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Close Air Support i moderna operationer 
De svenska insatsförbanden anpassas för de konflikter som är normgivande idag. Konceptuellt innebär 
detta att doktriner och metoder måste utvecklas för att möta utvecklingen på dagens stridsfält. Den 
konceptuella utvecklingen är förhållandevis billig jämfört med den tekniska, vilket innebär att 
förmågeutvecklingen mer anpassas till de materiella förutsättningarna som råder. Plattformar för Close 
Air Support symboliserades under 80- och 90-talet av tungt beväpnade och särskilt anpassade flygplan 
och helikoptrar som verkade i nära anslutning till markförbandens strid. Idag representeras dessa 
plattformar av andra flygsystem som sedan tidigare är utvecklade utifrån andra kravprofiler. Denna 
observation ligger till grund för undersökningen och formulerar därmed uppsatsens problem. 

Har innebörden av konceptet Close Air Support på senare tid förändrats och på så vis öppnat för 
andra typer av flygsystem att utöva detta koncept?  

Uppsatsens syfte är att undersöka hur Close Air Support tillämpats under tre moderna operationer för 
att därmed finna orsaker till hur konceptet utvecklats till vad det representerar idag. Dessutom syftar 
uppsatsen till att klarlägga begreppets innebörd och därmed bidra med kunskap inom konceptet för 
Close Air Support. 

Undersökningen analyserar Close Air Support historiska ursprung och teorierna bakom kombinerade 
vapen. Denna analys lägger grunden till den fallstudie som omfattar tre militära operationer 
genomförda efter 1990. Studien fokuseras mot samordning, plattformar och operativ och taktisk effekt.  

Avslutande diskussion påvisar att samordning av Close Air Support tillämpats olika under de studerade 
operationerna. De förutsättningar som råder för dagens konflikter möjliggör att användningsområden 
för olika vapensystem kan utökas. Detta är en av förklaringarna till varför andra typer av 
stridsflygsystem idag utnyttjas för Close Air Support. Studien har visat att CAS som koncept inte 
förändrats. Däremot har Close Air Support tillämpats olika beroende på de operativa förutsättningarna 
som rådde inför respektive operation 

Uppsatsen föreslår tre områden inom ämnet som kan vara föremål för djupare analys. 

Nyckelord: 
Close Air Support, Direkt Flygunderstöd, Luftmakt, Kombinerade Vapen, Combined Arms, 
Manöverkrigföring, Operation Dessert Storm, Operation Enduring Freedom, Operation Anaconda, 
Operation Iraqi Freedom 
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ABSTRACT 
 

 
Close Air Support in modern operations 

The Swedish Armed Forces are transforming to be able to conduct military operations in today’s 
standard conflicts. To meet the demands that the new type of conflict represents the transformation 
requires a development of new doctrines and tactical manuals. .  
Developments of new weapon systems are proportionately much more expensive than conceptual 
developments. The armed forces’ combat capability must be adapted to existing military technological 
conditions. During the 1980s and 1990s Close Air Support aircrafts were represented by heavily armed 
and armoured fixed- and rotary-wing aircrafts which carried out CAS missions in close proximity to 
friendly forces. These CAS platforms are today, more or less, represented by traditional fighter and 
striker aircrafts. This observation will form the basis of this research and thereby formulate the 
scientific question. 

Has the significance of Close Air Support been changed and is it therefore made it possible to use 
other combat aircrafts for Close Air Support missions? 

The purpose of this thesis is to examine how Close Air Support has been put in practise in three 
modern operations and to ascertain how this has developed the concept to what it is today. 
Furthermore the thesis will also clarify the significance of the concept and thereby contribute with 
knowledge to the concept of Close Air Support. 

The research will analyze the concept’s historical origin and the theory behind combined arms. This 
analysis will form the basis for the following case studies, which comprise three military operations 
carried out after 1990. The research will focus on coordination, platforms and operational and tactical 
effects.  

The final discussion will show that coordination of CAS has been executed differently during the three 
studied operations. Today’s conflicts make it possible to use weapon systems in an extended role. This 
will explain why different combat aircraft could be used in a CAS role. The research shows that the 
CAS concept hasn’t changed. However, CAS has been performed in different ways depending on the 
operational circumstances within each operation. 

The thesis suggests three new research areas within the subject that could be appropriate for further 
examinations. 

 
Key words: 
Close Air Support, Air Power, Combined Arms, Manoeuvre Warfare, Operation Dessert Storm, 
Operation Enduring Freedom, Operation Anaconda, Operation Iraqi Freedom 
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1 Prolog 
Den 2 mars 2002 påbörjades Operation Anaconda inom ramen för Operation Enduring 
Freedom i Afghanistan. Den utarbetade stridsplanen för operationen havererade tidigt och de 
Afghanska och Amerikanska styrkorna kom tidigt under fientlig eld. Det kom att visa sig att 
operationen blev ett svårt och komplicerat test på hur samordningen mellan mark- och 
luftstridskrafter skulle kunna ske i operationer av detta slag. Al-Qaida och Talibanska styrkor 
försvarade sina grupperingar i bergen på 3000 m höjd. De amerikanska styrkorna avancerade 
upp mot grupperingarna och möttes av intensiva granatattacker och eldgivning från fientliga 
eldhandvapen.1  Behovet av Close Air Support (CAS) var påtagligt. Under operationen fällde 
de amerikanska flygstyrkorna dagligen 250 bomber mot fientliga mål, inom en yta på 15x15 
km.2 Chefen för koalitionens markstyrkor Generalmajor Franklin L. Hagenbeck, svar på 
frågan hur CAS utnyttjades och vilken effektivitet insatsen av CAS hade för striden, visar 
tydligt betydelsen av kombinerade vapen inom krigföringen. 
 

The most effective close air support asset we had, was the Apache [AH-64 attack helicopter], 
hands down. The Apaches were extraordinary— they were lethal and survivable. We had six in 
the fight with two left flying at the end of the first day. They were so full of holes—hit all over, 
one took an RPG in the nose—I don’t know how they flew. […]The detainees later said the 
Apaches were the most feared weapons on the battlefield— the helicopters were on top of them 
before they knew what was happening. […] Our next most effective CAS assets were the A-10s in 
the daytime and AC-130s at night. They were great. We also had F-16s and F/A-18s [fighter 
aircraft] and B-52s [bomber aircraft] providing CAS.3 

 
Drygt ett trekvarts sekel tidigare, under första världskriget stridigheter längs fronten i 
Flandern i anslutning till den tyska fjärde Armén, utvecklades kanske världens första Close 
Air Support enheter. Det var då det började. Det var under denna tid idéer och koncept 
prövades och sedermera blev doktrinärt utvecklade för att tillämpas under andra världskriget. 
Kapten Helmut Willberg, Air Commander vid fjärde tyska armén, organiserade den första 
specialenheten för markmålsbekämpning från luften. Kapten Willbergs enheter, Infanteri-
flieger, flög dåtidens CAS flygplan specialiserade och modifierade för att kunna utöva sin 
roll.4 Kapten Willberg anses av många vara pionjären för utveckling av dåtidens taktik kring 
Close Air Support.5 Willbergs tillämpning av idéerna kring konceptet, utvecklades ytterligare 
under den tyska krigsmaktens planering och förberedelser inför annalkande världskrig. 
 
Sedan Kapten Willberg utnyttjade flyget i en markoperativ roll har utvecklingen av Close Air 
Support varit påtaglig. De tidiga experimenten med att integrera den tredje dimensionen i 
markstriden har idag blivit en naturlig del av modern krigföring. Vapensystem har utvecklats 
för att kunna uppträda i den stridsmiljö där Close Air Support används och metoder för hur 
konceptet skall tillämpas har utvecklas kontinuerligt.  
 
Konceptet har blivit en förutsättning för att kunna ge eldunderstöd i operationer av dagens 
karaktär. Close Air Support som begrepp och dess tillämpning väcker stort intresse.  

                                                 
1 Headquarters, US Air Force (2005), Operation Anaconda-An Air Power Perspective [online], Washington: 
U.S. Air Force, s. 3 
2 Ibid. s. 11 
3 McElroy, Robert H. (2002), Fire Support for Operation Anaconda, Field Artillery Magazine [online] 
September-October 2002, pages 5-9, s. 7 
4 Corum, James S. (1997), The Luftwaffe –Creating the Operational Air War 1918-1940, Lawrence Kansas 
USA: University Press of Kansas, s. 30 
5 Corum, James S. (1992), The Roots of Blitzkrieg, Lawrence Kansas USA: University Press of Kansas, s. 152 
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Vilken försvarsgren och vilka system som borde utöva CAS upplevs idag vara föremål för 
debatt inom den amerikanska försvarsmakten. Trots detta är konceptet efterfrågat, framför 
allt i operationer som den i Afghanistan. 

1.1 Problemformulering 
De svenska insatsförbanden är eller kommer i närtid att iklädas den kostym som är anpassad 
för de konflikter som är normgivande idag. Konceptuellt innebär detta att doktriner och 
metoder måste utvecklas för att möta utvecklingen på dagens stridsfält. Inom västvärldens 
försvarsmakter utgörs den materiella ryggraden av vapensystem vilka utvecklats för att kunna 
möta den fiende som var verklig under perioden för det kalla kriget. Den konceptuella 
utvecklingen är förhållandevis billig jämfört med den tekniska, vilket innebär att 
förmågeutvecklingen anpassas till rådande tekniska och materiella förutsättningar. Detta 
förhållande kräver en stor noggrannhet när det gäller att bedöma de hot de nya krigen 
realiserar, så att den konceptuella utvecklingen kan operationaliseras av vapensystem som 
utvecklats utifrån helt andra hotbilder och konflikter. 
 
Plattformar för Close Air Support symboliserades under 80- och 90-talet av tungt beväpnade 
och särskilt anpassade flygplan och helikoptrar som verkade i nära anslutning till 
markförbandens strid. Exempel på dessa plattformar var de amerikanska A-10 Thunderbolt II 
och AC-130 Spectre Gunship, den ryska motsvarigheten Su-25 Frogfoot samt teknisk 
avancerade attackhelikoptrar så som AH-64 Apache och Mi-24 Hind.  
 
Diskussioner kring Close Air Support och dess betydelse i konflikter som Afghanistan och 
Irak, upplevs idag vara mer fokuserad mot hur plattformar, utvecklade för andra uppgifter, 
istället utnyttjas för direkt understöd av markförbandens strid. Vad är orsaken till att 
utpräglade jaktflygplan idag kan och måste genomföra CAS? För 20 år sedan löstes denna 
uppgift av helt andra plattformar.  
 

…the air force has renamed the F-22 fighter the F/A-22. Despite having sold and designed it 
purely as an air superiority fighter, they have seen that the utility of such a single-mission platform 
is virtually nonexistent. […] the air force is now trumpeting the F-22 as a fighter attack aircraft – 
hence “F/A-22”…6 

 
Detta resonemang är tagit ur sitt sammanhang men är ändå värt att reflektera över. Ställer de 
nya krigen krav på nya utökade förmågor som försvarsmakter under decennier inte har haft 
behov av att utveckla eller prioritera? Möjliggör dagens konflikter att redan utvecklade 
förmågor kan nyttjas för att möta den nya hotbild som dessa konflikter presenterar? Ur ett 
svenskt perspektiv finns det en utökad politisk och militär ambition att delta internationellt 
inom ramen för FN, EU och NATO krishanteringsoperationer. Har denna ambition 
tillsammans med en ökad efterfråga på vissa förmågor ”tvingat” Försvarsmakten att anpassa 
materiel, teknik och förmåga för att kunna möta nya krav? Dessa funderingar och 
frågeställningar formulerar det problem jag avser behandla och har dessutom gjort att jag valt 
att studera detta ämnesområde.  
 
Undersökningens problemformulering utgörs av frågan:  
 
Har innebörden av konceptet Close Air Support på senare tid förändrats och på så vis öppnat 
för andra typer av flygsystem att utöva detta koncept? 

                                                 
6 Hammes, Thomas X. Colonel (2004), The Sling and The Stone, Grand Rapids MN USA: Zenith, s. 248 
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Förutom att angripa ovanstående problemområde är ambitionen med arbetet att inom ämnet 
bidra med kunskap i syfte att skapa klarhet i Close Air Support som begrepp, dess innebörd 
och hur konceptet har tillämpats i moderna operationer. 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Close Air Support tillämpats under tre 
moderna operationer för att därmed finna orsaker till hur konceptet utvecklats till vad det 
representerar idag. Dessutom syftar uppsatsen till att klarlägga begreppets innebörd och 
därmed bidra med kunskap inom konceptet för Close Air Support. 
 
För att tillgodose uppsatsens syften kommer uppsatsen att svara på följande forskningsfrågor: 
 

- Vilka grundläggande operativa faktorer bär upp konceptet Close Air Support och är 
nödvändiga för att kunna utöva konceptet i enlighet med dess definition? 

- Hur har Close Air Support tillämpats i moderna operationer? 

- Vilka är det mest framträdande orsakerna till varför Close Air Support tillämpats olika 
under moderna operationer? 

1.3 Begreppsdefinition 
De begrepp som utnyttjas i syfte och frågesällningar har behov av att definieras och förklaras 
för att lättare kunna förstå dess innebörd. Med Close Air Support avses en insats från luften 
med vapenverkan i nära anslutning till markförbanden strid. En utförligare definition och 
beskrivning av konceptet ges under kapitel 3.  
 
Med grundläggande operativa faktorer avses sådana funktioner eller förutsättningar som är 
nödvändiga för att kunna utöva CAS i militära operationer. I uppsatsen definieras dessa som 
indikatorer.  
 
Med tillämpning i moderna operationer avses hur man praktiskt genomför CAS utifrån en 
teoretisk bas. Denna teoretiska bas utgörs av doktrinära underlag som bl.a. beskriver hur 
konceptet skall utnyttjas och genomföras. Med moderna operationer avses militära 
operationer som genomförts under de sista 20 åren.  
 
Uppsatsens ämne och dess historiska utveckling är förenat med ett antal olika begrepp och 
definitioner. För att tillgodose ett av syftena med uppsatsen, att skapa en förståelse för 
begreppet och dess innebörd, är det av vikt att begreppet ramas in. Definitioner av begrepp 
och en diskussion kring deras betydelse genomförs under kapitel 3. 

1.4 Avgränsningar  
Den undersökande delen av uppsatsen avgränsas till att undersöka hur CAS tillämpats efter 
1990. Som nämndes i inledningen av uppsatsen har jag observerat en förändring av konceptet 
Close Air Support. Denna förändring anses påtalig inom ramen för de konflikter och 
operationer som är genomförda efter kalla krigets slut. Med dessa motiv avgränsas 
undersökningen av Close Air Support till att endast gälla denna tidsperiod. 
 
Med ovanstående resonemang som grund avgränsas dessutom undersökningen till hur 
tillämpningen av Close Air Support skett under operationer som genomförts inom FN eller 
NATO krishantering eller av koalitioner under ledning av NATO eller USA.  

Borttaget: Detta kräver också 
att vissa förmågor som inte är 
Close Air Support men som 
tangerar dess betydelse måste 
definieras. 
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Dessa operationer kan antingen vara hela kampanjer eller delar därav. Valda operationer 
förutsätts vara kända av läsaren vilket innebär att ingen beskrivning av bakgrunden till 
operationerna kommer att presenteras. De förutsättningar som på något sätt påverkat 
tillämpningen av Close Air Support kommer dock att redovisas i syfte att ytterligare motivera 
dragna slutsatser. 
 
Close Air Support som begrepp och koncept är mycket brett. Då undersökningen av hur 
begreppet har tillämpats utgår från NATO eller USA ledda operationer avgränsas begreppet 
till hur USA och NATO samt som kontrast även Sverige, har valt att definiera begreppet 
Close Air Support. 
 
Den tyska utvecklingen av ett manöverkrigföringskoncept som senare blev kallat Blitzkrieg,7 
innebar bl.a. en integration av taktiska luftstridskrafter i markstriden.8 Utvecklingen innebar 
att dåvarande Luftwaffe kom att utgöra den militära luftmakt som bäst tillämpat förmågan till 
gemensamma operationer med markförband. Det är från denna tidsperiod (1920-1939) som 
Close Air Support har sitt västerländska ursprung. Den tyska utvecklingen av luftstridskrafter 
inriktades mer mot den taktiska nivån av luftkriget. Övriga västerländska flygvapen vid 
denna tidpunkt, inriktades mot att utveckla strategiskt bombflyg.9 Utifrån detta resonemang 
avgränsas uppsatsens historiska perspektiv av CAS till den tyska utvecklingen av konceptet. 
 
Det källmaterial som använts som grund för den kvalitativa analysen i uppsatsen har 
avgränsats till västerländsk litteratur och källor då det är inom denna geografiska begränsning 
som huvuddelen av teorier, doktriner och empiriskt underlag i huvudsak återfinns. Dessa 
källor avgränsas dessutom till endast det engelska och eller svenska språket. 

1.5 Tidigare forskning 
Efter genomförd ämnes slagning i tillgängliga databaser, fakta insamling och övrigt 
undersökningsarbete som föregått denna uppsats, så har ingen tidigare forskning identifierats 
där man undersökt hur Close Air Support tillämpats efter kalla krigets slut med utgångspunkt 
från använd teoretisk bas och valt analysverktyg. Däremot förekommer det ett flertal 
rapporter, essäer och uppsatser inom ämnet. Detta material har hittats på Internetsidor 
anslutna till amerikanska militära myndigheter, forskningsinstitut och militära skolor på olika 
nivåer såväl som till Försvarshögskolan i Sverige. Underlagen behandlar på ett eller annat 
sätt CAS eller dess svenska motsvarighet.  
 
Jag har funnit tre intressanta amerikanska avhandlingar som har en nära koppling till valt 
forskningsområde.10 En av uppsatserna undersöker hur nuvarande integrering av CAS 
tillämpas avseende planering och genomförande inom de amerikanska markstridskrafterna. 
Undersökningen syftar till att undersöka om nuvarande tillämpning är föremål för en 
förändring av gällande underlag som beskriver hur CAS skall utnyttjas. Undersökningen 
bygger bl.a. på intervjuer av erfarna CAS piloter som deltagit under operationer i Afghanistan 
och Irak. Övriga uppsatser behandlar Close Air Support historiska utveckling i USA och dess 
påverkan på gemensamma operationer samt rivaliteten mellan US Air Force och US Army 
utifrån ett Close Air Support perspektiv. 
                                                 
7 Blitzkrieg definieras under kapitel 3. 
8 Corum, James S. (1992), The Roots of Blitzkrieg, s. 149 
9 Reekedal, Nils Marius (2004), Modern krigskonst - Militärmakt i förändring, Tredje reviderade upplagan, 
Stockholm: Försvarshögskolan Krigsvetenskapliga Institutionen, s. 256-259 
10 Referens med tillhörande Internetlänk återfinns i uppsatsens litteraturförteckning under elektroniska 
dokument/avhandlingar. 
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Vid Försvarshögskolan har jag funnit två tidigare uppsatser som avhandlar Close Air Support 
ur ett svenskt perspektiv.11 En av uppsatserna undersöker om JAS 39 som system uppfyller 
kraven för att genomföra CAS i internationella insatser. Den andra uppsatsen undersöker om 
det svenska flygvapnet genomfört verksamhet inom ramen för CAS från 1948 till Flygvapnets 
insats i Kongo 1961. Jag har funnit att dessa uppsatser inte har bäring till valt perspektiv på 
Close Air Support varvid de ingalunda har analyserats vidare. 

1.6 Material och källor 
De källmaterial som använts i uppsatsen utgörs av både tryckt material och material 
publicerat på Internet. Samtliga källor är bedömda utifrån de källkritiska principerna äkthet, 
tidssamband, oberoende och tendensfrihet.12 Dessutom har Internetkällor ytterligare 
källkritiskt granskats utifrån principerna världsbild och kunskapssyn som tendens, 
trovärdighet och källans förutsättningar och egenskaper.13  
 
Det tryckta materialet har företrädelsevis hämtats från den litteratur som utdelats vid 
Försvarshögskolan under Chefsprogrammet 06-08. Materialet har kompletterats främst med 
källor som representerar de militära operationer som analyserats. Huvuddelen av allt litteratur 
kan sorteras in som militärvetenskaplig litteratur. Med detta avses sådant källmaterial som 
redovisar fakta eller teorier vilka underbyggs med källhänvisningar och referenser. Internet 
har i huvudsak utnyttjats för att få tillgång till utländska militära doktriner, 
forskningsrapporter och artiklar inom ämnet. Använt källmaterial anses ha hög källkritisk 
kvalitet och uppfyller väl sitt ändamål. 
 
I uppsatsens inledande del har främst material som reglerar uppsatsens formalia och 
metodologiska utformning utnyttjats. Detta material består av den litteratur som utdelats i 
samband med metodutbildningen vid Försvarshögskolan. 
 
I uppsatsens teoridel har både svenska och utländska doktriner använts. Doktriner betraktas 
som primärkällor vilka redovisar myndighetens syn på hur militära förband skall användas. 
Dessa källor är inte föremål för källkritisk granskning mer än ur ett äkthetsperspektiv. Främst 
gäller detta de utländska doktriner som hämtats via Internet. För det historiska perspektivet 
på Close Air Support, har källmaterialet utgjorts av militärvetenskaplig litteratur. Dessa källor 
är av förklarliga skäl inte primärkällor utan är författade av utländska professorer inom 
militärhistoria. Analysen av teorierna bakom kombinerade vapen har utgått från två källor. 
Dessa utgörs av författare med bakgrund som arméofficerare i US Army. Jonathan M. House, 
som gett ut boken Combined Arms Warfare in the Twentieth Century (2001), har en bakgrund 
som politisk-militär rådgivare och är professor i historia.  Robert Leonhards bok, The Art of 
Maneuver (1991), har i huvudsak använts för analysen av kombinerade vapen. Leonhard har 
en bakgrund som utvecklingsofficer inom US Army Infantry School och har genom sina 
studier kring manöverkrigföring och dess koppling till amerikanska armédoktriner gett ut 
denna bok. Källmaterialet anses sortera in under militärvetenskaplig litteratur med samma 
motiv som tidigare.  
 

                                                 
11 Referens med tillhörande Internetlänk återfinns i uppsatsens litteraturförteckning under elektroniska 
dokument/avhandlingar. 
12 Thurén, Torsten (2005), Källkritik, Stockholm: Liber AB, s. 13 
13 Leth, Göran & Thurén, Torsten (2000), Källkritik för Internet Rapport 177, Stockholm: Styrelsen för 
Psykologiskt försvar s. 20 
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I uppsatsen empiriavsnitt har framför allt amerikanska källor utnyttjats som utgångspunkt för 
analysen. Valet av källmaterialet motiveras utifrån bakgrunderna till valda operationer och 
uppsatsens övergripande syfte. Respektive operation som analyserats har genomförts av 
militära koalitioner med ett starkt amerikansk militärt inflytande. Huvuddelen av all Close 
Air Support inom dessa operationer har utförts av amerikanska stridskrafter eller inom ramen 
för amerikansk ledning. Nedan följer en sammanställning av det källmaterial som analyserats 
inom respektive operation. 

Operation Desert Storm 
Det källmaterial som använts vid analysen har främst utgjorts av tryckta källor och rapporter 
publicerade på Internet. Källmaterialets återger bl.a. dragna lärdomar och erfarenheter inom 
US Air Force och US Army efter operationen. Rapporterna behandlar Close Air Support i 
valda operationer och är utgivna av det amerikanska forskningsinstitutet RAND Corporation 
på uppdrag av US Air Force. Källor representeras av militära analytiker och arbetsgrupper 
inom både den amerikanska försvarsmakten på politisk nivå, US Air Force och US Army. Det 
finns ett visst tendensiöst förhållningssätt i materialet. Hur konceptet Close Air Support 
tillämpades under operationen ses utifrån olika perspektiv. Detta tar sig främst uttryck som 
skillnader i värderingar av dragna erfarenheter mellan US Air Force och US Army.  

Operation Anaconda 
Det källmaterial som utnyttjats för analysen har främst representerats av olika amerikanska 
rapporter och artiklar publicerade på Internet. Underlaget representerar både US Air Force 
och US Army vilket har varit en förutsättning för att kunna analysera operationen utifrån flera 
perspektiv. I materialet förekommer det kritik mot hur US Air Force genomförde CAS under 
Operation Anaconda. Det upplevs genom studierna av materialet att denna kritik har orsakat 
en dispyt mellan de amerikanska luft- och markstridskrafterna. Det finns anledning att 
förhålla sig källkritiskt till de erfarenheter och slutsatser som respektive försvarsgren dragit. I 
de erfarenheter av CAS som källmaterialet representerar, finns det således risk för ett 
tendensiöst förhållningssätt som påverkar källmaterialets kvalitet.   

Operation Iraqi Freedom 
Utnyttjat källmaterial för analys av operationen är i huvudsak av samma typ som för 
Operation Desert Storm. Materialet speglar de amerikanska erfarenheterna från operationen 
både ur ett armé- och ett flygvapenperspektiv. Underlaget har inte varit lika omfattande och 
detaljerat som för Operation Desert Storm. Visst källmaterial saknar källhänvisningar och 
kan då inte anses vara militärvetenskapligt. Ur ett källkritiskt perspektiv är förutsättningarna 
samma som för Operation Desert Storm. Det finns ett tendensiöst förhållningssätt inom både 
mark- och luftstridskrafterna framför allt inom de erfarenheter som redovisas av Close Air 
Support insatser. Trots dessa förutsättningar har ändå källmaterialet uppfyllt sitt syfte. 

1.7 Disposition 
Kapitel 1 innehåller en inledande beskrivning av arbetet med bakgrund till valt ämne, 
problemformulering, uppsatsens syfte med forskningsfrågor och den analys av problemet 
som legat till grund för hur arbetet har genomförts.  
 
I kapitel 2 redovisas den vetenskapliga metod som utgör grunden för analysarbetet, 
undersökningen och redovisat resultat.  
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Kapitel 3 utgör uppsatsens teoretiska ramverk. Kapitlet inleds med en redovisning av centrala 
begrepp. Därefter redogörs för använt analysverktyg, vald teori och en analys av Close Air 
Support historiska bakgrund. Analysen och teoridiskussionen ligger till grund för 
efterföljande studier av CAS i moderna operationer. 
 
I kapitel 4, uppsatsens huvuddel och empiriavsnitt, genomförs en undersökning av hur CAS 
tillämpats i valda militära operationer samt en presentation av de slutsatser som kan härledas 
till genomförd undersökning. Kapitlet avslutas med en återkoppling till uppsatsens teoretiska 
ramverk. 
 
I kapitel 5 genomförs en diskussion med utgångspunkt från uppsatsens teoretiska ramverk 
och resultatet från genomförd undersökning i kapitel 4. Denna diskussion fokuseras mot 
formulerat problem, forskningsfrågorna och syftet med arbetet. Slutligen presenteras förslag 
på fortsatt forskning och hur denna bör inriktas i syfte att ytterligare klarlägga de oklarheter 
som förekommer inom ämnet. 
 
I kapitel 6 avslutas arbetet med en övergripande sammanfattning med en redovisning av 
vunnet resultat och de viktigaste slutsatser som detta frambringat. 
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2 Vetenskaplig metod 

2.1 Metod 
Den huvudsakliga metoden i avhandlingen är textanalys av olika dokument, artiklar, 
doktriner och litteratur med bäring mot ämnet. Syfte är dels att utarbeta en analysmodell för 
undersökningen likväl som att finna relevant data för analys. Genom vald metod kommer 
undersökningen att svara på redovisade frågeställningar för att uppnå uppsatsens syfte. 
 
Resultatet av genomförd undersökning presenteras genom en diskussion kring de slutsatser 
som dragits utifrån studerade militära operationer. Denna diskussion genomförs i kapitel fem 
och utgör uppsatsens avslutande del.  
 
För att kunna studera tillämpningen av Close Air Support inom de valda operationerna och 
därmed uppnå uppsatsens syfte, krävs att Close Air Support som begrepp och koncept 
analyseras. Genom denna analys kan vi identifiera grundläggande operativa faktorer som bär 
upp konceptet. Dessa faktorer består av de funktioner och förutsättningar som är nödvändiga 
för att kunna utöva CAS. Faktorerna benämns ”indikatorer” och används för att inrikta 
studien av de militära operationerna mot den funktion eller förutsättning som indikatorn 
representerar. Denna ansats innebär att vald metod delas in i två delar för att uppnå 
uppsatsens syfte. 

 
Bild 1 Grafisk presentation av vald metod 
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Del ett 
Den första delen avhandlar det teoretiska ramverk som utgör grunden för undersökningen. 
Det övergripande syftet med denna del är att svara på den första forskningsfrågan och 
identifiera de indikatorer som skall utnyttjas för att studera respektive militär operation. 
Indikatorerna identifieras genom en analys av teorin kring kombinerade vapen (eng. 
combined arms) och den historiska bakgrunden av Close Air Support. För att avgränsa arbetet 
och därmed få ett hanterbart antal indikatorer för kommande studie av militära operationer 
används ett analysverktyg för textanalysen. Detta verktyg utgörs av Försvarsmaktens modell 
för krigföringsförmåga.14 De fysiska och de konceptuella faktorerna av krigföringsförmågan, 
väljs som perspektiv vid analysen. Krigföringsförmågans moraliska faktorer utnyttjas inte. 
Motivet till denna avgränsning utgår från en bedömning utifrån de studier som gjorts av det 
empiriska materialet. De grundläggande operativa faktorerna inom konceptet för CAS är inte 
tillräckligt representerade av moraliska faktorer, varvid detta perspektiv blir omotiverat att 
använda. Analysen av teorin kring kombinerade vapen och det historiska perspektivet på 
Close Air Support, görs således endast utifrån den kontext som de fysiska och konceptuella 
faktorerna representerar.  
 
Efter genomförd textanalys redovisas generella slutsatser. Utifrån dessa slutsatser identifieras 
ett antal indikatorer som kan härledas till fysiska och konceptuella faktorer inom 
krigföringen. Dessa indikatorer utgörs av grundläggande operativa faktorer som bär upp 
konceptet Close Air Support. 

Del två 
Den andra delen avhandlar en studie av tre olika militära operationer genomförda efter kalla 
krigets slut. Precis som i föregående del av uppsatsen genomförs även här en textanalys av 
bl.a. litteratur, dokument och artiklar som behandlar hur man tillämpat Close Air Support 
inom respektive operation.  
 
Det empiriska underlaget studeras utifrån de operativa faktorer som identifierade indikatorer 
representerar. Syftet med analysen är att svara på den andra forskningsfrågan och därmed 
finna förändringar i hur tillämpningen av Close Air Support skett inom avgränsad tidsperiod.  
 
Efter genomförda textanalyser sker en sammankoppling av resultatet inom respektive steg av 
arbetet i en avslutande diskussion. Denna diskussion bygger på dragna slutsatser inom 
respektive del och syftar främst till att svara på den sista forskningsfrågan. Ur diskussionen 
identifieras också ytterligare områden och inriktningar för fortsatt forskning. 
 
Nedan följer ett klarläggande exempel på sambandet mellan det teoretiska ramverket med 
identifierade indikatorer och genomförd studie av valda operationer. 

Exempel 
Efter genomförd textanalys av teorin bakom kombinerade vapen och den historiska 
bakgrunden av CAS kan man utifrån konceptuella faktorer dra slutsatsen att metoder för 
samordning mellan luft- och markstridskrafter är avgörande för effekt och säkerhet inom 
CAS. En vald indikator utgörs således av – samordning. Inom de valda militära operationerna 
studeras bl. a. hur samordningen mellan mark- och luftstridskrafterna genomförts.  

                                                 
14 Försvarsmakten (2002), Militärstrategisk doktrin, Stockholm: Försvarsmakten, s. 75 
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En skillnad avseende samordning av CAS mellan de tre operationerna innebär att 
tillämpningen av CAS har förändrats inom ramen för vald indikator.  

2.2 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet bygger på tillförlitligheten i genomförd undersökning. Genom att andra forskare 
använder redovisad metod på det källmaterial som använts som underlag för undersökningen, 
skall dessa komma fram till samma resultat. Om detta är fallet har undersökningen en hög 
reliabilitet. Uppsatsens validitet syftar till att säkerställa att arbetet verkligen undersöker det 
som arbetet är avsett att undersöka.15  
 
För att genomförd undersökning skall ha en hög reliabilitet krävs att den textanalys som 
genomförs är väl avgränsad. Detta innebär att analysen av de militära operationerna, görs mot 
ett definierat funktionsområde inom Close Air Support. Detta område representeras av de 
indikatorer som tagits fram. Reliabiliteten kommer att påverkas negativt om dessa indikatorer 
inte kan härledas till det teoretiska ramverket. Således är valet av indikatorer och den process 
som ligger bakom synnerligen viktig för en hög reliabilitet.  
 
Det teoretiska ramverket är väldefinierat och utgår från ett källmaterial med god 
militärvetenskaplig koppling. Som analysinstrument har de konceptuella och fysiska 
faktorerna som konstituerar krigföringsförmåga använts. Faktorerna är tolkade, redovisade 
och klarlagda utifrån vad respektive faktor representerar. Identifierade indikatorer är även de 
redovisade, klarlagda och sorterade och därefter grupperade till tre huvudindikatorer. 
Proceduren och logiken för denna gruppering är redovisad. Studierna av respektive operation 
med perspektiv på Close Air Support utgår från tre indikatorer, vilket innebär att analysen 
endast sker inom de områden som indikatorerna representerar. Utifrån dessa förutsättningar 
skulle därför en förnyad undersökning ge jämförbara resultat. 
 
Metoden att använda indikatorer som utgångspunkt för undersökningen tillgodoser arbetets 
validitet. Indikatorerna avgränsar undersökningen av Close Air Support inom respektive 
operation till att utgöra endast de funktionsområden som indikatorerna representerar.  
 
Använt källmaterial för respektive operation möjliggör att valda indikatorer kan härledas i 
textmaterialet till konceptet för Close Air Support. Detta innebär att samma indikatorer kan 
används för alla operationer, vilket får till följd att en förändring inom det funktionsområde 
som indikatorn representerar kan identifieras.  
 
Metodiken att använda indikatorer på ett källmaterial som redovisar indikatorns 
funktionsområde, innebär att undersökningen genomförs utifrån vad arbetet syftar till. 
Validiteten anses därmed vara tillgodosedd.  

2.3 Tolkning 
Uppsatsen utgår från ett induktivt tillvägagångssätt med kvalitativ textanalys som grund för 
undersökningen. Resultatet av arbetet uppnås genom att empiriska fakta och litteratur tolkas 
utifrån den problemformulering som initierat undersökningen. Undersökningen utgår således 
utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt dvs. ett forskningssätt där tolkning är centralt.16 
 

                                                 
15 Thurén, Torsten (2005), Källkritik, s. 22 
16 Wikipedia, Hermeneutik, [online], 27 oktober 2007 kl. 18.49  
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Inom hermeneutisk tolkningslära diskuteras bl.a. förhållandet mellan förförståelse och 
erfarenhet. Undersökningsresultatet av att tolka empirisk fakta och litteratur påverkas 
beroende på vilket perspektiv tolkningen utgår ifrån. Detta innebär att forskarens uppfattning 
om ämnet och erfarenhet från verkligheten har stor betydelse för hur materialet tolkas. 
Utifrån genomförd undersökning påverkar min erfarenhet och förförståelse tolkningen av hur 
Close Air Support har tillämpats inom respektive operation. Min förförståelse dvs. hur jag 
uppfattar verkligheten inom ämnet blir således avgörande för undersökningens resultat. 
 
Den litterära bas och empiriska fakta och som använts i undersökningen måste förstås utifrån 
vilken kontext den är tillkommen. Förförståelsen hos skribenter, författare och 
uppgiftslämnare påverkar innehållet i empirin. Utifrån studerade operationer har 
företrädelsevis amerikanska källor använts. Dessa källors förförståelse och erfarenhet kring 
ämnet analyseras och inringas utifrån deras bakgrund, titel och inom vilken kontext 
materialet är skrivit och publicerat. I arbetet har jag således dels förhållit mig till min egen 
förförståelse men också till förförståelsen hos de källor som utnyttjats i arbetet. 
 
Mitt eget perspektiv avseende förförståelse och erfarenheter från ämnesområdet är grundat på 
17 års verksamhet som pilot inom Svenska Försvarsmaktens helikopterverksamhet med 
inriktning mot väpnat understöd inom den markoperativa striden. Denna bakgrund kan 
innebära att tolkning och objektiviteten i framförallt diskussioner och slutsatser i arbetet, kan 
påverkas av min erfarenhetsbakgrund. Medvetandet kring ovanstående förhållanden, val av 
ett tillräckligt brett analysmaterial, det teoretiska ramverket och strävan att finna flera källor 
med olika bakgrunder som grund för att analysera de militära operationerna, har gjorts för att 
omedveten subjektivitet ska reduceras.  
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3 Teoretiskt ramverk 

3.1 Inledning 
Uppsatsens teoretiska ramverk utgör grunden för undersökningen. Det är inom detta ramverk 
som indikatorerna dvs. de grundläggande operativa faktorerna inom konceptet för Close Air 
Support, skall identifieras.  
Ramverket avhandlar bl.a. centrala begrepp. Dessa begrepp används inte som underlag för att 
identifiera indikatorer. Avsnittet syftar istället till att öka förståelsen för redovisade begrepp i 
allmänhet och Close Air Support i synnerhet. Detta är en förutsättning för att förstå hur 
författaren förhålligt sig till begreppen och med vilket perspektiv undersökningen utgår ifrån. 
 
Som teoretisk bas för uppsatsen har teorierna kring kombinerade vapen valts. Motivet till 
detta val utgår ifrån den kontext inom krigföringen som Close Air Support tillämpas. 
Kombinerade vapen är en del av manöverkrigföringskonceptet.17 Den historiska utvecklingen 
av konceptet tar sin början under mellankrigstiden inom den Tyska försvarsmakten. 
Utvecklingen visade att behovet av taktiska flygstridskrafter inom markförbandens strid var 
en viktig del av manöverkrigföringen. Kombinerade vapen innebär att stridskrafter sätts 
samman av olika funktioner. En av dessa funktioner kan representeras av taktiska 
flygstridskrafter som utövar Close Air Support. Således finns en logisk koppling mellan 
manöverkrigföring, kombinerade vapen och Close Air Support.  
 
Utöver analysen av kombinerade vapen genomförs även en analys av Close Air Support 
historiska ursprung. Syftet med denna del av ramverket är även den att identifiera olika 
indikatorer som kan härledas till Close Air Support som koncept. Den tyska utvecklingen av 
manöverkrigföringen inkluderade även en utveckling av taktiska luftstridskrafter. Inom 
ramen för denna utveckling utvecklades Close Air Support som koncept, vilket blev en av 
flera komponenter inom manöverkrigföringen. 
 
Förhållandet mellan manöverkrigföring, kombinerade vapen och Close Air Support utgör 
uppsatsens teoretiska ramverk. Det bilda således basen för undersökningen genom att det är 
inom detta ramverk som indikatorerna skall identifieras. 

3.2 Centrala begrepp 
Syftet med att definiera centrala begrepp är tvådelat. Det primära syftet är att definiera och 
förklara de centrala begrepp som förekommer i arbetet och som har en avgörande betydelse 
för förståelsen för uppsatsens innehåll och dess undersökningsresultat. Dessa begrepp är 
definierade utifrån deras inneboende förklaring, vilken kan utgöra föremål för ett flertal olika 
tolkningar.18  
 
Det sekundära syftet är bringa klarhet i Close Air Support som begrepp och koncept. Denna 
inramning innebär att en analys genomförs med utgångspunkt från doktrinära definitioner av 
i begreppet.  

                                                 
17 Creveld, van Martin (2002), Air Power and Maneuver Warfare, Honolulu Hawaii USA: University Press of 
the Pacific, s. 5 
18 Hallenberg Jan, Ring Stefan, Rydén Birgitta & Åselius Gunnar (2006), Om konsten att tänka, granska och 
skriva på ett vetenskapligt sätt – En introduktion i metodlära, Bok manus (ChP 06-08) dat. 2006-09-04, s. 56 
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3.2.1 Operationer 
I syfte att undersöka hur Close Air Support har tillämpats efter kalla krigets slut väljs att 
studera tre olika operationer. I uppsatsarbetet har svensk definition av begreppet operationer 
utnyttjas. 
 

En operation är en sammanfattande benämning på militära handlingar eller genomförandet av 
uppgifter eller övningar som, oavsett ledningsnivå, syftar till att nå ett bestämt mål inom ett 
område. En operation kan omfatta en eller flera åtgärder som krävs för att genomföra militär 
verksamhet inkluderande förflyttningar, logistik, anfall, försvar och de metoder som behövs för att 
uppnå uppsatta mål.19 

 
Begreppet operation i uppsatsen skall således tolkas enligt definitionen ovan som 
genomförande av en eller flera uppgifter för att uppnå en övergripande målsättning med den 
militära verksamheten. 

3.2.2 Manöverkrigföring och Blitzkrieg 
Konceptet manöverkrigföring är omfattande och inkluderar ett stort antal begrepp i sig. 
Ambitionen med att definiera manöverkrigföring är inte att klarlägga dess omfattning och 
innebörd utan syftet är att förstå kopplingen mellan manöverkrigföring, kombinerade vapen 
och Close Air Support. 
 
Krigföringskoncepten utnötnings- och manöverkrigföring har på många sätt påverkat modern 
doktrinutveckling och västvärldens sätt att strida. Manöverkrigföring skall ses som ett 
koncept som representerar den praktiska användningen av olika militära enheter i strid. Detta 
innebär inte att manöverkrigföring representeras av snabba förflyttningar och rörelser på 
stridsfältet utan skall tolkas som ett sätt att tänka, ett förhållningssätt till striden och den 
taktik som skall tillämpas för att nå uppsatta mål.20  
 
De erfarenheter som drogs efter första världskrigets utnötningskrig innebar att 
manöverkrigföringen som koncept slog igenom. Den tyska skolan inom 
manöverkrigföringens teoretiska bas tar sig uttryck i utvecklingen av den tyska 
infiltrationstaktiken. Denna filosofiska lösning på utnötningskrigets förödande konsekvens 
innebar en integrering av den tekniska utvecklingen av nya och befintliga system och den 
doktrinära utvecklingen av taktiken kring konceptet. Infiltrationstaktiken innebar i stort att 
man undvek de fientliga frontförbanden och istället koncentrerade sig på att komma in på 
djupet av fiendens gruppering och där slå mot hans bakre förband. Efterföljande styrkor 
sattes senare in mot frontförbanden för att successivt reducerade deras styrka.21  
 
Det tyska krigföringskonceptet innebar en sammansättning av mobila och flexibla enheter 
innehållande olika vapensystem och funktioner beroende på vilket hot, miljö och terräng som 
presenterades. Denna integrering är ett exempel på kombinerade vapen och dess koppling till 
manöverkrigföring.22  

                                                 
19 Försvarsmakten (2005), Doktrin för gemensamma operationer, s. 26 
20 Ibid, s. 56 
21 Leonhard, Robert (1994), The art of Maneuver – Maneuver-Warfare Theory and Airland Battle, New York 
USA: The Ballantine Publishing Group, s. 48 f 
22 House, Jonathan M. (2001), Combined Arms Warfare in the Twentieth Century, Lawrence Kansas USA: 
University Press of Kansas, s. 107 
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Med en kombination av infiltrationstaktik och den snabba förmågeutvecklingen hos 
exempelvis stridsvagnen och stridsflyget så skapade den tyska krigsmakten grunden för 
Blitzkrieg. Teorierna och erfarenheterna från detta koncept är en förlaga till den filosofi inom 
krigföringen som manöverkrigföringen idag representerar.23 
 
Inom denna uppsats utgör manöverkrigföring och dess konceptuella innehåll det ramverk 
som legat till grund för utvecklingen av Close Air Support. Under den tyska utvecklingen av 
konceptet Blitzkrieg, insåg man vikten av flygstridskrafterna som ett taktiskt vapen, en del av 
de kombinerade styrkorna som gjorde infiltrationstaktiken realiserbar.24  

3.2.3 Kombinerade vapen 
Uppsatsens teoretiska ansats utgår från teorin kring kombinerade vapen som med engelsk 
översättning benämns Combined Arms. Som beskrivits ovan är kombinerade vapen en princip 
av flera inom konceptet för manöverkrigföring.25 
 

The fourth principal theme in maneuver warfare, and often the least understood, is combined arms. 
Combined arms is the grouping of diverse arms so that the strength of each arm is brought to the 
fore so as to expose an enemy weakness to another arm.26 

 
Konceptet kombinerade vapen bygger på en kombination av olika stridsenheter, 
understödjande enheter och underhållsenheter som tillsammans i samtidighet löser uppgifter i 
syfte att nå ett gemensamt mål med striden. Grundidén i krigföringen utifrån principen för 
kombinerade vapen, är att genom en sammansatt styrka med utgångspunkt från olika 
förmågor, uppnå en stridseffekt eller kraft som är större än summan av respektive komponent 
tillsammans.27 Kombinationen av olika militära enheter, förmågor och vapensystem skall öka 
ingående förbands förmåga till överlevnad och styrkorna hos vissa system skall kompensera 
svagheterna hos andra.28 
 
Det är inom denna kontext Close Air Support har utvecklats till ett taktiskt understödjande 
system, med förmåga att verka mot olika fientliga hot och mål. Denna kombination med 
utgångspunkt för principen kring kombinerade vapen diskuteras vidare i kapitel 3.3. 

3.2.4 Close Air Support (CAS) 
Med anledning av de avgränsningar som redovisats tidigare och att studerade militära 
operationer utgår från NATO/USA-ledda operationer, används US Air Force definition av 
Close Air Support i uppsatsen.  
 

Close air support (CAS) is air action by fixed- and rotary-wing aircraft against hostile targets that 
are in close proximity to friendly forces and which require detailed integration of each air mission 
with the fire and movement of those forces.29 

 

                                                 
23 Leonhard, Robert (1994), The art of Maneuver – Maneuver-Warfare Theory and Airland Battle, s. 50 
24 Corum, James S. (1992), The Roots of Blitzkrieg, s. 149 
25 Creveld, van Martin (2002), Air Power and Maneuver Warfare, s. 3 ff 
26 Ibid. s. 5 
27 Headquarters Department of the Army (June 1993), FM 100-5 Operations [online], s. 2 – 3 
28House, Jonathan M. (2001), Combined Arms Warfare in the Twentieth Century, s. 4 
29 US Joint Chief of Staff (3 September 2003), Joint Publication 3-09.3-Joint Tactics, Techniques and 
Procedures for Close Air Support (CAS) [online], s. I – 1 
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Inom NATO definieras Close Air Support på samma sätt.30 En analys av definitionen ger ett 
antal faktorer som kan anses vara karaktäriserande för konceptet. CAS kan utövas både av 
stridsflyg och av helikoptrar där syftet är att bekämpa fientliga mål i omedelbar närhet av 
egna styrkor. Omedelbar närhet skall inte tolkas utifrån ett geografiskt avstånd till egna 
förband utan skall ses som ett förhållande mellan markförband och enheter som utövar 
CAS.31 Detta närhetsförhållande ställer krav på kontroll och ledning från enheter på marken 
så att understödjande eld kan ledas in mot rätt mål och därmed undvika vådabekämpning av 
egna förband.32 
 
US Army betraktar inte insats med sina attackhelikoptrar som CAS. Attackhelikoptrar 
utnyttjas och hanteras som vilket manöverförband som helst på kår-, divisions- och 
regementsnivå. Attackhelikopterförbanden genomför uppdrag som en del av ett kombinerat 
förband och får sina orders från ledningsfunktionen vid arméförbanden. Dock kan 
attackhelikopterförbanden utöva CAS om de understödjer andra förband. CAS utövas då i 
enlighet med den taktik, teknik och procedurer som konstituerar Close Air Support som 
koncept.33 
 
Centralt för konceptet Close Air Support är behovet av samordning. Inom använd definition 
innebär det att CAS kräver samordning i syfte att undvika vådabekämpning då målen oftast 
ligger inom riskavstånd till egna förband. För att uppnå efterfrågad effekt av CAS krävs 
dessutom samordning av insatsen i förhållande till markförbandens strid. På detta sätt kan 
slagkraften intensifieras momentant för att vinna initiativ och öka möjligheten att med eld 
och rörelse nå ett avgörande. 34 
 
Samordning av CAS insatser sker genom olika samordningsorgan organiserade inom olika 
ledningsnivåer vid markstridskrafterna. De operationer som studeras är avgränsade till 
NATO/USA-ledda operationer. Inom dessa operationer utnyttjades främst US Air Force 
resurser för CAS. Detta förhållande har gjort att använd samordningsstruktur i arbetet utgörs 
av hur US Air Force beskriver denna i sina doktriner.  
 
Nedan beskrivs den struktur för samordning av CAS som organiseras inom markförbanden. 
Syftet med beskrivningen är att bringa klarhet i olika samordningsbegrepp och definitioner. 
 

På högsta markoperativ nivå organiseras ett Air Component Coordination Element (ACCE) 
vilket är luftstridskrafternas högsta samordningsfunktion inom markförbanden. ACCE syfte är att 
utgöra gränssnittet mellan luft- och markstridskrafterna på operativ nivå, genomföra samverkan 
och bl.a. samordna integrationen av CAS resurser i markförbandens strid.  
 

                                                 
30 NATO (Juni 2004), AJP-3.3.2-Air Interdiction and Close Air Support [online], s. 4 – 1 
31 US Joint Chief of Staff (3 September 2003), Joint Publication 3-09.3-Joint Tactics, Techniques and 
Procedures for Close Air Support (CAS) [online], s. ix 
32 US Air Force, (11 September 2006), Air Force Doctrine Document 2-1.3-Counterland Operations [online], 
HQ Air Force Doctrine Center, s. 32 
33 US Joint Chief of Staff (3 September 2003), Joint Publication 3-09.3-Joint Tactics, Techniques and 
Procedures for Close Air Support (CAS) [online], s. I-5 
34 Ibid. s. I-2 
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På högsta taktiska nivån, armékårs- eller armédivisions- nivå, organiseras ett Air Support 
Coordination Center (ASOC) vars syfte är att samordna och leda insatser av flygstridskrafter 
inom ramen för markstridskrafterna strid. ASOC utgör det övergripande kontrollorganet för att 
verkställa CAS inom det s.k. Theatre Air Control System (TACS). Detta system av samordnings- 
och ledningsorgan inkluderar Tactical Air Control Party (TACP), integrerade vid 
markstridskrafternas manöverförband från armékår ner till bataljon. TACP är flygstridskrafternas 
rådgivande organ till cheferna för markförbanden och stödjer vid planering, begäran och 
samordning av CAS insatser.  
 
Inom ett TACP organiseras samverkansbefäl (Air Liaison Officer, (ALO) som rådgivare till 
aktuell förbandschef och Terminal Air Controllers (TAC) vars uppgift är att omsätta 
markförbandets behov av CAS så att dessa insatser integreras med pågående eller planerad strid. 
De sörjer även för kontroll av enskilda CAS företag och måste därmed vara fullt insatta i fientliga 
och egna förbands verksamhet i syfte att kunna få ut efterfrågad effekt av CAS och undvika 
vådabekämpning.  

 
På lägsta taktiska nivå tillförs särskilt utbildade flygofficerare som Forward Air Controllers 
(FAC), vilka utgör TACP länk till de förband som för tillfället understöds av CAS och från en 
framskjuten position i stridsområdet, från luften eller på marken leder in CAS resurser mot avsett 
mål.35 

  
Sammanfattningsvis kan konstateras att Close Air Support utgörs av en insats från luften som 
kräver samordning, inte enbart för att undvika vådabekämpning utan också i syfte att uppnå 
en synergieffekt genom att utnyttja den tredje dimensionen i markförbandens strid. 
Samordnat med markförbandens strid möjliggör Close Air Support en kraftsamling av elden 
för att öka stridseffekten och därmed nå ett avgörande. Samordningen vid insats av CAS sker 
således med anledning av markförbandens geografiska närhet men också i syfte att öka 
elkraften och den taktiska rörligheten vid markförbanden, vilket är det fundamentala i 
begreppet. 
 
Som en kontrast till ovanstående resonemang finner vi Försvarsmaktens doktrin för 
luftoperationer, där eldunderstöd till markförband definieras som Direkt flygunderstöd 
(DFU). I begreppsdefinitionen för DFU ligger att understödet av egna förband sker då dessa 
är i nära anslutning till eller är i direkt strid med motståndaren. I denna definition hanteras 
variabeln närhet enbart ur ett geografiskt perspektiv, vilket kräver en direkt samverkan 
mellan flyg- och markförband för att undvika vådabekämpning.36 

3.3 Krigföringens grundpelare 

3.3.1 Inledning 
Krigföringsförmåga definieras utifrån tre faktorer. Dessa faktorer symboliseras av pelare som 
bär upp krigföringsförmågan och utgörs av fysiska, konceptuella och moraliska faktorer. 
Inom de fysiska faktorerna sorteras militära resurser.37 Dessa resurser utgör verktyg för att 
genomföra operationer inom ramen för krig, kris eller andra situationer där militära medel 
används. Förmågan att utnyttja dessa resurser beskrivs inom den konceptuella pelaren. Denna 
pelare representerar resultatet av de tankeprocesser som ligger bakom arbetet med hur 
militära resurser och personal skall användas för att uppnå uppsatta mål. Resultaten redovisas 
bl.a. i olika doktriner, styrdokument och manualer.  

                                                 
35 US Joint Chief of Staff (3 September 2003), Joint Publication 3-09.3-Joint Tactics, Techniques and 
Procedures for Close Air Support (CAS) [online], s. II-7 – II-11 
36 Försvarsmakten (2005), Doktrin för luftoperationer, Stockholm: Försvarsmakten, s. 61 
37 Ibid. s. 59 
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De konceptuella faktorerna representerar således de kunskaper och föreställningar som den 
militära organisationen besitter och bygger oftast på teorier och erfarenhet.38 För att med 
utgångspunkt från det konceptuella underlaget utnyttja militära resurser, krävs en vilja att 
använda och tillämpa dessa när så krävs. Denna vilja representeras av den tredje pelaren inom 
krigföringsförmågan, den moraliska pelaren, vilken katalogiserar ledarskap och värdegrund. 
Moraliska faktorer kan anses utgöra en förutsättning för de två andra faktorerna.39 

3.3.2 Konceptuella och Fysiska faktorer 
Den konceptuella pelaren, som en del av krigföringsförmågan, symboliserar de kunskaper 
och föreställningar en militär organisation måste besitta för att på ett så effektivt sätt som 
möjligt utnyttja det militära maktmedlet mot uppsatta mål. Den konceptuella pelaren är den 
mest framträdande faktorn inom krigföringsförmågan. De tankeprocesser som bygger det 
konceptuella inom en militär organisation ligger till grund för hur värderingar och vilja tar sig 
uttryck samt vilken fysisk status som måste byggas för att kunna uppfylla efterfrågade 
förmågor.40 
 
Det mest betydande innehållet i den konceptuella pelaren är doktriner. Det är i doktriner som 
den övergripande idén om hur maktmedlet på olika nivåer skall utnyttjas beskrivs. Doktriner 
syftar till att förmedla ett gemensamt förhållningssätt och nomenklatur för hur militära 
resurser skall användas.41 Doktriner är inget regelverk utan skall utgöra en vägledning för 
beslutsfattare och personal i syfte att underlätta och skapa förståelse för genomförandet av 
militär verksamhet. Därför måste doktriner ständigt utvecklas och revideras utifrån vunna 
erfarenheter och diskussioner.42  
 
Doktriner kan delas in i olika nivåer beroende på dess innehåll och syfte. Den högsta nivån 
representeras av doktrinära verk som beskriver filosofin och de principiella faktorerna kring 
krigföringen. Här återfinns de teorier som ligger till grund för hur krigföringen skall bedrivas 
och dessa teorier är oftast varaktiga oavsett utveckling. Som exempel på denna nivå kan 
nämnas teorierna bakom manöverkrigföring. Den lägre nivån av det doktrinära innehållet 
utgörs av operativa och taktiska reglementen samt metodbeskrivningar. Inom denna nivå 
återfinns de dokument och publikationer som redovisar hur olika vapensystem skall utnyttjas 
för att få ut efterfrågad effekt med bibehållen säkerhet.43 
 
Den fysiska pelaren representeras av stridskrafter, personal och andra militära resurser.44 En 
stor del av innehållet i pelaren utgörs av den personella delen. Här avses rekrytering, 
utbildning och hur personalen utnyttjas inom krigföringen. Den andra delen av pelaren är 
stridskrafter. Dessa representeras av den militära organisationen, förutsättningar till 
uthållighet samt organisatorisk och personell materiel.45 De idéer som legat till grund för den 
doktrinära utvecklingen representeras av personalen inom pelaren.  
                                                 
38 Directorate General Development and Doctrine (May 2005), Army Doctrine Publication ‘Land Operations’ 
AC 71819 [online], s. 1 
39 Försvarsmakten (2005), Doktrin för gemensamma operationer, s. 59 
40 Directorate General Development and Doctrine (May 2005), Army Doctrine Publication ‘Land Operations’ 
AC 71819 [online], s. 2 
41 Försvarsmakten (2005), Doktrin för gemensamma operationer, s. 3 
42 Directorate General Development and Doctrine (May 2005), Army Doctrine Publication ‘Land Operations’ 
AC 71819 [online], s. 156 
43 Ibid. s. 2 
44 Försvarsmakten (2005), Doktrin för gemensamma operationer, s. 59 
45 Directorate General Development and Doctrine (May 2005), Army Doctrine Publication ‘Land Operations’ 
AC 71819 [online], s. 159 
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Idéerna realiseras genom anskaffning och framtagning av militär materiel, rekrytering av 
personal och organisation av militära förband.46 Stridskrafter sammansätts i syfte att bygga 
upp den militära operativa förmåga som efterfrågas inom ramen för en specifik insats i ett 
visst operationsområde. Då olika stridskrafter samverkar mot ett gemensamt mål inom olika 
arenor genomförs en gemensam operation.  
 
Syftet med en gemensam operation är att med olika stridskrafter uppnå en synergieffekt som 
är större än summan av stridskrafternas enskilda insatser.47 För att kunna uppnå denna 
synergieffekt krävs att personal och förband utbildas, tränas och övas individuellt men också 
som ett kollektiv. Den fysiska pelaren av krigföringsförmågan inkluderar således även 
individuell och kollektiv träning vars innehåll utgår från det som den konceptuella delen av 
krigföringsförmågan gör gällande.48 

3.4 Kombinerade vapen 

3.4.1 Inledning 
Den taktiska idén kring kombinerade vapen är långt ifrån någon modern innovation. En av 
Napoleons storheter låg i att kunna förstå innebörden av förbandens individuella förmåga och 
hur integrationen av dessa kunde utgöra nyckeln till seger på slagfältet. Taktiken kring 
kombinerade vapen var dock inte någon nyhet som utvecklades under Napoleons fälttåg. 
Däremot anser man att hans tillämpning av taktiken har haft stor påverkan på hur 
manöverkrigföringen idag tar sig uttryck.49 
 
Ur ett västerländskt perspektiv har Close Air Support sitt ursprung i Tysklands utveckling av 
infiltrationstaktiken under mellankrigstiden. Infiltrationstaktiken i sin tur utgör ett fundament 
till dagens teorier kring manöverkrigföring. Det finns således ett samband mellan Close Air 
Support och manöverkrigföring.  
 
Den amerikanska militära författaren Robert Leonhards bok, The Art of Maneuver (1994), har 
valts som utgångspunkt för analysen av kombinerade vapen. Hans arbete med utvecklingen 
av infanteriförbanden inom US Army innefattade bl.a. doktrinär utveckling. US Army 
beskrevs i doktriner som en manöverkrigföringsorienterad armé. För att förstå de 
bakomliggande faktorerna som varit styrande för doktrinernas innehåll, väcktes således 
Leonhards intresse för begreppet manöverkrigföring. Han ville finna en förklaring till hur 
fienden skulle kunna bekämpas genom manöverkrig. Hans undersökning inriktades mot att 
hitta grundläggande metoder och principer inom manöverkrigföringen som koncept. De 
slutsatser han kom framtill utnyttjades senare för en undersökning av US Armys doktrin, 
AirLand Battle. Leonhards uppfattning, efter att ha studerat AirLand Battle doktrinen, var att 
doktrinen inte kunde vara utvecklad utifrån principerna kring manöverkrigföring. Han valde 
utifrån dragna slutsatser att försöka hitta de grundläggande faktorerna som styrt utvecklingen 
av amerikanska arméns sätt att föra krig. Resultat av hans undersökning av teorierna bakom 
manöverkrigföring och dess koppling till amerikanska arméns doktriner, utgör innehållet i 
hans bok. 50 
 
                                                 
46 Dufberg, Gustaf (2005), Krigföringsförmåga, Stockholm Försvarshögskolan, dok 19 100: 2051, s. 9 
47 Försvarsmakten (2005), Doktrin för gemensamma operationer, s. 29 
48 Directorate General Development and Doctrine (May 2005), Army Doctrine Publication ‘Land Operations’ 
AC 71819 [online], s. 159 ff 
49 Leonhard, Robert (1994), The art of Maneuver – Maneuver-Warfare Theory and Airland Battle, s. 40 ff 
50 Ibid, s. ix f 
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Militärhistorikern, professor Martin van Creveld, hävdar att kombinerade vapen är en av de 
principer inom manöverkrigföring som är minst förstådd.51 Detta kan förklara varför inga 
ytterligare författare eller teoretiker har påträffats, till skillnad från Robert Leonhard, som 
ingående diskuterar och förklarar innebörden av kombinerade vapen. För att beskriva 
innebörden av kombinerade vapen använder sig Leonhard av en teoretisk förklaringsmodell. 
Denna modell utnyttjas som utgångspunkt för analysen av kombinerade vapen och utgör den 
teoretiska kopplingen i uppsatsen.  
 
Det förekommer delade meningar om kombinerade vapen i sig är en teori eller enbart ett sätt 
att organisera ett tillfälligt förband för ett speciellt ändamål. Utifrån perspektivet att en teori 
utgör en förklaringsmodell, ett verktyg vars syfte är att underlätta förståelsen kring principen 
för kombinerade vapen, utgår jag från att vald förklaringsmodell kan anses uppfylla de 
vetenskapliga kraven för vad en teori skall utgöra.52 
 
Analysen av teorin syftar till att identifiera den karaktäristik som kombinerade vapen 
representerar och som kan härledas till konceptet för Close Air Support. Denna karaktäristik 
kommer senare att forma en del av de indikatorer som skall användas för kommande 
undersökning. 

3.4.2 Teoretisk modell 

 
Bild 2 Teorin - Kombinerade Vapen.53 Modellen är tolkad och översatt till svenska. Komponenterna som 
Principer är ersatta med Effekter, då det är effekten man vill uppnå inom respektive komponent med hjälp av 
taktiken kring kombinerade vapen. 
 
Teorin kring kombinerade vapen utgörs av en dialektik 54 mellan olika effekter som skall 
uppnås med syfte att möta en fiende där han är som svagast både till tid och till rum.  

                                                 
51 Creveld, van Martin (2002), Air Power and Maneuver Warfare, s. 5 
52 Hallenberg, Jan, Ring, Stefan, Rydén, Birgitta & Åselius, Gunnar (2006), Om konsten att tänka, granska och 
skriva på ett vetenskapligt sätt – En introduktion i metodlära, s. 25 
53 Leonhard, Robert (1994), The art of Maneuver – Maneuver-Warfare Theory and AirLand Battle, s. 92 
54 Dialektik SAOL: Argumentering eller bevisningskonst, utvecklingsgång inom tänkandet i form av tes, antites 
och syntes, skicklig eller spetsfundig bevisföring 
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Effekten av: 
Beroende och  
komplement 

Effekten av: 
Skapat 

Dilemma 

Utöver detta syftar taktiken kring kombinerade vapen till att skapa ett antal taktiska 
dilemman för fienden så att han tvingas att välja mellan ett antal taktiska motåtgärder som i 
sin tur kan innebära en fördel för vår strid.55 
 

Den första principen i teorin symboliserar förhållandet mellan olika 
funktioner och deras inneboende förmågor. I ett sammansatt förband 
besitter respektive enhet, representerat av våra truppslag eller 
försvarsgrenar, både styrkor och svagheter. Dessa styrkor och svagheter 

kan ta sig uttryck inom de grundläggande förmågorna.56 Som ett exempel kan nämnas 
infanteriförbandens svagheter avseende skydd och eldkraft och förbandens styrka i att 
uppträda i svår och oframkomlig bergsterräng. Ett annat exempel är flygstridskrafternas 
förmåga till hög rörlighet men med stor känslighet för markbundna luftvärnsenheter eller 
dess bristande förmåga till att kunna kontrollera tagen terräng. Idén kring effekten av 
beroende och komplement inom konceptet för kombinerade vapen, är att en sammansatt 
styrka skall innehålla enheter som kompletterar varandra. En enhets svagheter kompletteras 
med en annans styrkor. Detta beroendeförhållande syftar till att eliminera det egna förbandets 
svagheter inför en planerad operation och synergieffekten av kompletteringen skall mynna ut 
i ett förhållande där det sammansatta förbandets styrka är större än respektive enhets styrka i 
sig.57 
 

Till skillnad från den första principen inom teorin, som fokuserade på egna 
förhållanden, inriktas den andra principen mot hur motståndaren skall 
hanteras och påverkas. Idén kring effekten av att skapa ett dilemma bygger 
på hur motståndaren skall tvingas att vidta för oss fördelaktiga åtgärder för 

att möta våra stridskrafter. En utifrån kombinerade vapen sammansatt styrka, skall skapa ett 
förhållande där motståndaren tvingas försvara sig mot ett vapensystem för att på så vis bli 
sårbar för ett annat. Förhållandet skapar ett dilemma för motståndaren. Skall han koncentrera 
sig på att hantera en av våra förmågor och kraftsamla mot denna med risk att blotta sig för en 
annan? Eller skall han komponera sina styrkor för att möta alla våra förmågor och på så vis 
kraftsplittra sina förband?58 
 
Att skapa ett dilemma för fienden genom att utnyttja filosofin kring kombinerade vapen kan 
exemplifieras med att utnyttja Close Air Support för att bekämpa fienden som framrycker 
längs flera vägar. Detta kan tvinga honom att nattetid utnyttja terrängen vid sidan om vägen 
för att erhålla tillräckligt skydd. Detta får till följd att hans framryckningshastighet kraftigt 
reduceras. Genom att sätta in infanteriförband för att möta fienden i terrängen, skapas ett 
dilemma för honom. Antingen kan han utnyttja vägen för snabb framryckning med risk för att 
bli bekämpad av Close Air Support, alternativt kan han ta upp striden mot infanteriförband i 
terrängen med risk för att framryckningen hejdas och att han blir bunden i strid.  
 

                                                 
55 Leonhard, Robert (1994), The art of Maneuver – Maneuver-Warfare Theory and Airland Battle, s. 80 
56 Försvarsmakten (2005), Doktrin för gemensamma operationer, s. 60 
57 Leonhard, Robert (1994), The art of Maneuver – Maneuver-Warfare Theory and Airland Battle, s. 93 f 
58 Ibid. s. 94 ff 
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Effekten av: 
asymmetriskt 
förhållande 

Den sista principen, och även synergin av de två tidigare, är principen om 
asymmetri. Robert Leonhard benämner denna princip – The Alcyoneus 
Principle.59 Alkyoneus var den äldste av de Thrakiska jättarna inom den 
grekiska mytologin och han ansågs odödlig så länge han befann sig i sitt 

hemland, Pallenes. Alkyoneus dödades genom att Herakles sårade jätten och flyttade honom 
från hans hemland och lät honom dö.60 Effekten av ett asymmetriskt förhållande symboliseras 
av mytologin kring giganten Alkyoneus och syftar till att få motståndaren till den terräng där 
han är mest sårbar och kan bekämpas.  
 
Förhållandet innebär således att våra förband, sammansatta enligt konceptet för kombinerade 
vapen, skall ta upp striden i det rum där våra förband har störst fördel. Detta rum skall väljas 
där utnyttjad kombination av system och förmågor har störst fördel och där motståndaren är 
som mest sårbar. Det är detta förhållande som utgör asymmetrin mellan två antagonister sett 
utifrån rummets fördelar och nackdelar.  
 
Effekten av asymmetri i rummet kan exemplifieras genom ett resonemang kring hur fientliga 
stridsvagnar bäst bör bekämpas. Många anser att detta hot skall mötas av liknande system 
vilket innebär att pansarslaget på de öppna ytorna realiseras. Med perspektivet på 
manöverkrigföring är detta scenario förkastligt. Det kan istället liknas med konceptet för ett 
utnötningskrig. Således måste förespråkare för manöverkrigföring reflektera över situationer 
där vapensystem möts av liknande vapensystem. Motståndaren skall bekämpas av andra 
system i den terräng som gynnar egna förband. En förutsättning för detta är att enheter sätts 
samman utifrån principen för kombinerade vapen.61  
 
Ur ett Close Air Support perspektiv skulle detta kunna exemplifieras genom att CAS utnyttjas 
mot en motståndares stridsvagnar på öppen yta vilket tvingar honom till framryckning i 
betäckt terräng. Efter att motståndaren tvingats till denna ofördelaktiga terräng utnyttjas 
infanteriförband, vilka bäst når verkan i denna typ av miljö, för att slå ut motståndarens 
stridsvagnar. På sikt ger denna taktik möjlighet för egna stridsvagnar att framrycka på öppna 
ytor där systemet gör sig bäst. Detta exempel förutsätter ett sammansatt förband av 
funktioner, förmågor och vapensystem som medger denna möjlighet – kombinerade vapen. 

3.4.3 Slutsatser 
Kombinerade vapen handlar om att sätta ihop förband syftande till att eliminera de svagheter 
som respektive enhet per natur besitter. Kombinationen av valda system och förbandsenheter 
skall planeras och användas på ett sådant sätt att en motståndare ställ inför ett flertal 
dilemman för att kunna möta de hot våra styrkor presenterar. Synergin av detta förhållande 
skall ”tvinga” motståndaren till sådan terräng där han är som mest sårbar. De är här han skall 
bekämpas vilket möjliggörs om våra förband besitter förmågan att uppträda och strida i denna 
miljö. Här ser vi vikten av förband med flera förmågor representerade och i samverkan för att 
nå framgång. Det är detta som konstituerar taktiken kring kombinerade vapen. 
 
Sammansatta styrkor med innehåll från olika truppslag och försvarsgrenar ställer krav på 
respektive enhets doktrinära underlag. Enheters grundläggande idéer för hur förmågor skall 
tillämpas måste vara applicerbart till hur andra enheter utövar sina förmågor.  

                                                 
59 Ibid. s. 97 
60 Wikipedia, Alkyoneus, [online], 2007-11-13 kl. 11:57 
61 Leonhard, Robert (1994), The art of Maneuver – Maneuver-Warfare Theory and Airland Battle, s. 98 
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Stridens oförutsägbarhet och de händelser som oplanerat kan uppstå i en stridssituation 
skapar en stor komplexitet. Inom denna kontext ligger svårigheten i att kunna analysera fram 
vilka förmågor som krävs och vilka fördelar som kan uppstå i en planerad operation genom 
en viss sammansättning av förband.  Det doktrinära underlaget blir här mycket viktigt. 
Underlaget beskriver de grundläggande förutsättningarna och konkretiseras hur förband och 
enheter skall utnyttjas och hur de skall kunna genomföra gemensamma operationer med 
resurser från andra truppslag och försvarsgrenar. 
 
Genomförandet av gemensamma operationer karaktäriseras av att hela rummet och 
tidsomfattningen hanteras för operationens genomförande. Detta ställer krav på tillgång till 
olika förmågor och innebär att den operativa chefen måste kunna hantera samtliga arenor för 
att få ut den effekt av respektive enhet som är nödvändig för att uppnå operationens mål.62   
 
Den operativa chefen måste kunna planera en operation utifrån tillgängliga förband och den 
operativa effekt de representerar. Därför krävs kunskap om förbanden och vapensystemens 
styrkor och svagheter. Detta är en förutsättning för att kunna sätta samman förband utifrån 
principerna för kombinerade vapen. Flera förmågor och vapensystem som utnyttjas i rätt 
konstellation utifrån rådande situation, skapar ett förhållande där motståndaren måste 
prioritera. Detta förutsätter att flera system är tillgängliga och samverkar i tid och rum så att 
initiativet kan behållas. En reducerad tillgänglighet av vapensystemen ger motståndaren en 
chans att återta initiativet. 

3.5 Historiken kring Close Air Support  

3.5.1 Inledning 
De i Versailles undertecknade fredsavtalen efter första världskriget, förbjöd tyska staten att 
vidmakthålla och organisera en militär luftmakt. Detta förhållande blev ett hårt slag för den 
tyska krigsmaktens stolthet, eftersom Luftwaffe vid denna tidpunkt aldrig sett sig besegrade i 
strid. Generalen Hans von Seeckt, tyska generalstabens representant vid Versailles 
Fredskonferens under februari till maj 1919, försökte utan framgång få segermakterna att 
medge tillåtelse för Tyskland att organisera ett flygvapen. Von Seeckt hade insett vikten av 
att förfoga över luftstridskrafter, men fick se sig besegrad av de allierades påtryckningar och 
beskåda det formella upplösandet av Luftwaffe i maj 1920.63 
 
20 år senare kunde världen beskåda ett Luftwaffe som utgjorde dåtidens mest effektiva 
flygvapen. Det tyska flygvapnets organisation, förmåga och stridserfarenhet var en frukt av 
en noggrann och rationellt utförd planeringsprocess och doktrinärt arbete, ledd av General 
Hans von Seeckt.64 För von Seeckt var luftstridskrafterna en synnerligen viktig ingrediens i 
hans utveckling av en mobil och manöverinriktad krigsmakt, där ingredienserna för 
manöverkrigföring var i centrum för utvecklingen.65 Von Seeckt hade insett betydelsen av ett 
starkt flygvapen som en taktisk resurs ingående i konceptet för kombinerade vapen.66 
 

                                                 
62 Försvarsmakten (2005), Doktrin för gemensamma operationer, s. 75 
63 Corum, James S. (1992), The Roots of Blitzkrieg, s 147 
64 Corum, James S. (1997), The Luftwaffe –Creating the Operational Air War 1918-1940, s. 287 
65 Corum, James S. (1992), The Roots of Blitzkrieg, s 48 
66 Ibid. s 149 
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I mars månad 1920 organiserade von Seeckt, i strid med fredsavtalen, en flygvapenstab 
bestående av ett antal flygofficerare med stor erfarenhet från tidigare krig. Chef för staben 
blev dåvarande major Helmut Willberg. Den tyska krigsmakten och där ibland de officerare 
som representerade luftstridskrafterna, studerade utifrån sina och andra länders erfarenheter 
luftstridskrafternas betydelse för modern krigföring. Officerare som Helmut Willberg, Hugo 
Sperle, Wilhelm Wimmer och Kurt Student visade sig vara framstående luftmaktsstrateger 
och lyckades förse den tyska krigsmakten men en operativt användbar luftmaktsdoktrin, där 
bl.a. koncept och metoder för Close Air Support ingick. Det doktrinära verket kom sedermera 
att utgöra grunden för kommande upprustning inför andra världskriget.  
 
De tyska flygofficerarna Walter Wever, Wolfram von Richthofen och Hans Jeschoneck blev 
några av arvtagarna till dessa teorier och doktrinära tankar. Några av dessa herrar fick 
dessutom förmånen att praktisera de teorier som hade formulerats under nästan 20 års 
doktrinärt arbete under mellankrigstiden.67 

3.5.2 Historisk utveckling 
Som nämndes i uppsatsens prolog, genomfördes de första insatserna med CAS under 
tyskarnas kampanj i Flandern under perioden maj till november 1917. Flertalet ingredienser 
som idag ligger till grund för västerländska luftmaktsdoktriner, tillämpades under de allierade 
och tyska insatserna vid denna tid. Ur tysk synvinkel låg erfarenheterna från första 
världskriget till grund för den kommande doktrinutvecklingen under mellankrigstiden.68 Att 
redovisa den totala doktrinära utvecklingen på tysk sida under de efterföljande 20 åren efter 
första världskriget, skulle bli mycket omfattande. Detta utgör inte syftet med kapitlet utan 
fokus ligger på att identifiera och analysera grundläggande operativa faktorer inom konceptet 
Close Air Support. Ur ett tyskt perspektiv har tre viktiga epoker under perioden 1920-1940 
identifierats. Dessa har på ett eller annat sätt påverkat utvecklingen av Close Air Support. 
 
1920-1926 (epok 1) präglas av en omfattande doktrinär utveckling ledd av Hans von Seeckt. 
Ledande för utvecklingen av luftstridskrafterna, som en del av markstriden, var teorierna 
bakom manöverkrigföring. Enligt von Seeckt hade luftstridskrafterna en avgörande roll för 
att uppnå manöverbarhet, tempo och rörlighet. Framtida krig skulle inledas med massiva 
flyganfall från båda sidorna. Enbart genom att slå ut motståndarens luftstridsförmåga och 
etablera luftöverlägsenhet69 skapades förutsättning för markförbandens anfall. Syftet var 
sedan att innesluta och slå den av luftstridskrafterna paralyserade fienden.70 
 
1926 presenterades en omfattande luftmaktsdoktrin uttryckt i Richtlinien für die Führung des 
operativen Luftkrieges. Doktrinen indelade de tyska luftstridskrafterna i två grupperingar. 
Den ena skulle utbildas, tränas och utrustas för understöd av markförband där CAS utgjorde 
en del. Den andra skulle organiseras och utvecklas för strategiska bombuppdrag. De tekniska 
förutsättningarna för strategiska insatser med luftstridskrafter var dock inte tillräckligt bra.  

                                                 
67 Corum, James S. (1997), The Luftwaffe –Creating the Operational Air War 1918-1940, s. 287 
68 Ibid. s. 29 f 
69 Luftöverlägsenhet råder då kontrollen av luftrummet under en viss tid eller över ett visst område är så 
omfattande att motståndarens luftstridskrafter inte kan påverka våra luftoperationer på ett avgörande sätt. 
(Försvarsmakten (2005), Doktrin för luftoperationer, s. 23) 
70 Corum, James S. (1997), Airpower Thought in Continental Europe between the Wars. I: Col. Meilinger, 
Phillip S. (red.), The Path of Heaven The Evolution of Airpower Theory, s. 170 
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Förhållandet medförde att det tyska flygvapnet istället inriktades mot taktiskt understöd av 
markförband. Detta kan förklara varför Tyskland under efterkrigstiden utgjorde pionjärer i 
utvecklingen av CAS inom ramen för kombinerade vapen och manöverkrigföring.71 
 
1933-1936 (epok 2) påbörjade det tyska flygvapnet sin upprustning för kommande världskrig. 
En viktig roll i framtagningen av nya doktrinära underlag spelade general Wever och general 
Willberg. Wever, som var Luftwaffes generalstabschef fram till 1936, hade en bakgrund som 
arméofficer.72 Under hans ledarskap genomfördes ett antal krigsspel och fältövningar där 
man bl.a. drog slutsatser kring vikten av gemensamma operationer, planering och betydelsen 
av ett nära samarbete mellan luftstridskrafterna och markstridskrafterna för att nå framgång.  
 
Wever framhöll även att Luftwaffe skulle användas integrerat med markförbanden med syfte 
att inledningsvis nedkämpa fientligt flyg för att därefter avdela resurser för direktunderstöd 
av markstridskrafternas strid.73  
 
En annan viktig del av konceptet Close Air Support utvecklades genom General Wevers 
försorg. Han prioriterade framtagning av speciellt utrustade flygplan för CAS samt utveckling 
av speciella samverkansgrupper. Syftet med dessa grupper var att samarbeta med 
markförbanden för att öka effektiviteten av flygunderstödet. Dessa grupper s.k. Flivos 
(Flieger Verbindung Offiziere) bestod av pilotutbildade officerare. Dessa togs från operativa 
flygförband och underställdes den understödda armékåren. Samverkansofficerarna hade 
möjlighet att kommunicera både med flygförbanden och med ledningsplatser och därmed 
delge underrättelser om det markoperativa läget inom det område som insatser skulle ske.74  
 
Behovet av denna samverkan före och under insats var inget nytt. Redan under första 
världskrigets slutskede samordnade markförbanden insatserna med CAS enheter i syfte att 
delge exakt position för egna och fientliga frontlinjer, anfallsområden, särskilda mål, 
samordningsuppgifter etc.75 Skillnaden mellan de tidigare samordningsmetoderna och Flivos 
var i huvudsak den organisatoriska tillhörigheten och förmåga till samband. De tidigare CAS 
insatserna under första världskriget leddes av divisions- eller kårcheferna vid infanteriet, men 
efter general Wevers prioriteringar ålades samverkansförmågan till Luftwaffe. 
Flygstridskrafterna fick således ansvaret för att se till att samverkansofficerare utbildades och 
tillfördes markförbanden. 
 
Den sista och kanske viktigaste epoken (epok 3) under den tyska utvecklingen av Close Air 
Support var Luftwaffes deltagande i det Spanska inbördeskriget 1936-1939. Sommaren 1936 
fick General Helmut Willberg order att organisera en särskild stab vars syfte var att arrangera 
Luftwaffes understöd till de spanska nationalisterna. Kriget utkämpades utifrån samma 
förutsättningar som rådde under första världskriget med en statisk front. Under senare delen 
av kriget övergick dock krigföringen till att utgöras av modern manöverkrigföring, där 
luftstridskrafterna understödde markoperativa mekaniserade förband.76  

                                                 
71 Ibid. 171 ff 
72 Corum, James S. (1997), The Luftwaffe –Creating the Operational Air War 1918-1940, s. 127 
73 Corum, James S. (1997), The Luftwaffe –Creating the Operational Air War 1918-1940, s. 152 ff 
74 Corum, James S. (1997), The Luftwaffe –Creating the Operational Air War 1918-1940, s. 167 
75 Kennett, Lee (1990), Developments to 1939. I: Cooling Franklin B. (red.) United States Air Force, Case 
Studies in the Development of Close Air Support, Washington DC: Office of Air Force History, s. 19 
76 Corum, James S. (1997), The Luftwaffe –Creating the Operational Air War 1918-1940. s. 220 
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Den tyska inblandningen i kriget gjorde det möjlig för Luftwaffe att pröva det nyutvecklade 
doktrinära underlag för Close Air Support.77De erfarenheter som tyskarna drog kom att få 
stor påverkan på den fortsatta doktrinära, taktiska och tekniska utvecklingen inom Luftwaffe.  
 
Ett antal praktiska erfarenheter och lärdomar avseende Close Air Support drogs under kriget. 
För tiden var det snarare en regel än undantag att bombflyg eller motsvarande system var ett 
komplement till artilleriet. Bombinsatser på djupet av fiendens frontlinjer innebar att 
artilleriets verkan kunde utökas till rum och effekt. Under Spanska inbördeskriget utnyttjade 
tyskarna sina CAS resurser som ersättare till artilleriet. Detta berodde bland annat på 
avsaknaden av kvalificerat artilleri hos de spanska förbanden.78  
 
En annan orsak till att CAS fick större verkan än vad artilleriet skulle ha åstadkommit, var att 
vissa strider skedde i bergsterräng. CAS insatser blev en nödvändighet då terrängen inte 
medgav artilleribeskjutning mot fientliga grupperingar på bortre sidor av höjder och berg.79  
 
Chefer för de tyska infanteriförbanden ansåg det mycket svårt att samordna CAS insatser 
jämfört med artilleri, när eld och rörelse skulle samordnas vid anfall.80 De tyska 
flygofficerarnas irritation kring Nationalisternas oförmåga att samordna markförbandens strid 
med understödet från luftstridskrafterna, innebar att metoder utarbetades för planering, 
samordning och samverkan från lägsta taktiska nivå upptill operativ nivå. Trots denna 
utveckling och förbättrade kommunikationsmöjligheter mellan mark- och luftförband, kunde 
inte vådabekämpning av markförband förhindras. Dåliga förutsättningar för att etablera 
kommunikation mellan understödjande och understödda förband, utgjorde det primära 
problemet för luftstridskrafternas förmåga att understödja markoperationerna. Detta innebar 
att varje uppdrag behövde planeras i förväg och noggrant samordnas under genomförandet 
med andra medel än radiosamband.81 
 
En ytterligare lärdom från insatserna under Spanska inbördeskriget var behovet av utbildning 
och övning. Inom Lufwaffes ledning uppstod ett dilemma avseende vilka enheter, bomb- eller 
jakt förband, som bäst lämpade sig för CAS uppgifter. Erfarenheterna från första världskriget 
var att jaktpiloter och deras flygplan hade haft bäst utdelning under krigets sista år. Därav 
kom dessa enheter att utnyttjas som utvecklingsplattformar för Close Air Support. Piloterna 
hade under det Spanska inbördeskriget lärt sig en helt annan teknik vid genomförande av 
Close Air Support än vad de var vana vid som renodlade jaktpiloter.82 Förutom flygutbildning 
krävdes att piloterna övades i markförbandens taktik, för att förstå hur de understödda 
markförbanden opererade. Detta innebar att Luftwaffes yngre officerare växeltjänstgjorde 
som plutonchefer i infanteriet eller artilleriet under arméns övningar. General Sperrle 
betonade vikten av att markförbandens chefer utbildades i luftstridskrafternas roll och 
förmåga, för att ytterligare utveckla integrationen mellan flyg- och markstridskrafterna.83  

                                                 
77 Ibid. s. 223 
78 Ibid. s. 194 
79 Kennett, Lee (1990), Developments to 1939. I: Cooling Franklin B. (red.) United States Air Force, Case 
Studies in the Development of Close Air Support, s. 39 
80 Ibid. s. 39 
81 Corum, James S. (1997), The Luftwaffe –Creating the Operational Air War 1918-1940, s. 194-196 
82 Kennett, Lee (1990), Developments to 1939. I: Cooling Franklin B. (red.) United States Air Force, Case 
Studies in the Development of Close Air Support, s. 29 f 
83 Corum, James S. (1997), The Luftwaffe –Creating the Operational Air War 1918-1940, s. 245 
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Flygresurser som tyskarna utnyttjade under Spanska inbördeskriget för Close Air Support 
bestod av de plattformar som för tiden ansågs vara otillräckliga för de tyska 
jaktflygförbanden.  
 
Wolfram von Richthofen, chef för de tyska luftstridskrafterna i Spanien, såg till att flygplan 
konverterades och utrustades för att lösa sin nya roll som CAS plattformar. Plattformar som 
utnyttjades var Henschel HS-123 och Junkers JU-87.84 De erfarenheter som drogs genom att 
utnyttja särskilt anpassade plattformar för Close Air Support, innebar att Luftwaffe 1937 
begärde en utveckling av en ny plattform för ändamålet. Kraven bestod bl.a. av att flygplanen 
skulle vara bepansrade och bestyckade med olika vapenalternativ för CAS.85 Frukten av 
denna utveckling blev Henschel HS-129. Plattformen utvecklades i ett antal versioner men 
endast i ett fåtal exemplar och togs inte i bruk förrän efter 1940.86  
 
Mängdplattformen för Close Air Support, under perioden och under andra världskriget, var 
förutom HS-123 framförallt störtbombaren Junkers JU-87 Stuka. Plattformen utvecklades 
under kriget främst avseende utökad aktionstid och beväpning (främst automatkanon med 
pansarbrytande projektiler) för att kunna utgöra CAS plattform. Den sista versionen av JU-87 
Stuka som tog i bruk 1943, anses ha influerat utvecklingen av den amerikanska A-10 
Thunderbolt II.87 
 
De tyska luftstridskrafternas utveckling under nästan 20 år, innebar att vid inledningen av 
andra världskriget hade Luftwaffe de bästa förutsättningarna för gemensamma operationer 
med markförbanden jämfört med de allierade styrkorna. Luftwaffe hade utvecklat metoder för 
samverkan och samordning och därmed utarbetat omfattande doktrinära underlag som 
grundligt beskrev understöd av markförband med Close Air Support. Tyskarna hade 
organiserat särskilda CAS enheter med sammanlagt över 300 flygplan, vilket innebar att 
Luftwaffe för tiden hade världens största och mest välövade enheter för att utföra Close Air 
Support.88 

 
Bild 3 Tyska stridsflygplan som utnyttjades för Close Air Support under mellankrigstiden och andra 
världskriget. Från vänster, Henschel HS-123, Henschel HS-129, Junkers JU-87D och Junkers JU-87G 

3.5.3 Slutsatser 
Erfarenheterna från första världskriget fick General Hans von Seeckt att utveckla sin vision 
om en mindre men välövad, rörlig och tekniskt överlägsen krigsmakt, utvecklad utifrån 
manöverkrigföringens principer. Inom von Seeckts idéer fanns det stor plats för taktiska 
luftstridskrafter, samövade inom ramen för gemensamma operationer med markförbanden. 
Teorierna kring manöverkrigföring och kombinerade vapen innebar att Luftwaffe behövde 
                                                 
84 Kennett, Lee (1990), Developments to 1939. I: Cooling Franklin B. (red.) United States Air Force, Case 
Studies in the Development of Close Air Support, s. 39 
85 Corum, James S. (1997), The Luftwaffe –Creating the Operational Air War 1918-1940, s. 245 
86 Wikipedia, Henschel Hs 129, [online], 2008-02-13 kl. 04:17 
87 Wikipedia, Junkers Ju 87, [online], 2008-02-21 kl. 06:59 
88 Corum, James S. (1997), The Luftwaffe –Creating the Operational Air War 1918-1940, s. 248 
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utveckla luftstridskrafterna till att kunna understödja markstriden. Erfarenheterna från första 
världskriget, studier av andra länders dragna lärdomar samt att erfarna flygofficerare gavs 
möjlighet att teoretisera kring luftstridskrafternas framtida roll, innebar att det doktrinära 
underlaget utifrån ett Close Air Support perspektiv var väl genomarbetat och noggrant 
utformat.  
 
Det doktrinära underlaget för både mark- och luftstridskrafterna utgjorde grunden för de 
övningar och utbildningar som genomfördes inom den tyska officerskåren. Dessutom kunde 
den militärteknologiska utvecklingen riktas mot att tillgodose de behov som krigsmakten 
hade för att kunna effektivisera de tankar som doktrinerna byggde på. Det spanska 
inbördeskriget möjliggjorde att idéer, teorier, taktik, metoder och teknik kunde prövas och 
utvecklas utifrån realistiska förhållanden. Många lärdomar och slutsatser drogs och Close Air 
Support som koncept utvecklades till att bli en av de förmågor som influerade 
krigsplanläggningen för anfallet mot Polen 1939. 
 
Ovan har åskådliggjorts ett antal konceptuella och fysiska förhållanden som de tyska 
luftstridskrafterna identifierade under Luftwaffes utveckling av Close Air Support. Dessa 
förhållanden kan indelas i tre nivåer, operativ, taktisk och teknisk nivå.  
 
På operativ nivå finner vi det doktrinära underlaget som utgör förutsättning för Close Air 
Support. Betydelsen av luftöverlägsenhet, gemensamma operationer och integrering av 
luftstridskrafter i markförbandens strid inom ramen för teorierna kring kombinerade vapen 
och manöverkrigföring, är exempel på förhållanden som måste hanteras för att få ut effekt av 
Close Air Support. Behovet av utvecklade doktrinära underlag för att uppnå operativ och 
taktisk effekt samt vikten av luftöverlägsenhet har identifierats som viktiga indikatorer inom 
Close Air Support. Dessa indikatorer kommer att användas för de fortsatta studierna av olika 
operationer. 
 
På taktisk nivå är betydelsen av planering och utvecklad taktik och metoder exempel på 
ingredienser inom Close Air Support.  Dessa tillsammans med metoder för samordning är en 
förutsättning för att få effekt av Close Air Support insatser och minimera risk för 
vådabekämpning. Vi finner även betydelsen av gemensamma övningar, utbildning och en 
ömsesidig förståelse mellan mark- och luftstridsförbandens möjligheter och begränsningar. 
Luftstridskrafter som utövar CAS är således inte enbart beroende av egen funktion utan måste 
integreras i ett större sammanhang utifrån teorierna kring kombinerade vapen. Detta 
accentuerar behovet av välövade förband, vana vid att hantera den tredje dimensionen av 
kriget och utvecklade metoder för samordning och insats. Inom den taktiska nivån 
identifieras således planering, samordning, samverkan och ömsesidig förståelse mellan mark- 
och luftstridsförbanden som viktiga indikatorer för de fortsatta studierna av olika operationer. 
 
På den tekniska nivån sorteras de erfarenheter in som drogs utifrån behovet av anpassade 
vapenplattformar för Close Air Support. De tyska erfarenheterna var att plattformarna krävde 
utökat skydd, tyngre beväpning, bättre kommunikationsmöjligheter och prestanda för att 
effektivare kunna understödja markförbanden med CAS. Erfarenheterna från bl.a. spanska 
inbördeskriget blev till kravprofiler på plattformar och pilotutbildning för att realisera 
konceptet Close Air Support inom ramen för manöverkrigföringen. Specialiseringen av 
plattformar och besättningar innebar att förberedelserna inför de kampanjer som inledde det 
andra världskriget utgjordes bl.a. av att tyskarna organiserade särskilda Close Air Support 
enheter med personal och materiel enbart för att kunna utöva detta koncept.  
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Detta medgav i sin tur att tillgängligheten av Close Air Support resurser säkerställdes, då 
dessa resurser inte kunde eller behövde utnyttjas för andra uppgifter. Denna nivå bidrar till 
ytterligare en indikator vilken utgörs av plattformar för CAS och tillgänglighet av de samma. 
 
Många av de erfarenheter som tyskarna inarbetade i sina doktrinära underlag, kan härledas till 
dagens definitioner av Close Air Support. Insatser från luftstridskrafter i nära anslutning till 
egna förband kräver utvecklade metoder för samverkan och samordning dels för att undvika 
vådabekämpning men också för att öka effekten av både mark och luftstridskrafternas 
förmåga till gemensamma operationer. Detta ställer krav på en ömsesidig förståelse för 
varandras stridsmiljö och operativa och taktiska dilemman. Det doktrinära underlaget som 
beskriver taktik och metoder ligger till grund för denna förståelse och möjliggör dessutom 
planläggningen för effektiva gemensamma operationer. På detta sätt uppnås de förhållande 
som teorin kring kombinerade vapen beskriver dvs. beroendet och kompletteringen av 
varandras förmågor för att uppnå en synergi av de styrkor som respektive förband genererar.  
Detta resonemang identifierar ytterligare en indikator inom ramen för Close Air Support som 
en del av kombinerade vapen och gemensamma operationer nämligen, möjlighet att 
komplettera resurser med Close Air Support. 

3.6 Indikatorer för analys av operationer  

3.6.1 Identifierade indikatorer 
Efter denna ganska omfattande men nödvändiga analys av dels teorin bakom kombinerade 
vapen, men även den historiska utvecklingen av Close Air Support inom den tyska 
krigsmakten, har jag genom dragna slutsatser kunnat identifiera ett antal indikatorer som 
konstituerar begreppet och konceptet Close Air Support.  
 
Nedan redovisas identifierade indikatorer vilka skall användas för min fortsatta undersökning 
av konceptet Close Air Support och dess tillämpning efter 1990. Jag har valt att sortera in 
indikatorerna i en tabell som redovisar dess koppling till krigföringsförmågans grundpelare, 
dess härledning till teori eller historisk utveckling samt en övergripande förklaring om vad 
indikatorn avser. Syftet med denna katalogisering är att säkerställa att indikatorn tillämpas på 
samma sätt genom hela studien av de tre operationerna. Det är dessutom viktigt att påtala att 
förklaringen till indikatorn endast avser dess förhållande till Close Air Support. 
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Tabell 1 Redovisar de indikatorer som identifierats genom en analys av teorin kring kombinerade vapen och 
den tyska utvecklingen av Close Air Support under mellankrigstiden. 

Indikatorer Grundpelare Härledning Förklaring 

Doktriner Konceptuella 
faktorer 

Teori/ 
Historik 

Avser doktrinära underlag som taktiska reglementen och 
metodbeskrivningar vilka beskriver hur CAS enheter skall 
organiseras, hur konceptet skall utnyttjas och hur CAS skall 
genomföras inom ramen för olika insatser. Här finner vi även 
definition av begreppet. 

Samordning Konceptuella 
faktorer 

Teori/ 
Historik 

Avser metoder för samordning av CAS insatser med 
markförbandens insatser i syfte att uppnå en större verkan än 
respektive system var för sig (teorin kombinerade vapen) och 
även minska risken för vådabekämpning. Här avses även 
förmåga till ledning av luft- och markstridskrafter inom 
ramen för en gemensam operation. Samordning kan bl.a. ske 
genom planering och samverkan. 

Operativ/  
taktisk  
effekt 

Konceptuella 
faktorer Teori 

Avser nyttan av att utnyttja CAS och på så vis uppnå en 
större operativ/taktisk effekt så att operativa och taktiska mål 
kan uppnås tidigare, med mindre resurser eller med 
reducerad risktagning. Med risktagning avses risk för 
personal och materiel men även operativ risk dvs. riskera att 
inte nå uppsatta mål och syften med operationen/insatsen. 

Tillgänglighet Fysiska 
faktorer Teori 

Syftar till handlingsfrihet dvs. chefens möjlighet att utnyttja 
CAS resurser inom ramen för markförbandens strid utan att 
dessa resurser används för andra ändamål. 

Luft 
överlägsenhet 

Konceptuella 
faktorer Historik Avser förhållanden inom luftarenan som måste tillgodoses 

för att möjliggöra utnyttjandet av CAS. 

Samverkan Fysiska 
faktorer Historik 

Syftar till att före, under och efter insats på taktisk och 
operativ nivå, tillgodose samordning och realisering av 
utarbetad stridsplan. Samverkan sker genom kommunikation 
mellan ansvariga chefer och ledningspersonal. Samverkan 
kan ske med hjälp av elektroniska sambandsmedel eller 
genom fysisk kontakt mellan olika befattningshavare. 

Close Air  
Support  
plattformar 

Fysiska 
faktorer Historik Avser särskilt framtagna vapenplattformar för CAS vilka är 

anpassade för den stridsmiljö de skall verka i. 

Komplettering Fysiska 
faktorer 

Teori/ 
Historik 

Avser utnyttjande av CAS resurser som komplettering, enligt 
teorin kring kombinerade vapen, till de svagheter som kan 
finnas inom olika förmågor i det sammansatta förband som 
genomför en insats. Komplettering avser även CAS som 
ersättning eller förstärkning av förmågor och resurser. 

Planering Konceptuella 
faktorer T/H 

Avser i vilken grad luftstridskrafterna är involverade i den 
planering som föreligger insats då CAS skall utnyttjas som 
understöd samt hur planeringsprocessen tillgodoser de behov 
som både mark- och luftstridskrafterna har för att effektivt 
kunna utnyttja CAS. 

Ömsesidig  
förståelse 

Konceptuella 
faktorer T/H 

Avser förståelse mellan mark- och luftstridskrafter med 
aspekt på respektive funktions taktik, metoder, styrkor, 
svagheter, behov och begränsningar. Ömsesidig förståelse 
syftar bl.a. till att kunna ge stöd i olika stridssituationer och 
därmed öka effektiviteten av att utnyttja och genomföra CAS. 

 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2008-03-31 FHS bet: 1446/7:1 
Mj Jonas Nellsjö  Sida 33(63) 

 

3.6.2 Valda indikatorer 
Genom att studera respektive indikator och det område eller ämne den representerar har jag 
konstaterat att många av de identifierade indikatorerna är en förutsättning för varandra eller 
ingår som en del av en annan indikator. Detta förhållande innebär att jag kunnat gruppera 
indikatorerna till att representera tre olika indikatorområden. Utöver dessa områden har jag 
funnit att doktriner är en del av eller en förutsättning för, hur respektive indikator tillämpas. 
Som ett exempel på detta förhållande kan nämnas kopplingen av doktriner till indikatorn som 
representerar samordning. För att kunna möjliggöra samordning måste metoder och rutiner 
beskrivas. Detta görs normalt i olika metodanvisningar och instruktioner, vilka representeras 
av den doktrinära indikatorn. Utifrån detta resonemang väljs doktriner bort som indikator. 
 
Nedan redovisas den gruppering som görs utifrån ovan redovisade förhållande. 
 
Tabell 2 Presenterar förhållandet mellan de identifierade indikatorerna samt hur dessa sorteras in under tre olika 
indikatorområden. 
SAMORDNING PLATTFORMAR OPERATIV/TAKTISK EFFEKT 

Inkluderar följande identifierade 
indikatorer och dess innebörd 
(tabell 1);  

- samordning  
- samverkan 
- planering 

Utgörs av indikatorn för Close 
Air Support plattformar  
(tabell 1) 

Inkluderar följande identifierade 
indikatorer och dess innebörd  
(tabell 1);  

- operativ/taktisk effekt 
- tillgänglighet 
- luftöverlägsenhet 
- komplettering 
- ömsesidig förståelse 

 
Studien av de tre valda operationerna kommer att genomföras utifrån de faktorer som 
samordning – plattformar och enheter – operativ och taktisk effekt representerar. 
Operationerna studeras utifrån dessa indikatorer i syfte att finna eventuella förändringar i 
tillämpningen av Close Air Support. Detta innebär att studieresultatet och dess slutsatser 
således enbart kommer att avhandla de tre ovan presenterade indikatorerna. Innehållet 
däremot kan representeras av faktorer kring de indikatorer som inkluderats beroende på vad 
som är mest framträdande för tillämpningen av CAS inom respektive operation. 
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4 Close Air Support i moderna operationer 

4.1 Inledning 
Nästa steg i avhandlingen är att undersöka hur konceptet för Close Air Support har utvecklats 
efter kalla krigets slut. Som grund för denna undersökning används tre operationer. Dessa 
operationer utgörs av det första Gulfkriget Operation Desert Storm 1991, Operation 
Enduring Freedom i Afghanistan 2001/2002, och som sista operationen för undersökningen 
Operation Iraqi Freedom 2003. 
 
Konceptet Close Air Support studeras med utgångspunkt från de valda indikatorer som 
redovisats under kapitel 3.5.2. De slutsatser som kan dras utifrån analysen kring hur CAS har 
tillämpats inom respektive operation skall ge svar på hur Close Air Support tillämpats inom 
respektive operation. Med dessa slutsatser som grund genomförs sedan en avslutande 
diskussion i kapitel 6. Denna diskussion skall ge svar på vilka de mest framträdande 
orsakerna är till varför Close Air Support tillämpats olika under moderna operationer. 

4.2 Gulfkriget – Operation Desert Storm 

4.2.1 Inledning 
Den 16 januari 1991 till den 28 februari samma år genomförde USA och dess allierade 
Operation Desert Storm, en operation som i mångt om mycket var mycket framgångsrik och 
där luftstridskrafterna hade en mycket framträdande roll för utgången av operationen.89 
 
Luftstridskrafterna inledde kriget utifrån den planläggning som gjorts av bl.a. en välkänd 
amerikansk flygöverste och modern luftmaktsteoretiker, John A. Warden III. Planen var 
indelad i fyra faser och inleddes med ett strategiskt luftanfall mot Irak för att därefter övergå 
till att upprätta och upprätthålla luftöverlägsenhet över operationsområdet. Dessa två faser 
synkroniserades till tid och utgjorde en förutsättning för att gå in i de två sista faserna. Fas tre 
innebar luftanfall mot de Irakiska förbanden i syfte att reducera och demoralisera dessa 
förband och därmed skapa gynnsamma förutsättningar för kommande markoffensiv. Fjärde 
och sista fasen innebar att luftstridskrafterna skulle integreras med och understödja 
markförbandens strid.90 
 
Målsättningen med den sista fasen av luftkampanjen var att befria Kuwait från Irakisk 
ockupation, skära av kritiska och viktiga vägar in i södra Irak och hindra de Irakiska 
förbandens reträtt. Slutligen skulle det Iraks Republikanska Gardet i Kuwait tillintetgöras. 
Markoffensiven skulle understödjas av tungt bombflyg, taktiska luftstridskrafter och 
attackhelikoptrar.91 Det är inom denna fas vi finner insatser med Close Air Support resurser 
och det är vid denna tidpunkt för markoffensiven som analysen av konceptet inom 
operationen i huvudsak kommer att ske. 

                                                 
89 Keaney, Thomas A. & Cohen, Eliot A. (1993), Gulf War Air Power Survey Summary Report [online], s. ix 
90 Cordesman, Anthony H. & Wagner, Abraham R. (1996), The Lessons of Modern War Volume IV: The Gulf 
War, Boulder Colorado USA: Westview Press Inc. s. 390-392 
91 Keaney, Thomas A. & Cohen, Eliot A. (1993), Gulf War Air Power Survey Summary Report [online], s. 51 
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4.2.2 Analys 

Operativ och taktisk effekt 
Möjligheten att kunna definiera den operativa och taktiska effekten av Close Air Support 
under operationen påverkas av de förhållanden som rådde då markoffensiven startade. Det 
ringa motstånd som de Irakiska förbanden kunde presentera samt att vädret under 
markoffensiven tillsammans med nedsatt sikt pga. bränder vid oljekällor, begränsade 
möjligheten att använda CAS enheter för understöd.92 Förhållandet innebar att det egentliga 
CAS behovet aldrig uppstod vilket medförde att CAS insatser inom operationen fick en 
mindre betydande roll för resultatet av markoffensiven.93 Behovet av CAS för 
markförbandens strid accentuerades inte och resurserna utnyttjades mer mot fientliga mål på 
djupet, vilket visade sig inte vara avgörande för markförbandens framgång.94 Endast 1/8 av 
CAS flygplanet A-10 insatser klassades som CAS, vilket påvisar det sätt som resurserna för 
Close Air Support allokerades.95 Den operativa effekten som uppnåddes med Close Air 
Support kan således svårligen bedömas. 
 
En av förutsättningarna för att påbörja planerad markoffensiv var att de Irakiska förbanden 
kraftigt hade reducerats och demoraliserats. Detta förhållande skulle uppnås genom att 
genomföra fas 3 av luftkriget. Denna fas i sin tur förutsatte att koalitionen etablerat ett 
luftherravälde96 över operationsområdet vilket är en avgörande faktor för att med stor 
handlingsfrihet kunna genomföra flygattacker inom ett operationsområde med tillräckligt hög 
säkerhet. Det mest unika med Gulfkriget var att när koalitionens styrkor inledde operationen 
kunde luftstridskrafterna, utan påverkan från Irakiskt flyg och luftförsvar, genomföra sina 
uppdrag helt utifrån sin egen ambition och i sin egen takt. Detta innebar dessutom att taktik 
och metoder för bl.a. Close Air Support kunde utvecklas utan störningar och markoffensiven 
kunde påbörjas när tillräckliga förberedelser var genomförda och förutsättningarna var som 
bäst.97 Luftherraväldet var således avgörande för hela operationen då operationsplanen 
byggde på att luftstridskrafter skulle användas för att vinna mark- och sjö kriget. Fas 4 av 
operationen förlitade sig således helt på att mark- och flygstridskrafterna kunde kombineras 
och integreras för att genomföra markoffensiven enligt plan. Avgörande för att skydda 
markförbandens insats och säkerställa luftstridskrafternas förmåga att understödja 
markförbanden och slå mot fientliga mål på djupet, var således det etablerat luftherravälde.98 

Close Air Support plattformar 
Koalitionens flygstridskrafter avdelade för CAS uppdrag bestod som mest av 144st A-10 
Thunderbolt II, fördelade på sex skvadroner inom US Air Force. A-10 är ursprungligen 
utvecklad för CAS insatser mot bepansrade mål i en miljö där en motståndare uppträder i på 
den europeiska kontinenten.  

                                                 
92 Keaney, Thomas A. & Cohen, Eliot A. (1993), Gulf War Air Power Survey Volume 4 Part 1 [online], s. 216 
93 Keaney, Thomas A. & Cohen, Eliot A. (1993), Gulf War Air Power Survey Summary Report [online], s. 111 
94 Ibid.  s. 23 
95 Keaney, Thomas A. & Cohen, Eliot A. (1993), Gulf War Air Power Survey Volume 4 Part 1 [online], s. 54 f 
96 Luftherravälde (Air Superiority) är ett rådande tillstånd när motståndaren antingen inte förfogar över 
luftstridskrafter eller då dessa inte på något sätt kan påverka händelseförloppet i eller från luftarenan. Det 
innebär att de egna flygstridskrafterna kontinuerligt har fullständig handlingsfrihet i luftarenan. (Försvarsmakten 
(2005), Doktrin för luftoperationer, s. 24) 
97 Cordesman, Anthony H. & Wagner, Abraham R. (1996), The Lessons of Modern War Volume IV: The Gulf 
War, s. 375 
98 Ibid. s. 394 
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A-10 förmåga till att flyga långsamt skapar bättre förutsättning för att kunna hitta och 
bekämpa fientliga mål. Plattformen besitter en hög eldkraft och är konstruerad för att kunna 
emotstå fientlig eld och uppträda nära striden. Totalt flög systemet 8084 uppdrag, 1041 av 
dessa utgjordes av CAS.99 Den amerikanska marinkåren deltog som mest med 86st AV-8B 
Harrier vilka utnyttjades för bl.a. CAS insatser. Flygplanet är inte lika robust och skyddat 
som A-10 men kan bära tillräckligt med vapen för rollen. Ett av de mest intressanta 
användningsområdena för plattformen var att lokalisera och bekämpa Irakiskt artilleri, vilket 
kompenserade för avsaknaden av långskjutande artilleriresurser inom den amerikanska 
marinkåren.100 Utöver detta fanns åtta stycken AC-130 A/H Spectre Gunship, en ombyggd C-
130 Hercules för bl.a. CAS uppdrag. Flygplanet är beväpnat med två stycken 20 mm och en 
40 mm kanon samt en 105 mm haubitspjäs.101  

 
Bild 4 Close Air Support plattformar under Operation Dessert Storm: Från vänster AV-8B HARRIER, A-10 
THUNDERBOLT II och AC-130 SPECTRE 

Samordning 
Integration av mark- och luftstridskrafterna i en gemensam operation kräver samordning. En 
förutsättning för detta är att det finns ett väl utarbetat doktrinärt underlag som bl.a. beskriver 
metoder för hur denna samordning skall gå till och hur resurser taktiskt skall utnyttjas. De 
doktrinära förutsättningarna inför Operation Desert Storm var frukten av den transformering 
som de amerikanska styrkorna genomfört sedan Vietnamkriget. Doktriner och manualer för 
det s.k. AirLand Battle konceptet utgjorde grundstommen för hur samordning skulle ske inom 
en gemensam operation med både luft- och markstridskrafter.102 
 
Som tidigare nämndes kunde det ringa motstånd som de Irakiska styrkorna presenterade 
elimineras med markförbandens egna resurser utan understöd av CAS. Således uppstod 
ganska få tillfällen där Close Air Support insatser utnyttjades, vilket har fått till följd att det 
kan vara osäkert att dra några djupare slutsatser kring hur samordningen mellan mark- och 
luftstridskrafter inom ramen för Close Air Support genomfördes.103 
 
Oavsett detta förhållande har flera erfarenheter och slutsatser ändå kunnat konstateras. Detta 
torde bero på att koalitionen hade planerat för understöd av markoffensiven med taktiska 
flygstridskrafter varvid samordning och andra metodologiska förutsättningar för att kunna 
utnyttja tillgängliga Close Air Support resurser utvecklades och prövades. 
 

                                                 
99 Keaney, Thomas A. & Cohen, Eliot A. (1993), Gulf War Air Power Survey Volume 4 Part 1 [online], s. 54 f 
100 Cordesman, Anthony H. & Wagner, Abraham R. (1996), The Lessons of Modern War Volume IV: The Gulf 
War, s. 466, 470-471 
101 Keaney, Thomas A. & Cohen, Eliot A. (1993), Gulf War Air Power Survey Volume 4 Part 1 [online], s. 118 
102Ibid. s. 146 
103 Keaney, Thomas A. & Cohen, Eliot A. (1993), Gulf War Air Power Survey Summary Report [online], s. 110 
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Ett antal begrepp, organisatoriska enheter och metoder utvecklades i syfte att koordinera 
luftstridskrafterna med markförbanden och på så vis underlätta genomförandet av 
gemensamma operationer och minimera risken för vådabekämpning. Centralt för 
samordningen var frågan kring vem som skulle ansvara för luftrummet i omedelbar närhet av 
markförbanden.  
 
Chefen för luftstridskrafternas, JFACC (Joint Force Air Component Commander), filosofi 
kring hur luft- och markstridskrafterna skulle samordnas utgick från att framför 
markförbanden fastställdes en samordningslinje, FSCL (Fire Support Coordination Line). 
Denna linje utgjorde gränsen mellan Close Air Support insatser och flygangrepp på djupet av 
fiendens gruppering. I luftrummet framför egna förband fram till denna linje krävdes 
samordning mellan mark- och luftstridskrafter och det var inom detta område som Close Air 
Support skulle utnyttjas.104 Det förekom dock delade meningar mellan cheferna för mark- och 
luftstridskrafterna hur FSCL skulle utnyttjas. Chefen för markstridskrafterna, JFLCC (Joint 
Force Land Component Commander), utnyttjade linjen som en bortre avgränsning av ett tre 
dimensionellt område inom vilket den egna elden och CAS samordnades med 
markförbandens rörelse. Samordningen innebar också att risken för vådabekämpning från 
egna Close Air Support insatser reducerades.  
 
Bortom FSCL planerade markförbanden insatser mot mål med framförallt raketartilleri och 
attackhelikoptrar. Då chefen för luftstridskrafterna ansvarade för området innebar detta att 
artilleri och attackhelikoptrar föll under hans samordningsansvar. Markförbanden såg detta 
som ett hinder och ville således flytta FSCL så långt framför egna förband så att 
samordningsansvaret tillföll chefen för markförbanden. Detta hindrade luftstridskrafterna 
möjlighet att effektivt och med eget samordningsansvar, bekämpa retirerande fiender och 
andra mål inom ramen för deras uppgift.105  En följd av denna dispyt blev att ur ett 
markförbandsperspektiv såg man samordningslinjen mer som ett incitament till förvirring än 
som ett sätt att samordna markförbandens behov av Close Air Support.106 
 
Under Operation Desert Storm tillämpades chefen för luftstridskrafternas syn på hur 
samordning mellan luft- och markstridskrafter inom ramen för markoffensiven skulle gå till. 
För att tillgodose markförbandens behov av CAS utvecklades en metod som kallades ”push 
CAS”. Metoden innebar att CAS enheter flög till olika väntlägen. Väl där anmälde sig 
flygförbandet till markförbanden och sattes in mot mål om behovet fanns. På detta sätt 
behövde markförbanden inte vänta på CAS resurser utan dessa resurser tillfördes 
kontinuerligt.107  
 
För att möjliggöra samordning och effektivisera insatser av luftstridskrafter integrerat med 
markförbanden offensiv, tillfördes personal från luftstridskrafterna till respektive 
ledningsnivå inom markstridskrafterna. På Armékårnivå organiserades ett Air Support 
Operation Center (ASOC) vars syfte var att planera, leda och kontrollera CAS insatser vid 
markförbanden. Utöver detta ansvar utgjorde även ASOC ett rådgivande organ vid 
arméförbandet och tillsåg att begärda behov av CAS resurser överlämnades till 
luftstridskrafterna. På Armédivisions-, brigad- och bataljonsnivå organiserades Tactical Air 
Control Party (TACP).  
                                                 
104 Keaney Thomas A. & Cohen Eliot A. (1993), Gulf War Air Power Survey Volume 1 Part 2 [online], s. 314 
105 Keaney Thomas A. & Cohen Eliot A. (1993), Gulf War Air Power Survey Summary Report [online], s. 156 f. 
106 Keaney Thomas A. & Cohen Eliot A. (1993), Gulf War Air Power Survey Volume 1 Part 2 [online], s. 315 
107 Cordesman, Anthony H. & Wagner, Abraham R. (1996), The Lessons of Modern War Volume IV: The Gulf 
War, s. 517 f 
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Dessa enheter assisterade de markoperativa cheferna avseende understöd från 
luftstridskrafterna genom att bl.a. begära och samordna planerade CAS insatser. TACP 
tillhandahöll även den aktuella markoperativa lägesbilden till flygförbanden för planering och 
insats och för att undvika vådabekämpning. På stridsfältet tillfördes s.k. Forward Air 
Controllers (FAC). Dessa kunde antingen vara mark- eller flygbundna. Deras ansvar var att 
leda CAS insatser och fungera som taktisk samordnare för luftstridskrafterna. FAC enheterna 
hade resurser för att leda in CAS mot avsedda mål och assistera piloten med att definiera egna 
och fientliga förband.108  

4.2.3 Slutsatser 
Sett ur perspektivet Close Air Support var inte förutsättningarna för att använda CAS i 
markoffensiven helt gynnsamma. Det reducerade fientliga motståndet med högt anfallstempo 
som följd samt de begränsningar som väder och sikt medförde innebar att Close Air Support 
inte utnyttjades fullt ut.  Det fanns dessutom en rädsla från markförbandens chefer att utnyttja 
CAS med anledning av risken för vådabekämpning. Detta innebar att man utnyttjade CAS 
med stor försiktighet, vilket ibland betydde att man inte utnyttjade resursen över 
huvudtaget.109  
 
Dessa förhållanden förde med sig att markförbanden utnyttjade andra system för understöd 
och CAS blev inte avgörande för markförbandens strid och dess resultat. Utifrån detta 
resonemang kan konstateras att den operativa effekten av Close Air Support var relativt liten, 
sett ur ett maroperativt perspektiv. Trots dessa förutsättningar är det tydligt att Close Air 
Support ändå skapat behov av samordning och medfört att olika metoder för dess utnyttjande 
utvecklats. 
 
Viss metodik för samordning av insatser med CAS utvecklades under pågående operation. 
Detta påvisar avsaknaden av att tillräckligt utvecklade och beprövade metoder för 
samordning inte fanns innan operationen inleddes. Det doktrinära underlaget för hur Close 
Air Support skulle integreras i markstriden var således inte fullt utvecklat. Förhållande 
accentueras av att olika samordningsorgan organiserades inför eller under operationen. Detta 
för att säkerställa att samordning kunde utövas och för att säkerställa att behovet av CAS som 
markförbanden hade över tiden, inkluderades i luftstridskrafternas planering.  
 
Oenigheten var tydlig kring hur mark- och luftstridskrafterna skulle samordna sina resurser 
inom ramen för en gemensam operation, byggd på teorierna kring kombinerade vapen. Inte 
minst kan detta exemplifieras genom dispyten kring samordnings- och separationslinjer. 
Förhållandet innebar att integrationen mellan mark- och luftstridskrafterna begränsade 
markförbanden handlingsfrihet och reducerade tempot för offensiven. Å andra sidan medgav 
systemet ett effektivt utnyttjande av luftstridskrafterna och deras insatser mot fientliga 
markmål över ytan, vilket på sätt och vis gynnade markoffensiven.  
 
Chefen för luftstridskrafternas utveckling av metoden för ”push CAS” fungerade väl. Denna 
metod tillkom under operationen och var således inte framtagen före operationen.  

                                                 
108 Keaney, Thomas A. & Cohen, Eliot A. (1993), Gulf War Air Power Survey Volume 1 Part 2 [online], s. 79 f. 
109 Scales, Robert H. Jr (1994), Certain victory: The U.S. Army in the Gulf War, McLean Virginia USA 
Brassey´s Inc. s. 369 
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En slutsats av detta förhållande är att det fanns ett tydligt behov av att ytterligare effektivisera 
metodiken för hur CAS resurser skulle tillföras till markförbanden då de behövdes.110 
Etablerat luftherravälde var en förutsättning för att kunna tillämpa principen för ”push CAS” 
utan att ta hänsyn till fientligt flyg. Denna förutsättning kan vara en förklaring till att 
metodiken över huvudtaget utvecklades och möjliggjordes. 
 
Under operationen hade US Air Force och Marinkåren avdelade resurser för Close Air 
Support uppdrag. Det framgår inte ur analyserat material om andra flygsystem utnyttjades för 
CAS än de som presenterats. En del av markförbandens behov av taktiska flygstridskrafter 
inom ramen för CAS tillgodoseddes genom utnyttjande av attackhelikoptrar.111 Denna resurs 
organiseras inom US Army alternativt Marinkåren och är således ingen US Air Force resurs. 
Per definition genomför inte US Armys attackhelikoptrar CAS, varvid dessa plattformar inte 
har inkluderats i studien.112  

4.3 Afghanistan – Operation Anaconda 

4.3.1 Inledning 
Som en följd av attentatet mot World Trade Center i New York den 9 september 2001, 
inledde USA sitt krig mot terrorismen genom Operation Enduring Freedom i Afghanistan. 
Operationen inleddes den 7 oktober 2001 och var planerad i fyra faser. De två inledande 
faserna syftade bl.a. till att skapa förutsättningar för operationen. Väpnade insatser 
genomfördes främst för att slå ut Talibansk och al-Qaidas ledningsförmåga och eventuella 
luftförsvar. USA utnyttjade luftstridskrafter och specialförband för att genomföra dessa faser. 
Den sista fasen syftade till att skapa förutsättningar för humanitära insatser och för den 
koalition som skulle avlägsna hotet från terroristorganisationer och därmed befria 
Afghanistan. Innan denna fas kunde inledas skulle Talibaner och al-Qaida krigare och ledare 
nedkämpas och förhindras att förskansa sig i de Afghanska bergen.113 
 
Den 2 mars 2002 inleddes Operation Anaconda och därmed fas 3 av Operation Enduring 
Freedom. Generalmajor Franklin L. Hagenbeck, chef för U.S. Armys 10th Mountain Division, 
ledde det sammansatta förband som organiserats inför operationen. Detta förband, eller 
Combined Joint Task Force (CJTF) Mountain, bestod av 200 soldater ur olika 
specialförband, 1400 amerikanska soldater från 10th Mountain Division och 101st Airborne 
Division, samt nästan 1000 Afghanska soldater.114  
 
Förbandet skulle anfalla in i Shah-i-Kot dalen i östra Afghanistan och slå al-Qaida och 
Talibanska styrkor som förskansat sig i kringliggande bergsterräng. I stort sett omedelbart 
efter att operationen inletts, havererade stridsplanen. Detta skedde p.g.a. att motståndet från 
fientliga markförband var större än beräknat. Under de två veckor som operationen pågick 
fick Generalmajor Hagenbeck uppleva ett massivt understöd från Close Air Support enheter 
inom ett 225 km² stort område.115  
 

                                                 
110 Cordesman, Anthony H. & Wagner, Abraham R. (1996), The Lessons of Modern War Volume IV: The Gulf 
War, s. 684 f. 
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Avsaknad av fientligt lufthot gav möjlighet att utnyttja Close Air Support samordnat med 
insatser från markförbanden, vilket definitivt blev avgörande för utgången av operationen.116 
Erfarenheterna från Operation Anaconda har påverkat utvecklingen av CAS inom den 
amerikanska försvarsmakten. Ett flertal rapporter och artiklar beskriver luftstridskrafternas 
insats under operationen och hur dessa integrerades med markförbanden inom ramen för en 
gemensam operation. Dessa dokument har utgjort grunden för min analys kring valda 
indikatorer inom konceptet för Close Air Support. 

4.3.2 Analys 

Operativ och taktisk effekt 
I mycket av det underlag som använts för analysen av Operation Anaconda förekommer 
diskussioner och ställningstagande kring en intervju som Field Artillery Magazine genomfört 
med Generalmajor Franklin L. Hagenbeck 2002. I intervjun lyfter han bl.a. fram effekten av 
sex stycken attackhelikoptrar (AH-64 Apache) samt de A-10 och AC-130 som användes för 
CAS. Han kritiserar US. Air Force övriga resurser för Close Air Support och menar att de 
endast var effektiva mot stationära mål. Hans kritik utgår från att reaktionstiden var för lång 
för att hinna bekämpa rörliga mål och för att kunna understödja egna markförband i strid.117  
 
Trots General Hagenbecks synpunkter på luftstridskrafterna var insatsen av Close Air 
Support, till skillnad från Operation Desert Storm, helt avgörande för utgången av 
operationen.118  
 
De operationella förutsättningarna inför operationen gynnade inte luftstridskrafterna. 
Stridsplanen för Operation Anaconda visade tydligt på att operationen var planerad endast 
utifrån markoperativa förband. Integrationen av luftoperativa förband och enheter saknades 
helt.119 Den 13 februari 2001 var operationsplanen utarbetad under ledning av General 
Hagenbeck.  
 
Fyra dagar senare presenterades planen för chefen för markstridskrafterna i Afghanistan, där 
det framgick att planen var utvecklad med ingångsvärdet att fienden skulle vara svag och inte 
orsaka något större motstånd. Gen. Hagenbeck beordrades också att snarast samordna 
insatsen med chefen för luftstridskrafterna.120  
 
Den 20 februari, endast åtta dagar innan operationen skulle inledas, genomförde mark- och 
luftstridskrafterna samverkan i syfte att samordna striden och CAS.121 Ur ett historiskt 
perspektiv kan dock konstateras att dessa få dagar till planering och samordning ändå 
möjliggjorde effektiva insatser av Close Air Support. Operationen, som var planerad att pågå 
under endast tre dygn, varade i två veckor och krävde massiva CAS insatser. Hade dessa 
insatser inte varit möjliga hade egna förlustsiffror säkerligen varit högre än vad som blev 
resultatet.122  
 

                                                 
116Ibid. s, 109 
117 McElroy, Robert H. (2002), Fire Support for Operation Anaconda, s. 8 
118 Headquarters US Air Force (2005), Operation Anaconda-An Air Power Perspective [online], s. 109 
119 Dr. Grant, Rebecca, (2002), The Airpower of Anaconda, Air Force Magazine [online] September 2002, Vol. 
85, No 9, pages 60-68, s. 63 
120 Headquarters US Air Force (2005), Operation Anaconda-An Air Power Perspective [online], s. 24 ff 
121 Ibid. s. 35 
122 Dr. Grant, Rebecca, (2002), The Airpower of Anaconda, Air Force Magazine [online], s. 68 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2008-03-31 FHS bet: 1446/7:1 
Mj Jonas Nellsjö  Sida 41(63) 

 
Huvuddelen av al-Qaida och Talibanska förluster berodde på den precisionsbombning som 
genomförts. Successivt förstördes al-Qaidas sista kända bas i bergen kring Shah-i-Kot dalen 
och de som överlevde bombningarna flydde från området. Insatserna möjliggjorde att 
markstridskrafterna kunde säkra området den 16 mars 2001. Under de två veckor som 
operationen genomfördes flögs i snitt 65 stycken CAS insatser per dag och luftstridskrafterna 
fällde närmare 3500 bomber för att understödja markstridskrafterna.123 
 
General Franklin L. Hagenbecks dragna slutsatser kring Close Air Support under Operation 
Anaconda är säkerligen befogade. Han var dessutom på plats och kunde därmed uppleva 
problematiken. Den operativa och taktiska effekten av Close Air Support möjliggjorde att 
operationen lyckades och förlustsiffrorna hölls nere.124 Chefen för luftstridskrafterna under 
Operation Anaconda, General Moseley, förklarar General Hagenbecks kritiska 
förhållningssätt till Close Air Support under operationen; 

 
…if you exclude a component from the planning and you exclude a component that will provide 
the preponderance of support, logistic and kinetic, then you will have to live with the outcome of 
this not playing out very well.125 

Close Air Support plattformar 
För att kunna identifiera de plattformar som utnyttjades för CAS är det av vikt att kunna 
definiera vilka uppdrag som föll inom ramen för Close Air Support som begrepp och koncept. 
Dr. Rebecca Grant redovisar i rapporten Operation Anaconda - An Air Power Perspective 
från 2002, att amerikanska luftstridskrafter genomförde i snitt 60 attackanfall/dag. Dessa 
insatser är fördelade till olika flygsystem vilka representeras av F/A-18, F-16, F-15, F-14, B-
52, B-1, AV-8, AC-130 och A-10.126  
 
Ovanstående plattformar, undantaget AV-8 och F-14, har kunnat härledas till Close Air 
Support insatser utifrån de källor som använts för studien. General Franklin L. Hagenbeck, 
gör gällande i sin intervju att attackhelikopter AH-64 samt flygsystemen A-10, AC-130, B-
52, F-16 och F-18 genomförde CAS insatser.127 I en artikel i amerikanska Air Force 
Magazine från september 2002, framgår att under operationen utnyttjades även F-15 för bl.a. 
anfall med automatkanon mot en fientlig gruppering.128  
 
Det har således kunnat spåras i använt analysunderlag att samtliga redovisade plattformar, 
med redovisat undantag, har på ett eller annat sätt utnyttjats för Close Air Support. 
Anledningen till att AV-8 och F-14 inte kunnat spåras kan vara att de ingår i den amerikanska 
Marinkåren och att använt underlag främst utarbetats inom eller på uppdrag av US Air Force 
eller US Army. Det kan dock inte uteslutas att dessa plattformar utnyttjades för Close Air 
Support. 
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Bild 5 Plattformar som utnyttjades för Close Air Support under Operation Anaconda. Överst från vänster:  
F/A-18, F-16, F-15, A-10, AC-130, F-14, B-52, B-1, AV-8 och AH-64 

Samordning 
För att klargöra de samordningsförutsättningar som förelåg operationen och därmed förstå de 
problem som uppkom vid insatserna av Close Air Support är det viktigt att reda ut de 
förutsättningar som rådde inför Operation Anaconda.  
 
Den process som utvecklats under operationen avseende vem som gav tillåtelse till och 
godkände markmålsbekämpning med luftstridskrafterna var komplicerad. Processen utgick 
från de regler för insats (Rules of Engagement, ROE) som gällde för hela Operation Enduring 
Freedom. Processen innebar att chefen för markstridskrafterna inte hade full handlingsfrihet i 
att utnyttja Close Air Support mot mål som han bedömde som fientliga, utan i vissa fall 
krävdes godkännande från USCENTCOM (US Central Command) i Florida innan insats.129  
 
Under de inledande faserna av Operation Enduring Freedom opererade enbart specialförband 
i Afghanistan. Det krävdes således endast samordning av luftstridskrafter med dessa förband. 
Den enhet som på operativ nivå planerade, ledde och samordnade dessa insatser utgjordes av 
ett Combined Air Operation Center (CAOC). Samordningen skedde via särskilda 
samverkansenheter vid specialförbanden s.k. Special Operation Liaison Elements (SOLE) 
och Air Control Element (ACE).  
 
Behovet av ett övergripande samordningsorgan vi markförbanden i form av ett Air Support 
Operation Center (ASOC) fanns inte. Detta berodde främst på att det genomfördes ganska få 
insatser per dag inom geografiskt vitt skilda insatsområden. Dessutom fanns inte behovet av 
CAS innan Operation Anaconda i den utsträckningen så att ett särskilt samordningsorgan för 
markstridskrafterna behövde upprättas.130 CAOC hanterade således all samordning mellan 
luft- och markstridskrafterna innan Operation Anaconda inleddes. 
 
Under planeringsfasen av operationen insåg man inte bristerna i samordningssystemet. 
Systemet fungerade före operationen men behövde nu kompletteras för att möta de behov av 
Close Air Support som skulle komma att krävas. Anledningen till detta misstag var att man 
ansåg fienden så svag att detta inte skulle kräva någon större insats av CAS. De fåtal insatser 
som bedömdes, kunde hanteras av den samordningsstruktur som redan var etablerad.131 
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Drygt en vecka innan Operation Anaconda insåg chefen för markförbanden att det fanns 
behov av samordningsorgan för Close Air Support. Normalt skulle dessa resurser finnas men 
resurserna hade valts bort då insatsen skulle ske med så lite personal som möjligt. Detta 
medförde att varje tillgänglig amerikansk officer, med utbildning för att samordna luft- och 
markstridskrafter, tillfördes markförbanden och där etablerade ett reducerat ASOC.132 Detta 
samordningsorgan var tvunget att förlita sig på CAOC och deras omvärldsuppfattning men 
kunde ändå prioritera Close Air Support enheter mot rätt uppgift och därmed överlämna dessa 
till taktiska samordningsorgan vid förbanden.133  
 
På taktisk nivå organiserades Terminal Air Controllers (TAC).134 Utöver dessa utnyttjades 
även mark- och luftburna Forward Air Controllers (Ground FAC och FAC-Airborne). Det 
mest framgångsrika sättet att samordna den mängd av insatta Close Air Support enheter under 
operationen visade sig vara med hjälp av luftburna FAC.135  
 
Det icke-linjära stridsfältet, med fienden spridda över en ganska liten yta, tillsammans med 
de procedurer som rådde avseende insats med stridsflyg mot markmål, gjorde att utarbetade 
och beprövade samordningsmetoder enligt gällande doktriner inte kunde tillämpas.136 Det 
doktrinära underlag som markstridsförbanden utbildat och övat utifrån sedan Gulfkriget 
1991, praktiserades inte under operationen i Afghanistan. Detta innebar att samordning av 
CAS genom Fire Support Coordination Line (FSCL) och ”kill-boxes” inte tillämpades under 
Operation Anaconda.137  
 
Tre dagar in på operationen skedde ett antal förbättringar kring samordningen av Close Air 
Support. ASOC utvecklades ytterligare för att effektivt kunna hantera CAS insatser och 
samordna dessa med markförbandens strid. Definierade insatsområden (Engagements Zones) 
upprättades utifrån markstridskrafternas behov, vilket underlättade samordningen. Luftburna 
och markgrupperade FAC hade full befogenhet att utnyttja Close Air Support inom sitt 
område och kompletterade varandra så att samordningen kunde hållas på en acceptabel 
nivå.138 

4.3.3 Slutsatser 

Utifrån resultatet av operationen kan konstateras att den operativa och taktiska effekten av 
CAS var en avgörande faktor för stridens förande och operationens resultat. Avsaknaden av 
eget artilleri och den extrema terräng som operationen genomfördes i, ställde krav på 
förmåga att bekämpa fientliga mål med alternativa medel. CAS utgjorde detta komplement 
och den statistik som redovisats kring antal insatser per dag, ger vid hand att Close Air 
Support utnyttjades kontinuerligt. Den luftoperativa handlingsfriheten genom etablerat 
luftherravälde, bidrog till att Close Air Support kunde utnyttjas utan operativa begränsningar 
med redovisat resultat som följd.  
 

                                                 
132 Lambeth, Benjamin S. (2005), Air Power Against Terror: America’s Conduct of Operation Enduring 
Freedom [online], s. 173-174 
133 Headquarters US Air Force (2005), Operation Anaconda-An Air Power Perspective [online], s. 51-54 
134 Headquarters US Air Force (2005), Operation Anaconda-An Air Power Perspective [online], s. 67 
135 Ibid. s. 197 
136 Lambeth, Benjamin S. (2005), Air Power Against Terror: America’s Conduct of Operation Enduring 
Freedom [online], s. 210 
137 Headquarters US Air Force (2005), Operation Anaconda-An Air Power Perspective [online], s. 46 f. 
138 Ibid. s. 88-91 
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Trots luftstridskrafternas avgörande bidrag till operationens utfall var dessa stridskrafter inte 
ett naturligt inslag i operationsplanen. Bedömningen av att fiendens förmåga till motstånd 
skulle vara svagt accentuerade inte behovet av CAS. Historien visade på ett annat förhållande 
och då operationsplanen inte höll, tvingades markstridskrafterna till att utnyttja alla 
tillgängliga medel för att kunna bekämpa fienden och därmed nå framgång. 

Under de inledande dagarna av operationen visade det sig att utarbetade procedurer för insats 
med luftstridskrafter mot fientliga markmål samt det regelverk som reglerade dessa insatser, 
inte var anpassade för att effektivt kunna utnyttja Close Air Support inom Operation 
Anaconda. Detta förhållande utgjorde orsaken till att i vissa fall behovet av CAS inte 
tillgodoseddes inom rimlig tid och bekräftar därmed den kritik som General Hagenbeck gav 
US Air Force efter operationen.  

De förutsättningar som rådde utifrån genomförd planering, innebar att funktionerna för 
samordning inom markförbanden var få. Missbedömningen av fienden och det komplicerade 
gällande regelverket (ROE) vilket innebar onormala metoder för flyginsats mot markmål, 
möjliggjorde ändå att CAS kunde utnyttjas inom ramen för markförbandens strid. 
Effektiviteten utifrån ett samordningsperspektiv kan ändå ifrågasättas. Den mängd CAS 
insatser som genomfördes under två veckor, inom ett mycket begränsat område mot en dåligt 
utrustad fiende, borde ha visat ett bättre stridsresultat. Effekten av Close Air Support hade 
säkerligen kunnat ökas om luftstridskrafterna från början varit involverade i planeringen av 
operationen. Dessutom skulle en välutvecklad samordningsfunktion för CAS enligt beprövade 
erfarenheter representerade av tillgängliga doktriner, ytterligare minimerat insatstiderna för 
CAS enheter med större effekt som följd.  

Frågan är dock hur man skall förhålla sig till effekten av CAS? En slutsats av analysen utifrån 
denna indikator är att på operativ nivå utgjorde CAS en förutsättning för att uppnå målet med 
operationen. Även på taktisk nivå var insatserna en förutsättning för markförbandens strid 
men kunde ha effektiviserats utifrån ett samordningsperspektiv.  

Samordningsorgan för Close Air Support utnyttjades på både taktisk nivå och operativ nivå. 
Vid markförbanden förekom sju gånger mer samordningsenheter än vad som är normalt om 
en armédivision genomför konventionell strid inom samma yta.139  

Det fanns således inga begränsningar på taktisk nivå med anledning av det begränsade 
operationsområdet. Däremot fanns det en mycket begränsad samordningsfunktion på operativ 
nivå. Avsaknaden av ett fullt upprättat Air Support Operation Center bidrog säkerligen till att 
ledtiderna för Close Air Support blev långa. De samordningsfunktioner som utnyttjades vid 
operationen bestod inom markstridskrafterna, exkluderat specialförbanden, av delar ur ett 
TACP innehållande TAC och FAC, och ett reducerat ASOC. 

Det okonventionella stridsfältet och onormala procedurer för insats av luftstridskrafter mot 
markmål medgav inte att man utnyttjade konventionella metoder för samordning. Fire 
Support Coordination Lines tillämpades inte och därmed reglerades markförbandens 
samordningsansvar genom att upprätta och aktivera olika insatsområden s.k. engagement 
zones. 
 

                                                 
139 Headquarters US Air Force (2005), Operation Anaconda-An Air Power Perspective [online], s. 67 
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Till skillnad från Gulfkriget utnyttjades flera olika typer av plattformar för CAS. Utöver de 
specialplattformar som utvecklats för CAS, A-10 Thunderbolt II och AC-130 Spectre, 
användes också bomb-, attack- och jakt flygplan. Förhållandet påvisar att Close Air Support 
inom ramen för de förutsättningar som rådde under Operation Anaconda, kan genomföras 
med andra plattformar än vad som skett tidigare. Detta utan att definitionen för Close Air 
Support som koncept förändrats.  
 
Attackhelikopter AH-64 Apache utnyttjades också till CAS men förekom bara till sex i antal. 
Som tidigare nämnts genomför inte US Army per definition CAS med attackhelikopter.140 
Dock kan systemet utnyttjas för CAS vid understöd av andra förband än de manöverförband 
de normalt organiseras inom. Detta skulle kunna vara förklaringen till varför AH-64 anses ha 
utnyttjats för Close Air Support. 

4.4 Irakkriget 2003 – Operation Iraqi Freedom 

4.4.1 Inledning 
Den 19 mars 2003 inleddes Operation Iraqi Freedom. Till skillnad från Gulfkriget 1991 
inleddes inte operationen genom en massiv luftkampanj. Chefen för US Central Command 
(USCENTCOM), General Tommy Frank, plan för operationen var således tvärt emot den 
strategi som utarbetades under Operation Desert Storm. Avgörande luftoperationer skulle 
påbörjas först efter det att markoffensiven hade inletts.141  
 
Målsättningen med vald strategi var att genom en snabb markoffensiv avancera mot Baghdad 
och därmed tidigt påverka Iraks ledande toppskikt, tillfångata Saddam Hussein och bekämpa 
de betydande ledare för Irak han hade runt sig. Detta skulle implicit påverka de Irakiska 
förbandens ledningsförmåga och vilja till fortsatt strid. En massiv luftkampanj, som den 
under kriget 1991, skulle få negativa effekter på möjligheterna att efter Saddam Husseins fall, 
återuppbygga Irak till en fungerande stat, fri från diktatoriskt styre.142 
 
Den gällande planeringen för koalitionens luftstridskrafter utgick från att strategiskt viktiga 
mål skulle anfallas integrerat med markförbandens anfall. Detta skulle bidra ytterligare till att 
nå målsättningen med att få den Irakiska ledningens och befolkningens vilja till fortsatt kamp 
att upphöra. Dessutom skulle de irakiska förbandens förmåga till motstånd reduceras och 
risken för att utnyttja massförstörelsevapen elimineras.  
 
Utöver dessa uppgifter och målsättningar skulle luftstridskrafterna sörja för understöd av 
marförbandens strid genom att planera och utföra Close Air Support.143 Det kom att visa sig 
att även under denna operation skulle luftstridskrafternas betydelse för operationens 
genomförande och markförbandens möjlighet att nå framgång få stor betydelse. Inte minst 
luftstridskrafternas förmåga att ge understöd till markförbanden med CAS. Synergin av att 
kombinera luftinsatser med markoffensiven och insatser av specialförband, visade sig vara 
nyckeln till den strategi man valt.144 

                                                 
140 US Joint Chief of Staff (3 September 2003), Joint Publication 3-09.3-Joint Tactics, Techniques and 
Procedures for Close Air Support (CAS) [online], s. I-5 
141 Franks, Tommy General (2004), American Soldier, s. xiii 
142 Cordesman, Anthony H. (2003), The Iraq War: Strategy, Tactics, and Military Lessons, Westport 
Connecticut USA: Praeger Publishers, s. 60 
143 Williamson, Murray & Scales, Robert H. Jr. (2003), The Iraq War: A Military History, Cambridge 
Massachusetts USA and London England: The Belknap Press of Harvard University Press, s. 74 
144 Cordesman, Anthony H. (2003), The Iraq War: Strategy, Tactics, and Military Lessons, s. 77 
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Den 1 maj 2003, 43 dagar efter det att amerikanska och brittiska markstyrkor invaderat Irak i 
söder och påbörjat sitt avancemang i nordlig riktning och tre veckor efter det att Baghdad 
föll, tillkännagav USA president att de betydande operationerna i Irak var avslutade.145 

4.4.2 Analys 

Operativ och taktisk effekt 
Precis som för övriga operationer som redovisats tidigare, är förmågan att kontrollera 
luftrummet avgörande för den stridseffekt luftstridskrafterna kan generera. Under Operation 
Desert Storm lyckades koalitionens luftstridskrafter nästan totalt slå ut det irakiska 
luftförsvarssystemet. De upprättade s.k. no-fly zones som varit aktiva sedan Gulfkriget 1991, 
hindrade Irak att bygga upp sitt luftförsvarssystem till den grad att det skulle kunna påverka 
operationen 2003. Under 90-talet besköt irakiskt luftvärn koalitionens flygstridskrafter då de 
patrullerade dessa zoner. Koalitionen hade tillstånd att besvara elden och kunde därmed 
kontinuerligt reducera de fientliga luftvärnssystemen inför kommande Operation Iraqi 
Freedom. Under de sista månaderna innan operationen påbörjades, genomfördes en våldsam 
bombkampanj som totalt slog ut Iraks förmåga att verka med kvalificerat luftvärn mot 
koalitionens luftstridskrafter.146 
 
Kvarvarande irakiskt luftvärn var gammalt och mycket ineffektivt för att kunna bestrida den 
luftöverlägsenhet147 koalitionens luftstridskrafter hade etablerat över operationsområdet. Men 
trots denna svaga luftförsvarsförmåga lyckades ändå irakiskt luftvärn presentera ett hot mot 
koalitionens luftstridskrafter, framför allt i och omkring Baghdad. Lågt flygande Close Air 
Support enheter blev påskjutna av irakiskt luftvärn vilket fick till följd att dessa insatser 
genomfördes med en hög grad av risktagning. Förhållandet resulterade ibland i nedskjutna 
CAS plattformar, särskilt US Army attackhelikoptrar.148 Trots detta potentiella hot hade 
luftstridskrafterna mycket stor handlingsfrihet att genomföra markmålsanfall under större 
delen av operationen. Koalitionens luftöverlägsenhet övergick mer mot ett förhållande där 
koalitionens luftstridskrafter hade full dominans och handlingsfrihet inom det irakiska 
luftrummet.149 
 
Den operativa och taktiska effekten av Close Air Support under Operation Iraqi Freedom tar 
sig uttryck i den grad av förmåga till gemensamma operationer som luft- och 
markstridskrafterna hade utvecklats fram till aktuell operation. Den förbättrade förmågan att 
integrera luft- och markstridskrafterna är den största skillnaden jämfört med tidigare 
Operation Desert Storm.150 En kombination av luft- och markförband, enligt konceptet för 
kombinerade vapen, innebar att koalitionens stridskrafter skapade ett dilemma för de irakiska 
förbanden.  
 

                                                 
145 Grissom, Adam, Mueller, Karl P., Orletsky, David T., Pirnie, Bruce R. & Vick, Alan (2005), Beyond Close 
Air Support: Forging a New Air-Ground Partnership [online], RAND Corporation, s. 68 
146 Williamson, Murray & Scale,s Robert H. Jr. (2003), The Iraq War: A Military History, s. 162-163 
147 Luftöverlägsenhet (Air Supremacy) är en lägre grad av luftherravälde och definierar som ett tillstånd då 
kontrollen av luftrummet under en viss tid eller över ett visst område är så omfattande att motståndarens 
luftstridskrafter inte kan påverka våra luftoperationer på ett avgörande sätt. (Försvarsmakten (2005), Doktrin för 
luftoperationer, s. 23) 
148 Cordesman, Anthony H. (2003), The Iraq War: Strategy, Tactics, and Military Lessons, s. 36 
149 Ibid. s. 28 
150 Ibid. s. 216-217 
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Intensiva luftangrepp på fientliga förband samordnat med markförbandens anfall, gjorde att 
de irakiska förbanden fick söka skydd för luftangreppen med följd att markförbanden enkelt 
kunde slå fienden. Alternativet för de fientliga styrkorna var att möta markförbandens 
offensiv med följd att fienden blev gripbara för koalitionens luftstridskrafter.151  
 
Mark- och luftstridskrafternas ömsesidiga komplettering inom ramen för kombinerade vapen 
blev avgörande för operationens resultat. Detta medförde att den taktiska och implicit även 
den operativa effekten av Close Air Support var stor inom Operation Iraqi Freedom.152 
 
Luftstridskrafterna operativa förutsättningarna möjliggjorde att koalitionen kunde genomföra 
inte mindre än 15592 uppdrag inom ramen för markmålsbekämpning och Close Air Support. 
Det framgår inte i undersökt material hur många av dessa uppdrag som klassificerats som 
CAS. Totalt sett utgjorde de sammanlagda antal uppdrag för markmålsbekämpning i någon 
form 79 % av de totala uppdrag som koalitionens luftstridskrafter genomförde.153 

Close Air Support plattformar 
Koalitionens luftstridskrafter representerades i stort sett av samtliga stridsflygplan och 
helikoptrar som respektive nation normalt opererar. I likhet med operationen i Afghanistan 
använde US Air Force bomb-, jakt- och attack flygplan för markmålsbekämpning. Det 
Brittiska Royal Air Force deltog med flygsystemen Tornado GR4 och Harrier GR7. I likhet 
med studierna inom de tidigare operationerna redovisar inte studerat underlag vilka 
plattformar som använts speciellt för CAS. US Air Force A-10 Thunderbolt II och AC-130 
Spectre Gunship samt US Marines AV-8 B Harrier, tillhör de plattformar som tidigare 
använts för CAS. Studerat underlag redovisar att dessa plattformar även har genomfört CAS 
under olika skeenden i aktuell operation.154 
 
Under Operation Iraqi Freedom utnyttjades plattformar som normalt inte är utvecklade för 
Close Air Support. Dessa plattformar utgörs av F-15E, F-16, F/A-18C/D och Tornado GR4. 
Inom den femte armékåren genomförde i huvudsak A-10 CAS insatser, ibland med understöd 
av brittiska Harrier GR7. Den amerikanska marinkåren utnyttjade egna resurser för CAS. 
Förutom med attackhelikopter AH-1 Cobra och multi-role flygplanet F/A-18 användes även 
AV-8B Harrier. Flygplanets karaktäristiska förmåga att kunna landa vertikalt, möjliggjorde 
en större handlingsfrihet förr basering i anslutning till stridsområdet vilket minimerade 
insatstiden för CAS.155 
 
Under operationen avfyrade A-10 över 300000 30-mm projektiler under sina CAS uppdrag. 
Framförallt då fienden var i nära anslutning till egna förband. Detta innebar att plattformen 
ofta uppträdde på låg höjd i stridsområdet, vilket medförde att flygplanet exponerades ett 
flertal gånger för fientlig eld.156 Den robusta konstruktion som A-10 besitter, i syfte att kunna 
uppträda i denna miljö, visade sig således vara nödvändig för överlevnad.  

                                                 
151 Williamson, Murray & Scales, Robert H. Jr. (2003), The Iraq War: A Military History, s. 181 
152 Cordesman, Anthony H. (2003), The Iraq War: Strategy, Tactics, and Military Lessons, s. 217 
153 Ibid. s. 27 
154 Cordesman, Anthony H. (2003), The Iraq War: Strategy, Tactics, and Military Lessons, s. 25 
155 Williamson, Murray & Scales, Robert H. Jr. (2003), The Iraq War: A Military History, s. 76 
156 Grissom, Adam, Mueller, Karl P., Orletsky, David T., Pirnie, Bruce R. & Vick, Alan (2005), Beyond Close 
Air Support: Forging a New Air-Ground Partnership [online], s. 67 
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Flertalet plattformar återvände till sin basering efter att de träffats av fientligt eld. Close Air 
Support med A-10 under Operation Iraqi Freedom har ytterligare påvisat vikten av ett robust 
flygplan med stor förmåga till överlevnad om insatser sker på låg höjd i nära anslutning till 
striden.157  

 
Bild 6 T.v. Kapten Kim Campbell, USAF, inspekterar sin A-10 efter ett CAS uppdrag.158  
Överst t.h. Harrier GR7 och under Tornado GR4. Dessa var de plattformar Brittiska Royal Air Force bidrog 
med för CAS under operationen .  
 
Till skillnad från Gulfkriget 1991, var tillgången till precisionsvapen mycket större under 
Operation Iraqi Freedom. Under det tidigare kriget tvingades luftstridskrafterna att hushålla 
med de precisionsvapen de hade pga. dess begränsade antal. Den ökade mängden av 
precisionsvapen och mängden möjliga bärare under det senaste kriget,159 möjliggjorde ett mer 
flexibelt system för målhantering.  Tillsammans med ett välutvecklat system för ledning och 
kontroll innebar detta förhållande att luftstridskrafterna kunde utnyttjas på ett mer effektivt 
sätt. Attackföretag kunde omdirigeras i luften mot nya upptäckta mål och genomföra insats 
med stor noggrannhet från höjder utanför räckvidden av fientlig moteld. Den utökade 
användningen av precisionsvapen innebar även att understöd av markförbanden kunde 
genomföras från högre höjder, utan risk för vådabekämpning. Exkluderat attackhelikoptrar 
tenderade A-10 vara det enda flygplan som uppträdde på låg höjd, för att kunna ge understöd 
till markförbanden med flygplanets 30-mm automatkanon.160 

Samordning 
Erfarenheterna från Operation Iraqi Freedom, när det gäller integration och samordning 
mellan luft- och markstridskrafterna, är att förmåga hade utvecklats på ett positivt sätt sedan 
Operation Desert Storm. Utveckling beror på att man tagit vara på de erfarenheter som man 
två år tidigare drog från Operation Anaconda i Afghanistan. Trots detta anser man att det 
finns ytterligare behov av förbättring och effektivisering. Man har bl.a. insett att den 
teknologiska utvecklingen inom framför allt underrättelseinhämtning, övervakning, 
rekognosering, ledning och kommunikation effektiviserar förmågan att samordna och 
genomföra Close Air Support. Dessutom gör erfarenheterna gällande att det är synnerligen 
viktigt att luftstridskrafternas samordningsorgan ytterligare integreras i markförbanden.  

                                                 
157 Cordesman, Anthony H. (2003), The Iraq War: Strategy, Tactics, and Military Lessons, s. 316 
158 Williamson, Murray & Scales, Robert H. Jr. (2003), The Iraq War: A Military History, s. 76 
159 Under Gulfkriget kunde endast en femtedel av koalitionens attackflyg fälla precisionsbomber. Under 
Irakkriget 2003 var förhållandet förändrat till att utgöra samtliga plattformar avdelade för markmåls- 
bekämpning. (Cordesman, Anthony H. (2003), The Iraq War: Strategy, Tactics, and Military Lessons, s. 276) 
160 Williamson, Murray & Scales, Robert H. Jr. (2003), The Iraq War: A Military History, s. 161 f 
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Detta skall ske genom gemensam utbildning, övning och utveckling av metoder och 
utrustning för att effektivare kunna leda och samordna CAS insatser.161  
 
Den organisationsstruktur för samordning av Close Air Support insatser som utnyttjades 
under operationen i Afghanistan, användes även under Operation Iraqi Freedom. 
Erfarenheten visade att samordningsfunktionen Terminal Air Controllers (TAC) vid 
manöverförbanden, utgjorde den viktigaste länken mellan luft- och markstridskrafterna. 
Funktionen var också avgörande för förmågan till gemensamma operationer i Irak. Dessa 
TAC hade ett stort taktiskt kunnande och kunde omsätta markförbandens strid och behov av 
understöd till att verkställa Close Air Support insatser. De hade även förmåga att avbryta 
pågående insatser med Close Air Support, då det ansåg att risken för egna förband att 
påverkas av egen eld blev för stor.162 
 
Överlag fungerade de samordnings- och kontrollorgan som man använde sig av under 
operationen bra. Dock fanns det vissa förhållanden inom både luft- och markstridskrafterna 
som begränsade effektiviteten av CAS. Samordning genom att utnyttja den s.k. Fire Support 
Coordination Line (FSCL) blev än en gång ett föremål för dispyt mellan luft- och 
markstridskrafterna. Inledningsvis placerades denna samordningslinje 140 km framför 
markförbandens täter. Detta fick till följd att de förutbestämda områdena för 
markmålsbekämpning på djupet, de s.k. Kill-boxes, inte kunde utnyttjas. Alla insatser framför 
egna förband, med ett djup på 140 km, blev således CAS insatser och krävde samordning.  
 
Air Support Operation Center (ASOC), på armékårsnivå, var den enhet som hade auktoritet 
att aktivera de insatsområden för luftstridskrafterna som låg hitom samordningslinjen. ASOC 
hade brist på resurser och effektiva sambandsmedel, varvid hanteringen av dessa 
insatsområden inte kunde lösas på ett för luftstridskrafterna effektivt sätt. Amerikanska 
marinkåren använde däremot FSCL mycket närmare sina egna förband, vilket fick till följd 
att flera s.k. kill-boxes kunde aktiveras och CAS insatserna kunde lättare samordnas. 
Förhållandet innebar att marinkårens markförband kunde bättre dra nytta av 
luftstridskrafternas insatser för egen strid. Under operationen förbättrades samordningen 
inom arméförbanden genom att utnyttja FSCL. Detta innebar att integrationen av 
luftstridskrafterna i markstriden blev bättre och effektivitet ökades.163 
 
De utarbetade processer som tillämpades för att begära CAS fungera tillfredsställande men 
var ändå i behov av förbättringar. Erfarenheterna visade att det var svårt att få CAS enheter 
med rätt vapen mot rätt mål tillräckligt snabbt för att tillgodose markförbandens behov. 
Dessutom var det vanligt att samordningsfunktioner på marken verbalt fick leda och dirigera 
in Close Air Support enheter mot rätt mål. Följden av detta blev att effekten av CAS 
insatserna fördröjdes. Ibland tog det upp till 10 minuter innan piloten att var helt säker på att 
det mål han avsåg bekämpa var det mål som TAC hade anvisat. Insatser med CAS enheter 
kunde ibland ta så lång tid att den översteg den tid det skulle ta att utnyttja eget markbundet 
artilleri. Utifrån detta perspektiv ansåg markförbanden att A-10 och AC-130 var betydligt 
bättre för Close Air Support än andra plattformar.  

                                                 
161 Cordesman, Anthony H. (2003), The Iraq War: Strategy, Tactics, and Military Lessons, s. 285 
162 Grissom, Adam, Mueller, Karl P., Orletsky, David T., Pirnie, Bruce R. & Vick, Alan (2005), Beyond Close 
Air Support: Forging a New Air-Ground Partnership [online], s. 72 
163 Grissom, Adam, Mueller, Karl P., Orletsky, David T., Pirnie, Bruce R. & Vick, Alan (2005), Beyond Close 
Air Support: Forging a New Air-Ground Partnership [online], s. 67 f 
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Detta berodde på att systemen hade förmågan att uppträda under längre tid i målområdet. 
Dessutom hade piloterna en större förståelse för de procedurer och uppgifter som innefattades 
av Close Air Support.164 
 
Inom den Amerikanska marinkåren fungerade Close Air Support betydligt bättre. Mycket 
beroende på att de marina luftstridskrafterna är normalt en integrerad del av marinkårens 
markförband. Marinkårsförbanden under Operation Iraqi Freedom fick, med få undantag, 
alltid understöd av CAS från egna marina luftstridskrafter när behovet var efterfrågat.165 

4.4.3 Slutsatser 
Det finns stora likheter mellan operationen och Gulfkriget 1991, inte minst avseende Close 
Air Support. De CAS plattformar som användes under det första kriget var även nu på plats. 
För samordning av CAS hade de enheter som identifierats och organiserats under Desert 
Storm utvecklats vidare utifrån de erfarenheter som drogs efter Operation Anaconda. Den 
enda, men kanske viktigaste, skillnaden inom de områden som undersökts, var den operativa 
och taktiska effekt man uppnådde med Close Air Support. Operationen inleddes med en 
markoffensiv där tempot var avgörande för att snabbt nå Baghdad. En förutsättning för en 
snabb framryckning var att flygstridskrafternas insats var integrerade med markförbandens 
offensiv. Kombinerade vapen med Close Air Support som en del blev viktigt för att kunna 
upprätthålla ett högt tempo. 
 
Studierna av operationen har visat att insatser av Close Air Support var på många sätt 
avgörande för operationens framgång. Förmågan hos de amerikanska armé- och flyg 
förbanden att integrera stridskrafterna inom ramen för gemensamma operationer hade 
förbättrats sedan Gulfkriget. De erfarenheter som amerikanska förband dragit efter 
operationen i Afghanistan, har varit ledande i denna utveckling. Kompletteringen av 
respektive förmågor inom luft- och markstridskrafterna, enligt teorierna bakom kombinerade 
vapen, har visat att Close Air Support spelat en betydande roll för utgången av operationen. 
 
En förutsättning för att kunna utnyttja Close Air Support så som de användes under 
operationen, var att koalitionen hade luftherravälde. Studerat underlag ger vid hand att detta 
förhållande redan var uppnått då operationen påbörjades. Vilket hade en avgörande roll för 
den operativa och taktiska effekt man uppnådde med Close Air Support. 
 
Erfarenheterna från operationen visar att det tog för lång tid från det att man begärde CAS till 
dess att resurserna sattes in. Tidsförhållandena var så långa att markförbanden inte kunde dra 
nytta av den effekt som CAS kunde ge. För att kunna få ut en taktisk effekt av Close Air 
Support, krävs att understödet ges då markförbanden är i behov av det. Under operationen var 
detta ett problem, vilket kan ha påverkat den taktiska effekten av Close Air Support i de 
situationer då problemen uppstått. 
 
Genomförd analys har konstaterat att koalitionen utnyttjade ett flertal olika flygsystem för 
CAS. Dessa system är inte enbart representerade av särskilt utvecklade flygplan för CAS utan 
även av andra typer. Förmågan att bestycka samtliga flygsystem med precisionsvapen 
möjliggör att alla typer av plattformar kunnat utnyttjas för understöd av markförband.  

                                                 
164 Grissom, Adam, Mueller, Karl P., Orletsky, David T., Pirnie, Bruce R. & Vick, Alan (2005), Beyond Close 
Air Support: Forging a New Air-Ground Partnership [online], s. 71 f 
165 Williamson, Murray & Scales, Robert H. Jr. (2003), The Iraq War: A Military History, s. 67 
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Precisionen i verkan av dessa vapen innebär att det är möjligt att bekämpa mål i nära 
anslutning till egna förband utan risk för egna förluster. Dessutom kan vapnen fällas på 
sådant avstånd att det inte finns risk för att bli bekämpad av fientliga vapensystem. En 
slutsats ur resonemanget är således att kravet på särskilt utvecklade plattformar för CAS, inte 
var nödvändigt för att kunna understödja markstridskrafterna under operationen. Möjligheten 
att bekämpa mål i omedelbar närhet av egna förband, inom ramen för begreppet Close Air 
Support, kan genomföras med plattformar som har möjlighet att verka med en hög precision. 
 
Genomförd analys av tillgängligt underlag redovisar dock att huvuddelen av den Close Air 
Support som genomförts under operationen har utförts av CAS plattformar som A-10, AC-
130 och AV-8. Erfarenheter från den strid som markförbanden genomfört visar också att 
dessa plattformar var de mest effektiva. Likt tidigare har attackhelikoptrar utnyttjats för 
understöd av markstriden. Dessa sorterar dock inte in under begreppet Close Air Support 
enligt tidigare fört resonemang. 
 
Samordningen mellan luft- och markstridskrafterna hade inför operationen utvecklats utifrån 
de lärdomar man dragit från operationen i Afghanistan. Samordningsstrukturen byggde på 
samma struktur som tidigare operationer. Behovet av taktisk förståelse och insikt i vilket 
behov av CAS som markförbanden hade i varje enskild situation, visade sig vara värdefull. 
Här utgjorde Terminal Air Controllers en viktig länk. Inom markstridskrafterna fanns 
samordningsorgan vid samtliga nivåer, representerade av Air Support Operation Center på 
armékårsnivå och Terminal Air Controllers (TAC) vid manöverförbanden. Enligt US Air 
Force doktriner ingår TAC i ett Terminal Air Control Party (TACP) och består även av 
Forward Air Controllers (FAC).166 Strukturen motsvarar inte bara det doktrinära underlaget 
utan speglar även den struktur som användes under Gulfkriget 1991 och under Operation 
Anaconda. 
 
Precis som under de tidigare studerade operationerna förekom det oklarheter kring hur 
samordningslinjer skulle utnyttjas. Detta torde bero på markförbandens vilja att kunna 
samordna insatser från luften med egen strid. Fire Support Coordination Line (FSCL) 
utnyttjades felaktigt, vilket fick till följd att luftstridskrafternas möjlighet att verka på djupet 
begränsades. Marinkåren tillämpade FSCL på ett mer effektivt sätt vilket medförde att 
samordningen förbättrades och insatser av CAS kunde effektivare integreras i 
markförbandens strid. 
 
Över lag verkar samordningsfunktionen under operationen fungerat bra. Dock påvisar 
dispyten kring samordningslinjer och problematiken av att CAS inte levererades i tid, att det 
krävs fortsatt utveckling och förbättring. Marinkåren har utvecklat samordningen inom 
konceptet för CAS till att bli effektivt och tillgodose både luft- och markstridskrafternas 
behov.  
 
Inom US Army har man insett att gemensam utbildning, övning och utveckling av materiel 
för samordning måste utökas och förbättras. Dessutom har det visats att behovet av ömsesidig 
förståelse mellan luft- och markstridskrafter kan öka effektiviteten av Close Air Support och 
även minimera felaktigt utnyttjande av de samordningsmetoder som är utvecklade och 
beprövade. 

                                                 
166 US Joint Chief of Staff (3 September 2003), Joint Publication 3-09.3-Joint Tactics, Techniques and 
Procedures for Close Air Support (CAS) [online], s. II-10 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2008-03-31 FHS bet: 1446/7:1 
Mj Jonas Nellsjö  Sida 52(63) 

 
4.5 Återkoppling till teoretiskt ramverk 
Studerade operationer har utgått från de indikatorer som identifierats genom en analys av 
teorin kring kombinerade vapen och tysk utveckling av Close Air Support. Dessa indikatorer 
kan härledas till de konceptuella och fysiska faktorer som bygger upp krigföringsförmågan. I 
undersökningen representeras krigföringsförmågan av Close Air Support. Det material som 
använts för analys har för varje operation i huvudsak behandlat de områden som 
indikatorerna representerat. Detta visar att det finns en logik mellan uppsatsens teoretiska 
ramverk och undersökningen av hur Close Air Support tillämpats inom respektive operation. 
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5 Undersökningsresultat 

5.1 Diskussion 
Genomförd studie av de tre operationerna har visat att den operativa och taktiska effekten av 
CAS har varierat beroende på hur operationen var planerad samt under vilka förhållanden 
som operationen genomförts. Dessutom har det noterats att samordningen av CAS inte var 
helt optimal under någon operation. Utöver dessa områden kan det konstateras att använda 
typer av plattformar också varierat beroende på konflikternas karaktär.  
 
Den operativa och taktiska effekten av CAS under Operation Desert Storm var liten. Detta 
berodde främst på att det var så dåligt väder under de dagar som markoffensiven pågick att 
flygstridskrafterna hade svårt att verka. Dessutom var motståndet från de Irakiska förbanden 
så svagt att markförbandens offensiv kunde genomföras utan några större drabbningar och 
behov av CAS.  
 
Under Operation Anaconda hade CAS störst operativ och taktisk effekt. Konceptet kom att 
utgöra en avgörande roll för markförbandens strid. Skillnaden mellan dessa två operationer är 
tydlig. Gulfkriget 1991 var ett konventionellt krig. Koalitionens förband ställdes mot Iraks 
stridskrafter som innehöll de komponenter som karaktäriserar konventionella militära styrkor. 
I Afghanistan ställdes koalitionens förband mot Talibanska och al-Qaida krigare, rebeller 
som var utrustade med ålderstigna ryska vapen som man lyckats erövra under den tidigare 
ryska ockupationen. Motståndaren i Afghanistan karaktäriserades således av okonventionella 
förband. 
 
Under det senaste Irakkriget däremot, fick effekten av CAS större betydelse. Motståndet var 
starkare då operationen inte hade inletts med en luftkampanj, där syftet var att reducera och 
demoralisera de Irakiska markförbanden. Dessutom var det viktigt att snabbt nå Baghdad 
med markförband och detta säkerställdes bl.a. genom taktiska luftstridskrafter som understöd 
för markförbandens strid. 
 
Vi kan således konstatera att effekten av CAS inom analyserade operationer inte berodde på 
om motståndaren utgjordes av konventionella eller okonventionella förband. Trots detta finns 
det anledning att ifrågasätta detta konstaterande. Inom konventionell krigföring analyseras 
effekten av CAS utifrån hur väl luftstridskrafterna integreras inom markförbandens strid. I 
operationer mot en okonventionell motståndare, analyseras effekten av CAS utifrån förmåga 
att bekämpa fientliga mål. 
 
Anledningen till denna skillnad i hur effekt mäts beror på den roll CAS hade inom respektive 
operation. Under Irakkrigen integrerades CAS i markförbandens strid i syfte att möjliggöra 
manöverkrigföring. Understödet sattes in mot fientliga mål i nära anslutning till egna förband 
i syfte att tillgodose markförbandens rörlighet och höga anfallstempo. CAS utgjorde således 
ett komplement till artilleriet och blev därmed en funktion av den indirekta elden inom 
manöverförbandens strid.  
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I Afghanistan genomfördes ingen rörlig anfallsstrid med manöverförband. De amerikanska 
förbanden var i huvudsak fast grupperade runt den fientliga grupperingen i bergen. CAS 
sattes in mot fientliga mål som lokaliserats av markförbanden. Syftet var att antingen 
bekämpa fienden eller få dem att förflytta sig och därmed göra fienden gripbara för de 
amerikanska markförbanden. CAS utnyttjades således som en ersättning för det artilleri som 
saknades under striden. 
 
Resonemanget kring dessa två olika sätta att mäta effektivitet visar på dynamiken i begreppet 
Close Air Support. Historiskt sätt var CAS en del av manöverkrigföring inom ramen för 
kombinerade vapen. Operationen i Afghanistan har visat att CAS kan användas för andra 
ändamål än som en del av manöverkrigföring. CAS skall således inte enbart liknas med 
taktiska stridskrafter som utnyttjas under en konventionell anfallsstrid, integrerade med 
manöverförbandens strid.  
 
Effekten av CAS beror på hur väl samordningen mellan luft- och markförband sker. Under de 
två Irakkrigen förefaller det ha varit svårt att samordna CAS med markstriden. Under 
Operation Desert Storm identifierades olika samordningsfunktioner i syfte att kunna utnyttja 
CAS integrerat med markförbandens strid. Integrationen av luftstridskrafter inom 
markförbanden har en stor betydelse för den effekt av kombinerade vapen man vill uppnå. 
Fungerar inte denna integration kommer således effekten att minskas. När striden blir rörlig 
och anfallstempot högt ställes större krav på samordning, dels för att kunna uppnå den effekt 
man önskar men också för att minimera risken för vådabekämpning. 
 
Trots att CAS inte hade en avgörande roll under Gulfkriget 1991, skapades ändå en 
samordningsstruktur som legat till grund för kommande operationer. Det förhållande som 
verkar har varit svårast att hantera är vem som skulle ha samordningsansvar under pågående 
strid. Å ena sidan har markstridskrafterna behov av att samordna egna verkanssystem med 
luftstridskrafterna. Å andra sidan har luftstridskrafterna behov av att samordna egna insatser 
mot markmål inom det operativa djupet.  
 
För att få störst effekt av CAS krävs det att markförbanden samordnar CAS insatser med den 
strid de genomför. Inte minst gäller detta för att minimera risken för vådabekämpning. Med 
utgångspunkt från detta förhållande har behovet av samordningsenheter vid markförbanden 
accentuerats.  
 
För att dessa samordningsenheter skall kunna verka och effekten av CAS skall kunna 
levereras på rätt tid och mot rätt mål, krävs att personalen i dessa enheter har en förståelse för 
markförbandens taktik och verksamhet. Denna förståelse kan endast fås genom en gemensam 
utbildning, övning och metodutveckling mellan mark- och luftstridskrafterna. Detta behov 
insåg redan de tyska CAS pionjärer innan andra världskriget utbrott.  
 
Under Operation Anaconda visade det sig att fienden var starkare än vad man bedömde. Man 
hade underskattat behovet av CAS och därmed också behovet av samordning. Detta innebar 
att man tvingades att förändra samordningsfunktionen för CAS under pågående operation. 
Den samordningsstruktur som utvecklats genom beprövad erfarenhet och utveckling 
användes inte.  
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Samordningsbehovet under operationen utgick ifrån andra behov jämfört med Irakkrigen. Här 
var det snarare mängden CAS inom en liten yta som initierade samordning. Under Irakkrigen 
var det mer samordning i syfte att få ut effekt av kombinerade vapen under en konventionell 
anfallsstrid.  
 
Oavsett syfte med samordningen, kan konstateras att det inte går att negligera behovet av 
samordning då luftstridskrafter skall operera i anslutning till egna förband oberoende av 
integrationsnivå. Detta innebär att det alltid borde finnas samordningsfunktioner organiserade 
och verksamma inom markförbanden oavsett om CAS planeras eller inte.  
 
Det doktrinära underlaget som reglerar hur stridskrafter skall användas är viktigt i detta 
sammanhang. De stridskrafter som ingått i de operationer som studerats har visat att man 
frångått de aktuella doktriner när det gäller samordning av CAS. Anledningen till detta beror 
inte enbart på att man underskattat motståndaren, som man gjorde under operationen i 
Afghanistan, utan det finns säkert fler orsaker. Min uppfattning är att den största orsaken är 
att luft- och markstridskrafternas verksamhet inte är en naturlig del av varandra. Detta beror 
på att det finns en intresseklyfta mellan luft- och markstridkrafterna inom den amerikanska 
försvarsmakten.  
 
Studerat källmaterial visar att inom den amerikanska Marinkåren finns inte detta problem i 
den utsträckning som inom övriga förband. Detta beror på att luft- och markstridskrafterna 
redan från början är integrerade inom ramen för marinkårens förband.  
 
Skall CAS i framtiden kunna utnyttjas effektivt och utgöra den komponent som den är avsedd 
för, krävs att markförbanden lär sig att hantera komponenten. Dessutom måste 
luftstridskrafterna inse att de är markförbanden som styr behovet av CAS och att ansvaret för 
att tillgodose detta behov åligger luftstridskrafterna. Framtida utnyttjande av CAS förutsätter 
en ömsesidig förståelse för försvarsgrenarnas respektive behov. Denna ömsesidiga förståelse 
kan endast förvärvas genom gemensamma övningar, utbildningar och utveckling av metoder 
och materiel för CAS. 
 
Det har visat sig, efter att ha studerat de tre operationerna, att de plattformar som är 
utvecklade för att genomföra CAS har fått konkurrens av andra flygsystem. Plattformar som 
endast kan utnyttjas för CAS är utvecklade utifrån en kravprofil där överlevnad och förmåga 
att uppträda i nära anslutning till stridsområdet varit avgörande.  Då CAS kan utföras av andra 
system innebär det att detta behov inte längre är avgörande för utveckling av nya plattformar.  
 
Studierna visar att tillgången till precisionsvapen möjliggör att vapenverkan kan levereras 
från avstånd där plattformarna inte utsätts för risk att bekämpas av fientliga förband. En 
slutsats torde således vara att behovet av särskilda CAS plattformar inte är avgörande för att 
kunna utöva förmågan. Min uppfattning är dock att det inte går att vara så kategorisk.  
 
Under de operationer som studerats förekom inget fientligt hot mot luftstridskrafterna. 
Koalitionen under respektive operation hade luftherravälde och kunde därmed uppträda utan 
risk för att bekämpas. Detta innebär att de flygsystem som normalt utövar luftförsvar istället 
kunde utnyttjas för markmålsbekämpning. Dessutom kunde luftstridskrafterna under lång tid 
operera fritt inom operationens luftrum, för att då behov uppstod genomför CAS. Utan 
luftherravälde skulle exempelvis inte metoden för ”push CAS”, som användes under 
Operation Desert Storm, kunna tillämpas. Detta hade i så fall påverkat möjligheterna för 
markförbanden att få CAS med kort förvarning.  
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Utifrån genomförd studie kan konstateras att CAS som koncept har fått en ökad betydelse. 
Innebörden av konceptet har inte förändrats. Däremot medger de typer av konflikter som idag 
är aktuella att andra plattformar kan utföra CAS. Förutom att luftherravälde eller dess 
motsvarighet är avgörande för att detta skall vara möjligt, har även teknikutvecklingen av 
precisionsvapen gjort att CAS kan utföras av olika typer av flygsystem. Precisionsförmågan 
möjliggör att CAS kan genomföras på längre avstånd från stridsområdet, vilket gör att kravet 
på plattformen förändrats.  
 
Begreppsdefinitionen av Close Air Support gör gällande att flyginsatser sker mot fientliga 
mål i nära anslutning till egna förband. Närheten är inte ett geografiskt avstånd utan ett 
förhållningssätt vilket påvisar att CAS inte nödvändigtvis behöver ske genom att flygplanet 
flyger över eller i anslutning till markstriden. Detta ställer i sin tur mindre krav på att 
plattformar utvecklas för att kunna uppträda i den stridsmiljö som är representativ för 
markförbandens strid. 
 
Moderna konflikter där motståndaren inte utgörs av konventionella stridskrafter möjliggör att 
luftstridskrafterna kan utnyttjas för andra ändamål än de traditionella. Luftförsvarsförmågan 
är således inte efterfrågad utan idag krävs möjlighet att kunna bekämpa markmål. Close Air 
Support är en efterfråga förmåga vilket gör att luftstridskrafterna måste anpassas för detta. 
Det är inte ekonomiskt försvarbart att utveckla nya plattformar för denna roll utan de 
plattformar som idag är verksamma inom västvärldens luftstridskrafter måste anpassas för att 
kunna utföra CAS. Detta innebär också att samordningsfunktionen måste utvecklas och 
anpassas för att kunna hantera nya profiler inom konceptet CAS. Dessutom måste 
markförbanden utbildas och övas i en kontext där CAS är en naturlig del av krigföringen. För 
att kunna verka i moderna konflikter krävs således en integrering av luft- och 
markstridskrafter där ömsesidig förståelse för varandras behov och förmågor måste utgöra 
ledord. 

5.2 Svar på forskningsfrågor 
Som en del av den metod som utnyttjats för undersökningen har tre forskningsfrågor 
formulerats. Genom att besvara dessa frågor kan undersökningen ledas mot uppsatsen syfte. 
Nedan följer en kort återkoppling till dessa forskningsfrågor. 
 
Vilka grundläggande operativa faktorer bär upp konceptet Close Air Support och är 
nödvändiga för att kunna utöva konceptet i enlighet med dess definition? 
Denna fråga har besvarats genom en analys av teorin bakom kombinerade vapen och den 
historiska utvecklingen av Close Air Support. De indikatorer som identifierats utifrån dessa 
analyser utgör en del av de grundläggande operativa faktorerna inom konceptet Close Air 
Support. Indikatorerna med tillhörande härledning till respektive analys och faktor inom 
krigföringsförmågan redovisas i tabell 1. 
 
Hur har Close Air Support tillämpats i moderna operationer? 
Denna fråga har besvarats genom en analys av tre operationer genomförda efter 1990, Dessa 
operationer utgörs av Operation Dessert Storm, Operation Anaconda och Operation Iraqi 
Freedom. De slutsatser som presenterats har gett svar på hur Close Air Support har tillämpats 
inom områdena: Operativ och taktisk effekt – Samordning – Plattformar. Dessa områden 
representeras av valda indikatorer. 
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Vilka är det mest framträdande orsakerna till varför Close Air Support tillämpats olika 
under moderna operationer? 
Denna forskningsfråga besvaras genom undersökningens resultat. Resultat representeras av 
de slutsatser som dragits utifrån respektive operation och den avslutande diskussionen. 
Frågeställningen riktar undersökningen mot uppsatsens syfte. Förutom att huvuddelen av 
identifierade orsaker kan härledas till de områden indikatorerna representerar har den 
avslutande diskussionen försökt hitta ytterligare orsaker.  

5.3 Förslag till fortsatt forskning inom ämnet 
Ämnet och den problemformulering som initierat undersökningen är omfattande.  Genomförd 
undersökning bidrar med ett av flera perspektiv på hur Close Air Support utvecklats till vad 
konceptet representerar i modern tid. Detta innebär att det finns ytterligare områden som kan 
ligga till grund för en djupare analys av ämnet och de ämnen uppsatsens teoretiska ramverk 
representerar. Under arbetet har främst tre områden identifierat som skulle kunna vara 
föremål forskning. 

- Undersökningen har inte analyserat de doktrinära förutsättningar som förelåg respektive 
operation. Det vore intressant att undersöka hur CAS tillämpats utifrån dessa 
förutsättningar och se om ytterligare slutsatser kan dras.  

- Genomförd undersökning har påvisat logiken mellan manöverkrigföring, kombinerade 
vapen och CAS. Manöverkrigföring är den komponent inom manövertänkande som 
behandlar den praktiska tillämpningen av militära styrkor i strid. Förmågan till CAS kan 
utgöra en del av kombinerade vapen och understödjer därmed tillämpning av 
manöverkrigföring. Det vore synnerligen intressant att undersöka om mark- och 
luftstridskrafternas doktriner, inom ramen för Close Air Support, tillämpar kombinerade 
vapen utifrån den teori som beskrivits i undersökningen .  

- De svenska luftstridskrafterna utvecklar förmåga till Close Air Support. JAS39 Gripen 
utgör den plattform som skall utnyttjas för denna förmåga. Genomförd undersökning 
visar på ett antal erfarenheter som de amerikanska stridskrafterna dragit inom konceptet 
Close Air Support. En djupare analys kring JAS39 Gripens möjligheter och 
begränsningar att utföra CAS vore intressant. Framför allt om denna analys genomförs 
inom en operativ kontext som representeras av både en konventionell motståndare och en 
motståndare som representerar lågnivåkonflikter. 
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6 Epilog 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur Close Air Support tillämpats under tre 
moderna operationer för att därmed finna orsaker till hur konceptet utvecklats till vad det 
representerar idag. Dessutom syftade uppsatsen till att klarlägga begreppets innebörd och 
därmed bidra med kunskap till konceptet Close Air Support. Undersökningen har utgått ifrån 
induktivt tillvägagångssätt med kvalitativ textanalys som konklusionsmetod. För att komma 
fram till ett undersökningsresultat och därmed uppnå syftet med uppsatsen har 
undersökningen delats in i tre delar.  
 
Den första delen av undersökningen utgörs av teoriavsnittet i uppsatsen och syftar till att 
identifiera operativa grundläggande faktorer inom konceptet CAS. Detta åstadkoms genom en 
analys av teorin bakom kombinerade vapen och CAS historiska ursprung. Utifrån slutsatserna 
från analysen har ett antal indikatorer identifierats.  
 
Dessa indikatorer representerar olika funktioner eller förhållanden inom CAS som måste 
tillgodoses för att CAS skall kunna leverera effekt. För att få ett hanterbart antal indikatorer 
för kommande undersökning sorteras respektive indikator in under tre huvudområden. Dessa 
områden representerar de indikatorer som används för undersökningen och utgörs av 
samordning, plattformar samt operativ och taktisk effekt . 
 
Steg två i undersökningen utgörs av uppsatsens empiriavsnitt och syftar till att undersöka hur 
CAS tillämpats i moderna operationer. Genom att studera tre moderna operationer utifrån ett 
CAS perspektiv, avgränsat till de områden som indikatorerna representerar, har ett antal 
slutsatser kunna dras.  
 
Analysen av operationerna och därtill dragna slutsatser utgör grunden för steg tre av 
undersökningen, vilket representeras av uppsatsens diskussionsavsnitt. Detta steg syftar till 
att identifiera ett antal orsaker till varför Close Air Support tillämpas och förstås på det sätt 
det görs idag.  Diskussion kring de olika områden som indikatorerna representerar har gjort 
att syftet med uppsatsen kunnat uppfyllas. 
 
Genomförd textanalys av använt källmaterial har visat att de indikatorer som valdes var 
lämpliga. Huvuddelen av diskussionen kring Close Air Support i materialet rörde effekten av 
CAS, hur CAS samordnades och vilket bidrag respektive plattform gav till vunnen effekt.  
 
Resultatet av undersökningen visar att förutsättningarna för samordning ständigt förändras 
utifrån behovet av CAS. Dessutom har metoder för samordning tillämpats olika mellan luft- 
och markstridskrafterna, vilket bl.a. visas genom debatten mellan den amerikanska 
försvarsmaktens respektive försvarsgren, avseende ansvarsförhållanden och hur 
tillämpningen av Close Air Support borde ske.  
 
Undersökningen har också visat att flygsystem som inte utvecklats för en CAS roll idag, ändå 
lämpar sig väl till att utföra CAS. Orsaken till denna förändring ligger inte i att konceptet och 
begreppets innebörd har förändrats. Snarare ligger orsaken i vilka utökade möjligheter som 
dagens konflikter ger. Den konventionella drabbningen mellan två jämbördiga och 
teknologiskt utvecklade antagonister är idag inte aktuell. I dagens konflikter möjliggör 
asymmetrin mellan motståndarna att vapensystem kan utnyttjas inom ett bredare 
användningsområde.  
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Dessutom möjliggör den militärteknologiska utvecklingen att detta användningsområde kan 
utökas utan att den operativa och taktiska effekten minimeras inom konceptet för Close Air 
Support. Dessa förutsättningar kan förklara varför Close Air Support idag utförs av olika 
typer av beväpnade flygsystem. 
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