 2005, s. 11. 
24 En gemensam brittisk-fransk framryckning till floden Dyle i Belgien. (Williams, 2005, s. 11.) 
25 Tamelander, Michael, Slaget om Västeuropa (Historisk Media, 2002), s.50. 
26 http://www.dean.usma.edu/history/web03/atlases/ww2%20europe/WWIIEuropeIndex.html Hämtad 
081111 
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2.1.2 Händelseförlopp 

På morgonen fredagen den 10 maj 1940 korsade den tyska armén gränsen till Holland, 
Belgien och Luxemburg. De allierades arméer påbörjade omedelbart sin framryckning 
in i Belgien söderifrån för att ta ställningar längs floden Dyle. Anledningen var att den 
allierade ledningen ville stoppa de tyska arméerna innan de kunde besätta de belgiska 
atlanthamnarna och störa den franska rustningsindustrin i norra Frankrike.27 I och med 
detta lämnade de sina svagare arméer till att skydda Ardennersektorn28 som de ansåg 
vara för svårframkomlig för att anfalla igenom med stora förband.29 
   Vad de inte visste var att den tyska huvudstöten skulle komma längre söderut, än de 
förutsatt, och att den allierade planen spelade tyskarna rakt i händerna. När den tyska 
XIX pansarkåren, under general Heinz Guderian, hade korsat floden Meuse mellan 
Sedan och Dinant och svept undan det lätta franska motståndet låg alltså vägen öppen 
för antingen ett anfall rakt mot Paris eller en inneslutning av de allierade arméerna i 
Belgien.30  

 
Figur 2. Tyskt pansar bryter igenom Ardennerna. Bild från West Points arkiv.31 

 
   Resultatet blev att stora delar av de franska och brittiska arméerna blev verkanslösa i 
Belgien medan den tyska armén kunde härja fritt i norra Frankrike. De tyska 
pansarspjutspetsarna nådde fram till Engelska kanalen redan den 19 maj vilket ledde till 
att de allierade arméerna i norr var helt avskilda från de franska arméerna i söder.32 
Parallellt med detta lyckades tyskarna även skaffa sig luftherravälde över Frankrike och 
Belgien. När RAF, det brittiska flygvapnet, drogs tillbaka till England natten mellan den 

                                                 
27 Tamelander, 2002, s. 50. 
28 Ardennerna är ett skogklätt bergsområde drygt 10 000 kvadratkilometer stort beläget i sydöstra Belgien 
och de angränsande delarna av Luxemburg och Frankrike. (http://www.ne.se/sok/ardennerna?type=NE, 
Hämtad 090416) 
29 Williams, 2005, s. 11. 
30 Williams, 2005, s. 11. 
31 http://www.dean.usma.edu/history/web03/atlases/ww2%20europe/WWIIEuropeIndex.html Hämtad 
081111 
32 Williams, 2005, s. 81. 
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19 och 20 maj var kriget i luften i stort sett över.33 Det faktum att tyskarna hade inringat 
de allierade arméerna i Belgien och skaffat sig luftherravälde ledde till att den tyska 
armén antingen kunde låta de allierade arméerna stanna i Belgien medan deras egna 
spjutspetsar riktades mot Paris, ett mål som med knapp marginal hade undgått dem 
1914, eller fortsätta norrut och krossa de allierade arméerna. Det tyska överkommandot, 
OKW34, gav order om att de allierade arméerna skulle krossas. Detta ledde till ett 
ökande tryck från både armégrupp A och B vilket sakta tryckte tillbaka britterna och 
fransmännen mot deras sista stora hamn Dunkerque. Den 28 maj kapitulerade den 
belgiska armén vilket ledde till stor oreda i de allierades led.35 Kapitulationen medförde 
att det allierade överkommandot hade färre soldater till att försöka stoppa den tyska 
framryckningen med. Under tidvis hårda strider tvingades de allierade dra sig längre 
och längre tillbaka mot Dunkerque. De tyska pansartrupperna stod snart bara några mil 
från hamnen, som fortfarande bara var svagt försvarad av några få brittiska förband. Vid 
denna kritiska tidpunkt beordrade Hitler att hans förband skulle göra halt och låta 
flygvapnet göra slut på de allierades stridskrafter.36 Detta gav britterna tid till att 
organisera en evakuering. Tusentals fartyg, stora som små, korsade Engelska kanalen 
för att rädda det som räddas kunde. Under oupphörliga flygangrepp evakuerades över 
338 000 man i något som har kallats ”Miraklet vid Dunkerque”.37 Kvar på stränderna 
lämnade de allierade över 30 000 man som aldrig kom ombord på fartygen tillsammans 
med nästan all sin tunga utrustning i form av kanoner och stridsvagnar. Tyskarna hade 
vunnit en storslagen seger som dock hade viss bitter eftersmak. De hade krossat en 
allierad armé som var större än sin egen, både sett till manskap och materiel, men de 
hade ännu inte vunnit kriget. 
   Den 12 juni förklarades Paris ”en öppen stad” av Frankrikes regering, för att förskona 
den från total förstörelse.38 Den 14 juni tågade tyska styrkor in i Paris i vad som liknade 
mer en parad än en ockupation. Den 22 juni kapitulerade Frankrike och skrev under ett 
vapenstillestånd med Tyskland. Kvar stod då England med en illa tilltygad armé som 
saknade alla former av tung utrustning och annan materiel. Det enda de hade kvar var 
viljan att kämpa och en ledare, i form av Winston Churchill, som var fast besluten att 
besegra Tyskland.39  
   Denna enastående framryckning kan ses som något av det mest spektakulära i 
krigshistorien. Inte nog med att den tyska armén var numerärt underlägsen den allierade, 
utan de tyska stridsvagnarna var också sämre bepansrade och bestyckade än deras 
motsvarigheter på den allierade sidan.40  

2.1.3 Analys 

   Nedan följer en analys med utgångspunkt i uppsatsens centrala begrepp vad det var 
som gjorde att tyskarna kunde anfalla igenom Ardennerna och korsa floden Meuse så 
fort, och varför de allierade inte kunde hindra tyskarna eller svänga runt sina arméer för 
att möta dem när de brutit igenom. Genom att studera hur operationen genomfördes kan 
vissa detaljer urskiljas som var av stor vikt, och i vissa fall direkt avgörande, för den 
tyska framgången. 
                                                 
33 Tamelander, 2002, s. 102. 
34 Oberkommando der Wehrmacht. 
35 Bauer, E., The History of World War II, (Barnes & Noble Books, 2000) s. 50. 
36 Bauer, 2000, s. 47. 
37 Bauer, 2000, s. 53. 
38 Williams, 2005, s. 126. 
39 Bauer, 2000, s.74. 
40 Williams, 2005, s. 63. 
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- Viljan att ta risker 
Det tyska överkommandot, OKW, var villiga att ta risker för att uppnå sina mål, i vissa 
fall stora risker. Genom att skicka alla sina pansarförband genom Ardennerna, något 
som de allierade trodde var omöjligt, tog de en stor risk. Vad hade hänt om de inte 
kunnat ta sig igenom på de smala skogsvägarna? Anfallet kanske hade stannat upp och 
den tyska huvudstöten hade då fått genomföras av Armégrupp B rakt mot de allierades 
förband i Belgien. Detta hade i sin tur resulterat i att den allierade planen gått ”i lås” och 
att fälttåget hade gått mycket långsammare och kanske fått en helt annan utgång. 
Ardennerna ansågs under flera hundra år som ogenomträngliga och olämpliga för stora 
militära operationer. Att försöka något som aldrig tidigare gjorts var en stor risktagning 
från tysk sida.  
   När de tyska pansarstyrkorna brutit igenom Ardennerna och korsat floden Meuse 
visades ytterligare ett exempel på tyskarnas vilja att ta risker. De tyska pansarförbanden 
framryckte nästan obehindrat mot Engelska kanalen. Genom att göra detta kom de långt 
framför sitt infanteri. Detta ledde till att OKW ville minska pansarförbandens 
framryckningshastighet då de ansågs utsätta sig för fara för flankanfall.41 Heinz 
Guderian, chef för XIX kåren, svarade på detta med raseri. För att uppnå framgång 
ansåg Guderian att hans pansarförband snabbt måste få fortsätta till kanalen och skära 
av de allierade i Belgien.42 Efter många samtal lyckades Guderian övertala Hitler och 
sina chefer om att få fortsätta framåt. Den fortsatta framryckningen resulterade i att de 
allierade kunde genomföra ett mindre anfall mot hans förband men det slogs snabbt 
tillbaka utan att påverka den tyska framryckningen nämnvärt.43 Att framrycka med 
pansarförbanden utan medföljande infanteri medförde stora risker men Guderian såg 
fördelarna om han lyckades.  
   I det senare skedet, vid Dunkerque, var dock OKW betydligt mer ovilliga att ta risker 
än tidigare. Trots att flera av Hitlers militära rådgivare försökte förmå honom att inte 
göra halt för sina pansartrupper ville han inte ta risken att de skulle lida stora förluster. 
Istället lyckades chefen för det tyska flygvapnet44, Herman Göring, övertala Hitler att 
Luftwaffe skulle sätta stopp för evakueringen och tvinga de allierade arméerna till 
kapitulation. Denna ovillighet att sätta in sina pansarförband för att tidigt stoppa 
evakueringen av allierade förband kan, i min mening, ha kostat Hitler möjligheten till en 
ännu mer överlägsen seger och kanske fredsförhandlingar med England.  
 
- Överraskning 
Anfallet genom Ardennerna kom som en överraskning för de allierade befälhavarna. De 
ansåg Ardennerna vara alltför svårframkomliga för större militära förband.45 Detta hade 
resulterat i att den allierade överbefälhavaren, general Maurice Gamelin46, hade 
stationerat sina svagaste och minst tränade förband i Ardennersektorn.47 Det 
överraskande anfallet ledde till att de tyska förbanden passerade Ardennerna och den 
franska frontlinjen på några dagar och sedan hade stor rörelsefrihet på de stora fälten i 
norra Frankrike. Avsaknaden av större floder och skogar att passera gjorde att tyskarna 

                                                 
41 Tamelander, 2002, s. 90. 
42 Bauer, 2000, s. 27. 
43 Williams, 2005, s. 82f. 
44 Luftwaffe 
45 Williams, 2005, s. 11. 
46 Williams, 2005, s. 11. 
47 Bauer, 2000, s. 36. 
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kunde hålla ett högt tempo genom hela anfallet till Engelska kanalen och därmed skära 
av de allierade förbanden innan de hunnit reagera.48 
   Den ursprungliga tyska planen gick ut på att anfalla genom Belgien och sedan 
fortsätta mot Paris, men som jag tidigare beskrivit, grusades planen då den föll i de 
allierades händer. Detta ledde till att OKW var tvungna att tänka om. Erich von 
Manstein, stabschef till general Gerd von Rundstedt, chefen för Armégrupp A, 
presenterade sin plan på ett anfall genom Ardennerna. En plan som föll Hitler i smaken. 
Den var djärv och satte allt på spel. Planen omarbetades flera gånger men godkändes 
slutligen av Hitler, OKW och OKH49. Tyskarna hade i det här fallet tur för om de 
använt sin ursprungliga plan skulle de ha mött de allierade frontalt och ett scenario 
liknande det i första världskriget är inte otroligt. Detta resulterade inte i att tyskarnas 
plan hade gått om intet, det är snarare en av 1900-talets stora ”tänk om” händelser. Nu 
vet vi att tyskarna ändrade sin plan och inledde med ett överraskande anfall där de 
allierade var som svagast.  
 
- Utnyttjande av svagheter 
Genom att anfalla genom Ardennerna utnyttjade tyskarna de allierades svagheter på 
flera sätt. Dels lyckades de anfalla det franska försvaret där det var som svagast,50 något 
som tyskarna omöjligt kunde ha vetat med säkerhet men kunde anta. Dels lyckades de 
slå till mot några av den franska arméns svagaste förband. Dessa förband hade nyligen 
mobiliserats och bestod till stor del av reservmanskap. De saknade stora delar av sin 
materiel och var otillräckligt utbildade. Till del lyckades även den tyska planen slå till 
på ett sådant sätt att deras koncentrerade pansarförband inte kunde stoppas av de 
allierades mer utspridda förband.51  
   Under mellankrigstiden hade flera olika militära tänkare kommit fram till olika 
metoder hur stridsvagnar skulle användas. I Tyskland koncentrerade man stridsvagnar i 
pansardivisioner för att skapa en hård ”knytnäve” med vilken man kunde slå fienden. På 
den allierade sidan spred man ut sina stridsvagnar som stöd åt infanteriet. 52 Att sprida ut 
sina stridsvagnar kan vara ett bra sätt att öka infanteriets försvarsförmåga eftersom det 
ökar deras eldkraft, skydd och rörlighet men det gör det svårare att genomföra offensiva 
operationer. 
   Genom att tyskarna trängde in bakom de allierades linjer var det bara genom 
motanfall som de allierade kunde slå tyskarna. Problematiken att anfalla 
pansardivisioner med infanteri med få stridsvagnar utspridda mellan sig är en väldigt 
svår uppgift som resulterade i att tyskarna kunde utnyttja denna svaghet genom att 
snabbt framrycka till Engelska kanalen innan de allierade kunde iscensätta något större 
motanfall.53  
 
- Vilseledning 
Eftersom den ursprungliga tyska planen föll de allierade i händerna lyckades tyskarna 
vilseleda dem. Den allierade planen var redan innan detta fastställd men det bidrog ändå 
till att stärka dem i dess tankar om hur det tyska anfallet skulle genomföras. När det 
tyska anfallet inleddes blev de allierade inledningsvis endast medvetna om Armégrupp 

                                                 
48 Williams, 2005, s. 81. 
49 Oberkommando des Heeres, den tyska arméns överkommando. (Williams, 2005, s. 11.) 
50 Williams, 2005, s. 31. 
51 Williams, 2005, s. 34. 
52 Williams, 2005, s. 6. 
53 Williams, 2005, s. 82ff. 
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B:s framryckning in i Belgien. Detta var möjligt eftersom Luftwaffe hade luftherravälde 
över de tyska uppmarschområdena bakom gränsen och att de allierade ledarna var så 
fokuserade på att den tyska offensiven skulle komma genom Belgien.54 De allierade var 
omedvetna om att tyskarna hade koncentrerat sina pansarförband för anfallet genom, det 
nästintill obebodda, Ardennerna. Att tyskarna kunde anfalla oupptäckta genom 
Ardennerna men snabbt upptäcktes i Belgien stärkte ytterligare den allierade ledningen i 
sina villfarelser att huvudanfallet skulle likna det från 1914, genom Belgien.  
   Detta är ytterligare ett exempel på att det faktum att den ursprungliga tyska planen föll 
de allierade i händerna gynnade tyskarna. Det var en omedveten vilseledning som ändå 
gav goda resultat.  
 
- Mental påverkan 
Den mentala påverkan som tyskarnas framgångar medförde på de allierade soldaternas 
stridsmoral var enorm. Fransmännen hade under mellankrigstiden rustat upp 
Maginotlinjen från en serie fort till en sammanhängande försvarslinje. De levde i tron 
om att den skulle kunna stoppa vilket tyskt anfall som helst.55 När sedan tyskarna utan 
större svårigheter kringgick Maginotlinjen och skar av de bästa förbanden ur den 
franska och brittiska armén i Belgien sjönk moralen hos de kvarvarande förbanden som 
en sten. Civila fransmän flydde hals över huvud. Detta medförde att uppmarschvägarna 
för det kvarvarande franska försvaret proppades igen av miljontals flyende civila.56 
Tyskarna kunde kringgå detta problem genom att framrycka på fälten med sina 
bandgående fordon eller helt enkelt köra över de flyende fransmännen. Detta bidrog till 
att de hela tiden låg ett par steg före fransmännen i sina planer och kunde dyka upp var 
som helst bakom de franska linjerna. Den ovishet detta skapade ledde till att många 
franska förband flydde hals över huvud vid minsta ryckte om ett tyskt genombrott i 
deras sektor.57  
   Det tyska flygvapnet bidrog också till att sprida skräck och förvirring bland både 
civila och militärer. När britterna drog tillbaka sina flygförband från Frankrike erhöll 
Luftwaffe fullständigt luftherravälde och kunde härja fritt över Frankrike. De bombade 
städer, flyktingar och militära mål. En av de mest fruktade tyska flygplanstyperna var 
Junkers Ju-87 Stuka. Detta var ett störtbombplan som när det dök för att fälla sina 
bomber gav ifrån sig ett tjutande ljud som snart blev synonymt med förstörelse och 
skräck.58  

2.1.4 Delsammanfattning 

Genom den tyska militärledningens vilja att ta risker, överraska, utnyttja motståndarens 
svagheter, vilseledning och den mentala påverkan detta hade på de allierades 
stridsmoral lyckades tyskarna med sin invasion av Frankrike. Dock kunde utgången av 
hela andra världskriget ha blivit annorlunda om inte Hitler hade stoppat sina 
pansarförband precis innan Dunkerque. Fram till Dunkerque gick allting precis som 
planerat för tyskarna. De tog stora risker genom att anfalla igenom Ardennerna och låta 
sina pansarförband anfalla långt framför det efterföljande infanteriet. De överraskade de 
allierade genom att välja en oväntad plats för att sätta in sin huvudstöt. De utnyttjade 
motståndarens svagheter genom att anfalla där de svagaste och sämst utbildade franska 

                                                 
54 Tamelander, 2002, s. 52. 
55 Williams, 2005, s. 14f. 
56 Bauer, 2000, s.41. 
57 Williams, 2005, s. 42f. 
58 Tamelander, 2002, s. 34. 
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förbanden fanns. De vilseledde, dels genom tur, men också genom noggrant utarbetade 
planer de allierade angående var huvudstöten skulle sättas in. Och den mentala påverkan 
deras framgångar hade på britter och fransmän, såväl militära som civila, kan inte 
överskattas.  
   Vid Dunkerque tog dock detta stopp. Tyskarna hade sin främsta möjlighet under hela 
kriget att tvinga de allierade till kapitulation, men Hitlers ovilja att riskera sina förband 
ledde till att kriget fortsatte och slutade med nederlag för Tyskland. De tyska 
framgångarna i Frankrike under operation Fall Gelb måste dock anses som en enorm 
framgång inte bara för Tyskland utan även för manöverkrigföringen. 
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2.2 Operation Desert Storm 

2.2.1 Vad var Desert Storm? 

Operation Desert Storm var den plan som togs fram av CENTCOM59 för att tvinga ut 
den irakiska armén från Kuwait. Huvudansvarig för planeringen var brigadgeneral 
Buster Glosson. Planen var indelad i fyra faser. Dessa faser överlappade delvis varandra 
för att skapa så stor oreda som möjligt i den irakiska ledningen som skulle hållas 
ovetande om var nästa angrepp skulle komma. Fas ett innefattade en luftoffensiv mot 
det irakiska ledningssystemet och infrastrukturen, samt mot underhållsvägarna i Kuwait 
för att förhindra fortsatt irakisk styrketillväxt. Fas två syftade till att ge koalitionen 
luftherravälde över Kuwait och att slå ut det irakiska luftförsvaret. När fas ett och två 
var genomförda skulle huvuddelen av koalitionens markförband flyttas västerut. Detta 
för att irakierna vid denna tidpunkt skulle ha förlorat sin underrättelsekapacitet och 
skulle vara ovetande om flytten.60 I fas tre skulle krafterna fokuseras på att nöta ner de 
irakiska styrkorna och förbereda slagfältet för markoffensiven. Inriktningen var att 
femtio procent av de irakiska markstyrkorna skulle slås ut innan fas fyra, 
markoffensiven, inleddes.61 
   Markoffensiven innefattade att en del av den amerikanska marinkåren tillsammans 
med en saudiarabisk kår skulle vilseleda irakierna att tro att huvudstöten skulle sättas in 
längs kusten i öster mot Kuwait City medan huvudstöten egentligen sattes in betydligt 
längre västerut. Huvudstöten skulle genomföras av två mekaniserade amerikanska kårer 
tillsammans med en egyptisk kår.62 De skulle genomföra en kringgående manöver 
västerut och ringa in och förstöra så stora delar av den irakiska armén som möjligt. När 
detta var gjort skulle sedan det irakiska Republikanska gardet slås av de amerikanska 
kårerna kombinerat med luftangrepp, parallellt skulle Kuwait befrias av de arabiska 
kårerna tillsammans med amerikanska marinkåren genom en offensiv längs kusten.63   

 
Figur 3. Planen framtagen av CENTCOM för markoffensiven mot Irak 1991. Bild från West Points 
arkiv.64 
                                                 
59 Central Command, den amerikanska stab som var ansvariga för alla operationer i sydväst Asien.  
60 Clancy, 2001, s. 237. 
61 Åselius, Gunnar, Slagfälten efter 1945 Del 2 (Stockholm: Medströms Bokförlag, 2007) s. 447. 
62 Clancy, 2001, s. 219f. 
63 Clancy, 2001, s. 216ff. 
64http://www.dean.usma.edu/history/web03/atlases/conflicts%2058%20east/wars%20conflicts1958%20ea
st%20index.htm Hämtad 081111 
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2.2.2 Händelseförlopp 

Den 17 januari 1991 inleddes luftoffensiven mot Irak. Den syftade till att försätta den 
irakiska ledningen i ”systemkollaps”65 och försvaga den irakiska armén i Kuwait för att 
underlätta för markoffensiven. Inom några dagar hade det irakiska luftvärnet, som vid 
denna tid var ansett som ett av de bästa i världen,66 neutraliserats till den grad att 
allierades flyg kunde operera nästintill ostört på en höjd över 3000 meter. Under denna 
höjd fanns fortfarande möjligheten att handburna vapen kunde nå planen.67 Det irakiska 
flygvapnet bestod före kriget av moderna fransk- och sovjettillverkade flygplan men 
dessa neutraliserades inom en vecka. De flygplan som inte förstördes i luften eller på 
marken flögs till Iran där de flesta blev kvar även efter kriget.68 Genom 
luftoperationerna behärskade koalitionen luftrummet över Irak och Kuwait. Detta ledde 
till att de kunde ändra fokus till fas tre, att slå ut den irakiska armén. Vissa optimistiska 
prognoser talade för att enbart luftoperationer skulle kunna slå ut femtio procent av den 
irakiska armén. Dessa prognoser visade sig snart överoptimistiska men de irakiska 
markförbanden i Kuwait led runt trettio till trettiofem procentiga förluster som ett 
resultat av de inledande luftoperationerna.69 Luftoperationerna tjänade också ett annat 
syfte. Genom koalitionens luftherravälde förhindrades irakierna att flytta några större 
förband till, från och inom Kuwait. Genom att de inte kunde omgruppera sina förband 
blev irakierna lätta mål för underrättelseinhämtning vilket skulle visa sig bli av stor 
betydelse under markoperationerna. 
   När markoperationerna inleddes på morgonen den 24 februari 1991 hade således 
koalitionsstyrkorna goda underrättelser om vilka förband som var grupperade framför 
dem och hur de var grupperade. Den irakiska armén bedömdes vara grupperad, vilket 
senare visade sig stämma, med deras 26:e, 48:e, 31:a, 25:e och 27:e divisioner från 
väster till öster längs gräsen till Saudiarabien. Norr om dessa stod 52:a divisionen som 
taktisk reserv och ytterligare längre norrut, längs den Irak-kuwaitiska gränsen, stod det 
Republikanska gardet som operativ reserv.70 Kännedomen om denna gruppering ledde 
till att koalitionen kunde bekämpa det irakiska artilleriet tidigt och därigenom minimera 
egna förluster. Det första markanfallet sattes in av den amerikanska 1:a 
kavalleridivisionen längs Wadi al-Batin i närheten av Al Ru’Qua, redan flera dagar 
tidigare, för att vilseleda irakierna om var huvudanfallet skulle sättas in.71  
   Klockan 0400 på morgonen den 24 februari 1991 inledde den amerikanska 
marinkåren sitt anfall i östra Kuwait. Längs gränsen hade irakierna byggt 
försvarsställningar bestående av vallar av sand, bunkrar, skyttegravar, minfält och 
taggtråd, allt för att försvåra framryckningen för koalitionen. Dessa 
försvarsgrupperingar var dock inget större hinder då ingenjörförband snabbt öppnade 
hål genom vallarna med bulldozers och grävmaskiner. Efterföljande stridsvagnar 
rensade sedan undan minor och taggtråd, fyllde igen bunkrarna och skyttegravarna med 
sand, något som även gjordes av VII kåren senare under dagen.72 Den inledande 
offensiven var så framgångsrik att det stod snart klart för CENTCOM att huvudanfallet 

                                                 
65 Ett tillstånd då ledningen upphör att fungera effektivt. Oavsett vad motståndaren försöker göra går detta 
inte att genomföra pga. att hans ledningssystem är utslagna, han har en oklar bild av läget eller motsv. 
(Försvarshögskolan, 2002, s. 15f.) 
66 Åselius, 2007, s. 444f. 
67 Clancy, 2001, s. 242. 
68 Åselius, 2007, s. 451, s. 453. 
69 Åselius, 2007, s. 452. 
70 Clancy, 2001, s. 303, s. 285. 
71 Clancy, 2001, s. 243f. 
72 Clancy, 2001, s. 275f. 
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borde sättas in tidigare än planerat för att inte marinkåren skulle riskera att bli 
omringade av irakierna.73  
   Alltså fick huvudanfallet tidigareläggas femton timmar från den planerade tiden på 
morgonen den 25 februari till klockan 1500 på eftermiddagen den 24 februari. Detta 
medförde febril aktivitet för VII och XVIII amerikanska kårerna, likväl som för den 
egyptiska kåren. VII kåren, den som skulle utdela den hårda pansarstöten mot det 
Republikanska gardet, hade under morgonen framgrupperat till, och i vissa fall förbi, 
sina utgångspositioner i södra Irak och norra Saudiarabien. Detta medförde dock inte att 
de var omedelbart redo för att påbörja offensiven. Att genomföra anfallsförberedelser 
med så stora förband är en tidskrävande uppgift som kräver mycket förberedelser. Order 
skall delges på alla nivåer, fordon skall iordningställas, personal och utrustning skall 
lastas. Men vid utsatt tid var allting klart. 
   Klockan 1430 påbörjade de tre kårerna sina anfall. Det irakiska försvarssystemet var 
inte förlängt längs hela operationsområdet. Söder om staden al-Busayyah ligger ett stort 
område med sanddyner och stenblock. Detta område ansåg irakierna vara oframkomligt 
för fordon så deras försvarslinje sträckte sig bara hit.74 Men det var i detta område som 
VII kåren, och ytterligare längre västerut XVIII kåren, anföll. Planen inom VII kåren 
gick ut på att med två divisioner, 1:a och 3:e pansardivisionerna, och ett 
kavalleriregemente, 2:a kavalleriregementet, anfalla genom dessa sanddyner och så 
snabbt som möjligt nå fram till det Republikanska gardet. Samtidigt som detta 
genomfördes skulle 1:a infanteridivisionen slå ett hål genom de irakiska 
försvarsställningarna för att minska avståndet som kårens underhållstransporter skulle 
behöva framrycka för att nå till de främsta förbanden. När detta genombrott var gjort 
skulle 1:a brittiska pansardivisionen framrycka igenom genombrottet och skydda kårens 
högra flank samtidigt som de bibehöll kontakt med den egyptiska kåren.75 
   På kvällen den 24 februari beordrade general Fred Franks Jr, befälhavare för VII 
kåren, halt på sina förband. Syftet med detta var att minimera riskerna för 
vådabekämpning och förvirring i mörkret. Under natten genomförde istället kåren luft- 
och artilleribekämpning av kända irakiska positioner och organiserade sina förband för 
den efterföljande dagen. Den första dagen av markoffensiven hade varit väldigt 
framgångsrik för alla förband. Stora skaror irakiska fångar hade tagits. Det hade endast 
på några få platser blivit regelrätta strider och dessa hade utan större svårighet vunnits 
av koalitionsstyrkorna.76  
   På förmiddagen den 25 februari hade 1:a infanteridivisionen utökat sitt genombrott så 
att den brittiska 1:a pansardivisionen kunde passera. Samtidigt hade 2:a 
kavalleriregementet fått stridskontakt med Republikanska gardet längre norrut. 
   När det Republikanska gardet var lokaliserat och bundet i strid kunde VII kåren ändra 
sin framryckningsriktning nittio grader österut och kraftsamlat anfalla med tre 
divisioner.77 Dessa divisioner utgjordes av 1:a och 3:e amerikanska pansardivisionerna 
och 1:a amerikanska infanteridivisionen. 1:a infanteridivisionen hade hastigt fått 
framgruppera från sin bräsch i det irakiska försvaret till övriga kåren. Dessa divisioner 
understödda av 2:a kavalleriregementet skulle utgöra den ”knytnäve” som skulle krossa 
det Republikanska gardet.78  

                                                 
73 Clancy, 2001, s. 265f. 
74 Clancy, 2001, s. 298f. 
75 Clancy, 2001, s. 233. 
76 Åselius, 2007, s. 453. 
77 Clancy, 2001, s. 353. 
78 Clancy, 2001, s. 313. 
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   De inledande striderna mot gardet gick bra för koalitionen. De märkte dock snabbt att 
det Republikanska gardet inte var som andra divisioner i den irakiska armén. Det 
Republikanska gardet slog tillbaka och endast ett fåtal fångar togs. General Franks 
utformade nu en tanke om hur VII kåren skulle kunna tillintetgöra det Republikanska 
gardet. ”Knytnäven” skulle anfalla från väster medan 1:a brittiska pansardivisionen 
anföll från söder och 1:a amerikanska kavalleridivisionen, som nu underställts kåren, 
skulle anfalla från norr. Denna dubbla omfattning skulle omringa det Republikanska 
gardet och tvinga det att slåss till sista man eller kapitulera.79  
   På morgonen den 28 februari 1991 beordrade USA:s president George Bush att alla 
offensiva operationer skulle ställas in.80 Detta var samma dag som general Franks hade 
tänkt sätta in sitt slutgiltiga anfall. Det faktum att kriget var slut innan Irak var slaget i 
grunden ledde till att många amerikaner kände att jobbet ”lämnats halvgjort”.81 Saddam 
Hussein behöll makten och kunde ostört slå ner de resningar av kurder och shiiter som 
följde under de kommande dagarna.82 

2.2.3 Analys 

Nedan följer en analys med utgångspunkt i uppsatsens centrala begrepp vad som gjorde 
operation Desert Storm så framgångsrik. Att anfalla en försvarsberedd mekaniserad 
motståndare som dessutom nyligen har utkämpat ett krig, Iran-Irakkriget 1980-88, och 
till stor del består av stridsvana veteraner borde bli en väldigt kostsam manöver, men 
FN-koalitionen lyckades minimera egna förluster samtidigt som de utdelade ett 
avgörande slag mot Irak.83  
 
- Viljan att ta risker 
CENTCOMs generella ovilja till att ta risker spelade en stor roll i att koalitionen led så 
små förluster som de gjorde under operationen. Genom att först skapa luftherravälde för 
att sedan bekämpa de irakiska ledningssystemen och därefter marktrupperna från luften 
gjorde att den irakiska högsta ledningen inte effektivt kunde leda striden när 
markoperationerna sattes igång.84 Framgången av luftoperationerna medförde även att 
de irakiska markstyrkorna led stora förluster. Även om målet, att nedkämpa femtio 
procent av alla irakiska markförband i och omkring Kuwait, inte uppnåddes 
nedkämpades dock över trettio procent av dessa.85 Detta medförde att när 
markoperationen sattes igång fanns betydligt färre irakiska stridsdugliga förband i 
området än vad som var fallet när flygoperationen inleddes.86  
   VII kåren gjorde halt på sina förband på natten mellan den 24 och 25 februari i syfte 
att minimera egna förluster. Den ovilja som CENTCOM visade till att ta risker för egna 
förband återspeglas här även hos de lägre förbanden. General Franks valde att minska 
sin framryckningshastighet till förmån för att minimera sina egna förluster.87 Franks var 
orolig för vådabekämpning av egna förband. Att på detta sätt ignorera sin egen 
framryckningshastighet till förmån för att organisera sig tyder på att målet med 
operationen i stor grad syftade till att så få koalitionssoldater som möjligt skulle stupa.  
                                                 
79 Clancy, 2001, s. 372. 
80 Åselius, 2007, s. 453. 
81 Åselius, 2007, s. 456. 
82 Åselius, 2007, s. 456. 
83 Clancy, 2001, s. 445ff. 
84 Åselius, 2007, s. 449. 
85 Åselius, 2007, s. 452. 
86 Åselius, 2007, s. 452. 
87 Clancy, 2001, s. 282. 
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   Istället för att vilja ta risker, vilket kunde ha inneburit större förluster för koalitionen, 
prioriterade alltså CENTCOM ”egenskydd”. På grund av sin överlägsna teknologi, både 
i luften och på marken, kunde koalitionen trots detta vinna kriget. Koalitionens flygplan 
opererade nästintill ostört i luftrummet över Kuwait och Irak efter den 25 januari. Detta 
kan ackrediteras till det övertag koalitionen hade både i antal men framför allt i 
teknologi i luften. När markoperationen startade kunde amerikanska och brittiska 
stridsvagnar nedkämpa irakiska stridsvagnar på över 2000 meter, medan de irakiska T-
72 stridsvagnarna behövde komma nästan 1000 meter närmare för att få verkan. Denna 
överlägsenhet i teknologi medförde att koalitionens förband kunde nedkämpa irakierna 
utan att utsätta sig själva för fara. 
 
- Överraskning 
Genom att först gruppera sina förband riktade mot östra Kuwait, sedan förblinda det 
irakiska underrättelsenätverket och flytta VII och XVIII kårerna västerut uppnåddes 
överraskning. Irakierna vilseleddes till att tro att koalitionens huvudstöt skulle sättas in i 
öster i riktning mot Kuwait City. När markoperationen sedan sattes in längre västerut 
uppstod stor förvirring hos irakierna. Deras första försvarslinje var inte förlängd längs 
hela gränsen utan slutade halvvägs igenom VII kårens område.88 Denna överraskande 
förflyttning västerut medförde även att det Republikanska gardet tvingades omgruppera 
och försvara i en oväntad riktning. Detta i sin tur medförde att när VII kåren anföll in i 
det Republikanska gardet var det inte mot en färdiggrupperad och försvarsberedd 
motståndare. 
   Att VII kåren valde att anfalla genom sanddynerna söder om staden al-Busayyah 
överraskade också irakierna. Irakierna ansåg detta område som ogenomträngligt och 
hade därför endast avdelat svaga styrkor till att försvara det.89 Detta medförde att VII 
kåren snabbt kunde framrycka genom området och nå det Republikanska gardet utan att 
tillkännage sin egen styrka, vilket i sin tur resulterade i att det Republikanska gardet 
blev överraskade angående styrkan i det anfall som sattes in mot dem under de följande 
dagarna. 
 
- Utnyttjande av svagheter 
Det irakiska flygvapnet var vid tiden före Desert Storm, till antalet, ganska 
respektingivande. Flygvapnet bestod av ett antal äldre MIG-flygplan men även flera 
nyare flygplanstyper.90 Detta medförde dock att reservdelshanteringen blev svår. Ju fler 
flygplanstyper man har ju fler olika typer av reservdelar krävs för att hålla dem 
flygande. Efter det att FN inledde sanktioner mot Irak försvann även tillgången på nya 
reservdelar. Detta medförde att vid operationens början kunde endast en del av det 
irakiska flygvapnet sättas in.91 Genom att inleda Desert Storm med flygräder utnyttjade 
koalitionen denna svaghet. Deras stora övertag i luften blev ännu större tack vare denna 
komplikation i reservdelshanteringen för irakierna. Detta bidrog också till att säkerställa 
totalt luftherravälde för koalitionen efter bara några dagar. 
   Det faktum att koalitionens stridsvagnar oftast hade mycket längre skottvidd än 
irakiernas utnyttjades också. Den platta ökenterrängen i Irak och Kuwait medförde ofta 
möjligheter till att upptäcka och nedkämpa mål på stora avstånd. Koalitionens 

                                                 
88 Clancy, 2001, s. 237. 
89 Clancy, 2001, s. 299. 
90 Åselius, 2007, s. 444. 
91 Åselius, 2007, s. 444f. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2009-07-06 FHS beteckning 
Kd Johan Edberg   
MSS/YOP 06-09  22 (28) 
 

  
 

 

stridsvagnar hade god verkan även under framryckning, något som var bristfälligt hos 
de irakiska vagnarna.92 
   Den huvudsakliga skillnaden mellan koalitionens förband och de irakiska förbanden 
låg i att de irakiska förbanden var av 1980-tals kvalitet och koalitionens förband var av 
1990-tals kvalitet. Detta betyder att de irakiska stridsvagnarna, flygplanen och andra 
fordon var främst framtagna på 1960- och 70-talen medan koalitionens främst var 
framtagna på 1980-talet. Detta medförde mycket bättre precision och räckvidd bland 
koalitionens förband än hos irakierna. Denna svaghet hos irakierna utnyttjades 
skoningslöst av koalitionen.93 
 
- Vilseledning 
Som jag tidigare har visat vilseledde koalitionen irakierna angående var huvudanfallet 
skulle påbörjas. Utöver de vilseledningar som redan har beskrivits genomfördes 
ytterligare ett antal betydelsefulla vilseledningar.  
   1:a amerikanska kavalleridivisionen genomförde ett skenanfall i VII kårens östra 
område. Detta skenanfall hade till följd att den irakiska ledningen förstärktes i sin tro att 
huvudanfallet skulle sättas in längs Wadi al-Batin. Denna vilseledning tjänade till att det 
Republikanska gardet in i det längsta utgjorde operativ reserv i väntan på ett anfall upp 
för ”wadin”94  och togs med överraskning av VII kårens kringgående rörelse.95 
   På morgonen den 24 februari 1991 sattes, enligt tidigare, den östra halvan av anfallet 
igång. Detta skedde flera timmar innan VII kåren skulle påbörja sitt anfall. För att 
ytterligare ge kraft åt vilseledningen angående ett anfall i öster genomfördes operationer 
av den amerikanska flottan och marinkåren som skulle leda irakierna till att tro att en 
sjöburen invasion av Kuwait hade påbörjats.96 Vilseledningen hade till följd att flera 
irakiska förband hölls kvar längs kusten. Dessa förband inringades senare av 
saudiarabiska och amerikanska förband. 
 
- Mental påverkan 
Den mentala inverkan som koalitionens flyganfall mot Irak hade ska inte underskattas. 
Genom att konstant vara utsatta för hot om flygangrepp försvagades den irakiska 
motståndskraften och stridsmoralen. Många irakier gav av denna anledning upp vid 
första tillfället de fick. Flera av dessa fångar gav inte bara upp till koalitionens 
markstridskrafter utan kapitulerade helt sonika till flygplan eller till och med 
obemannade UAV:er (Unmanned Aerial Vehicle).97 Den mentala påverkan var som 
störst hos de förband som var satta att försvara den första försvarsställningen. 
Anledningen till detta är att dessa förband inte bara utsattes för luftangrepp utan även 
för tung artillerield. Att konstant känna sig hotad av en överlägsen fiende man inte kan 
bekämpa anser jag vara starkt nedbrytande på stridsmoralen. 
   Det Republikanska gardet å andra sidan var inte lika benägna att kapitulera. Det 
Republikanska gardet bestod av gräddan av den irakiska armén. De var fostrade att 
aldrig ge upp och att lyda order. Det faktum att de inte var utsatta för artilleriangrepp i 
samma utsträckning som frontförbanden kan också ha spelat en stor roll i deras 
benägenhet till fortsatt strid. 

                                                 
92 Clancy, 2001, s. 356f. 
93 Åselius, 2007, s. 453. 
94 Sv. dalen, flodbädden (Författarens översättning.) 
95 Clancy, 2001, s. 331. 
96 Clancy, 2001, s. 251. 
97 Clancy, 2001, s. 263. 
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2.2.4 Delsammanfattning 

Genom vilseledning, överraskning och utnyttjande av irakiernas svagheter kunde 
koalitionen segra i operation Desert Storm. Den mentala påverkan som koalitionens 
luft- och artilleriangrepp hade på de irakiska försvararna ledde till att tusentals irakier 
kapitulerade. Dock var CENTCOMs ovilja att riskera egna förluster något som kan ha 
hämmat operationen. Genom att ha tagit större risker kunde koalitionen kanske ha 
vunnit en ännu större seger. Den kanske till och med kunde ha lett till störtandet av 
Saddam Hussein, vilket i sin tur skulle ha besparat både USA och det irakiska folket 
stort lidande under 1990- och 2000-talet.  
   CENTCOMs ovilja till att ta risker medförde att koalitionen endast led små förluster 
under operation Desert Storm. Samtidigt ledde detta till att den irakiska armén till viss 
del fanns kvar efter operationen och att kunde Saddam Hussein kunde behålla makten. 
Om den irakiska armén hade krossats hade Hussein omöjligtvis kunnat behålla makten 
och slå ner de uppror mot honom som skedde efter kriget. Både kurderna i norr och 
Shia-muslimerna i söder reste sig i ett försök att störta honom men upproren slogs ner 
med brutal kraft. 
   Detta till trots måste Desert Storm anses som en stor framgång för koalitionen. Efter 
bara fyra dagar av markoperationer hade Iraks armé slagits sönder med endast minimala 
förluster för koalitionen. Irak hade drivits ut ur Kuwait, vilket var syftet med FN-
koalitionens ingripande.  

2.3 Lika eller olika? 

När jag först studerade Desert Storm verkade det nästan vara en kopia av Fall Gelb. 
Båda operationerna innefattade en vilseledande manöver på högra flygeln när sedan 
huvudanfallet sattes in på den vänstra. Båda operationerna innefattade pansarförband 
som anföll på djupet för att skära av och/eller förstöra fiendens förband. Likaså 
eftersträvades luftherravälde i båda operationerna. I Fall Gelb uppnåddes detta när det 
brittiska flygvapnet drogs tillbaka till England och i Desert Storm uppnåddes detta 
nästan omgående av koalitionens flygvapen. Men jag anser att det finns vissa skillnader.  
 
- Viljan att ta risker 
Under operation Fall Gelb stormade de tyska pansarförbanden fram bakom de allierades 
linjer i syfte att orsaka oreda och förvirring i den allierade ledningen. Parallellt med 
detta skar de av de bäst utrustade och utbildade allierade arméerna i norr och tvingade 
dem att fly över Engelska kanalen. Genom att göra detta lämnade de sitt underhåll och 
infanteri bakom sig, och utsatte sig för risken att bli omringade. 
   Under operation Desert Storm å andra sidan hade koalitionens pansarförband det 
uttalade målet att slå det Republikanska gardet. Koalitionens anfall genomfördes med 
stora koncentrationer av artilleri- och flygunderstöd och med medföljande infanteri. 
General Franks ovilja att anfalla utan alla sina förband i närheten av varandra tyder även 
detta på en ovilja att ta risker. Under hela Operation Desert Storm försökte koalitionen 
att undvika egna förluster något som inte återspeglas i Fall Gelb. 
 
- Överraskning 
I båda operationer uppnåddes överraskning. Genom att anfalla genom terräng som 
motståndaren ansåg vara alltför svårframkomlig för stora förband lyckades både 
tyskarna och koalitionen överraska sina motståndare. Överraskningen ledde i båda 
fallen till att motståndarens bästa förband hölls passiva till dess att anfallsstyrkorna var 
grupperade på ett sådant sätt att de kunde slå motståndaren. 
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- Utnyttjande av svagheter 
Motståndarens svagheter utnyttjades även i båda operationerna men på olika sätt. Under 
Operation Fall Gelb var tyskarna och de allierade jämbördiga avseende teknologi. Detta 
ledde till att tyskarna var tvungna att slå mot de allierades svagare enheter för att få ett 
övertag. Genom att slå med sina pansarförband mot fransmännens svagaste 
infanteridivisioner kunde tyskarna skapa ett genombrott och därefter slå på djupet. 
   Under Desert Storm å andra sidan var koalitionens teknologiska övertag så stort att de 
kunde slå med vilket eget förband som helst mot alla irakiska förband och fortfarande 
ha ett stort teknologiskt övertag. Genom att dessutom först slå ut det irakiska flygvapnet 
kunde koalitionen obehindrat bomba de irakiska förbanden utan att oroa sig för att bli 
påverkade av irakiska flygplan. 
 
- Vilseledning  
Vilseledningen inför och under båda operationerna är väldigt lika. Motståndaren 
vilseleddes till att tro att huvudanfallet skulle sättas in på sin vänstra flygel och stärkte 
således sitt försvar i denna sektor. När huvudanfallen sedan sattes in på motståndarens 
högra flygel var det i båda fallen för sent för att han skulle kunna reagera. Resultatet av 
båda vilseledningarna blev att motståndaren slogs snabbt och grundligt. 
 
- Mental påverkan 
I både Fall Gelb och Desert Storm lyckades man påverka motståndaren mentalt. Genom 
att bekämpa motståndaren med både flyg och artilleri nedsattes motståndarens vilja till 
fortsatt motstånd vilket i båda fallen resulterade i masskapitulationer eller flykt. En 
tydlig skillnad mellan operationerna är dock att även den tyska framryckningen i sig 
själv bidrog till att nedsätta den allierade motståndskraften. Jag anser att det snabba 
förloppet av operation Desert Storm medförde att framryckningen i sig inte hade lika 
stor inverkan. Eftersom koalitionen tidigt slog ut stora delar av den irakiska 
kommunikationen är det troligt att vissa irakiska förband inte var medvetna om att de 
var inneslutna innan kriget var slut och därför inte påverkades av vetskapen därom. 
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3 Slutsatser  
Jag har i min uppsats visat att manöverkrigföring användes i både operation Fall Gelb 
och operation Desert Storm. Dock användes det på olika sätt. Jag anser att den tyska 
viljan till att ta stora risker ledde till en avgörande militär seger som i sin tur ledde till 
att Frankrike kollapsade som stat och att Tyskland fick kontroll över stora delar av 
Europa. Under Desert Storm, å andra sidan, medförde CENTCOMs ovilja att ta risker 
att den irakiska armén besegrades men inte staten Irak. Detta innebär att koalitionen 
uppnådde sitt mål att driva ut de irakiska trupperna ur Kuwait och orsaka dem sådana 
förluster att de inte längre utgjorde något hot i området kring Persiska viken.  
   De skillnader som jag har belyst mellan operationerna anser jag främst vara viljan 
eller oviljan till att ta risker bland de högre staberna. En teori jag har om vad denna 
ovilja beror på är att ett demokratiskt samhälle, likt USA eller Storbritannien, inte klarar 
av att få lika stora förluster som en diktatur, likt Tyskland under 1933-1945. Om Desert 
Storm hade medfört stora förluster för USA eller Storbritannien kunde opinionen i 
länderna ha vänt mot kriget. Regeringarna kunde ha förlorat stöd och kanske hade hela 
Desert Storm blivit ett misslyckande. Under Fall Gelb var dock den tyska regeringen 
villig att lida större förluster eftersom de inte var lika beroende av folkets opinion. Detta 
ser jag som en stor anledning till att operationerna skiljer sig i detta avseende.  
   För att svara på frågeställningen om manöverkrigföringen utvecklats under de 
mellanliggande femtio åren bör vi titta längre tillbaka i historien. Jag anser, baserat på 
dessa två operationer, att utvecklingen inom manöverkrigföring tagit ett steg bakåt. 
Desert Storm var en operation utkämpad med manöverkrigföring, men med stora inslag 
av första och andra generationens krigföring. Vikten att hålla täta inre linjer och 
sammanhållning av trupper liknar i mångt och mycket den taktik som Antoine-Henri 
Jomini98 förespråkade och som användes under det amerikanska inbördeskriget.99 Om 
detta beror på att amerikansk doktrin utvecklats väldigt lite på 150 år eller om folkets 
opinion spelade så stor roll att CENTCOM ansåg det nödvändigt att ta så små risker 
som möjligt lämnar jag till fortsatt forskning att ta reda på. 
   Vad som också gör att Desert Storm liknar andra generationens krigföring är tilliten 
till stor eldkraft. Stora artilleriförberedelser föregick många av anfallen under kriget. 
Denna vilja att först krossa fienden med massiv artillerield för att sedan anfalla 
påminner mycket om västfronten under första världskriget. Men det faktum att stora 
mekaniserade förband sedan slog på djupet samtidigt som flygstridskrafter slog ut den 
irakiska ledningen påminner återigen om manöverkrigföring.   Sammanfattningsvis kan 
skillnaderna mellan operationerna belysas med B.H. Liddell Harts ord. Båda 
operationerna använde sig av ”line of least expectation”100, med detta menas att under 
båda operationerna vilseleddes motståndaren och huvudanfallet sattes in på den del av 
fronten som var minst förväntad. Dock användes även ”line of least resistance”101 under 
Fall Gelb men inte i Desert Storm. I Fall Gelb ryckte de tyska pansarförbanden fram där 
fienden var som svagast i syfte att slå ut hans ledning och underhåll. I Desert Storm å 
andra sidan fokuserades anfallet mot de tyngsta irakiska förbanden i syfte att slå ut 
irakiernas tyngdpunkt i området.102  

                                                 
98 Widén, Ångström, 2004, s. 55.  
99 Engle, Stephen D, The American Civil War; The war in the west 1862-July 1863, (Oxford: Osprey 
Publishing Limited, 2001) s. 13. 
100 Sv. Den minst troliga anfallsriktningen. (Författarens översättning) 
101 Sv. Den anfallsriktning med minst motstånd. (Författarens översättning) 
102 Hart, B.H. Liddell, Strategy, (Harmondsworth, Middlesex, England: Penguin Books Ltd., 1991) s. 335. 
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3.1 Fortsatt forskning 

Denna uppsats är inte allomfattande. Jag har här bara skrapat på ytan på ett ofantligt 
stort område. Genom att avgränsa mig till vissa begrepp har jag åsidosatt andra delar 
som kan avhandlas. Förslag till fortsatt forskning är att titta på andra aspekter ur 
manöverkrigföringen och analysera om operationerna verkligen lever upp till dessa, 
eller att lägga på den marina aspekten av, i synnerhet, Desert Storm. 
   Enligt tidigare har jag inte hittat någon text som avhandlar och jämför operation Fall 
Gelb och Desert Storm. Genom denna uppsats hoppas jag kunna stimulera till fortsatt 
jämförande forskning om dessa båda operationer. Mina slutsatser är baserade på 
tillförlitlig litteratur men det finns exempel på litteratur som hävdar att operation Desert 
Storm inte var baserad på manöverkrigföring utan på utnötningskrigföring och att 
utfallet enbart berodde på tur. Exempel på sådan litteratur är ”Lucky War” Third Army 
in Desert Storm av Richard M. Swain. 
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