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Abstract  
Swedish doctrines emphasises the use of maneuver warfare in combat. Therefore we need to 
understand how a modern state can transform maneuver theories in doctrine into combat practice. 
United States Marine Corps, a joint armed force in itself, has participated in both Desert Storm 
and Iraqi Freedom and has since the 1980’s used a maneuver warfare concept. The aim of this 
essay is to describe and explain to what degree USMC has conducted maneuver warfare in the 
Iraq wars 1991 and 2003 according to maneuver theory, in the light of how maneuver warfare 
is thought to be conducted in accordance with then present warfighting doctrines. The 
conclusions are that USMC has followed their doctrines in part; the Desert Storm warfare 
deviated more from doctrine than the Iraqi Freedom warfare regarding maneuver warfare. At the 
same time there was a slightly higher degree of maneuver warfare in accordance with maneuver 
theory during Iraqi Freedom than during Desert Storm. There are multiple explanations to this 
but one of the most important reason is that the Corps has had a longer period of time to 
implement and train according to doctrine. There exist a number of independent variables that 
have an impact on the degree of maneuver warfare - such as weather, the enemy and the terrain – 
but they are assessed to have a totally equal impact on war fighting in both wars. There is an 
inherited dependence on the general use of firepower, as a complement to movement, being 
viewed upon as an important tool to shatter enemy cohesion and will to fight. This could be a 
a result of the Desert Storm experience and was implemented in doctrine prior to Iraqi Freedom 
and is a clear divergence from maneuver theory. 
 
Key words: USMC, Maneuver Theory, Maneuver Warfare, Doctrine, Desert Storm, Iraqi 
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1. Inledning 
I Sverige har vi skapat den första egentliga militärstrategiska doktrinen, där visst fokus ligger på 
manöverteori och dess praktiska nyttjande i form av manöverkrigföring. Manöverkrigföring är 
inget revolutionerande i sig utan har funnits som del av krigskonsten sedan lång tid tillbaka. 
Däremot har detta sätt att kriga på hamnat i fokus inom de militärteoretiska studierna då 
historiska exempel visat på möjligheter för en krigförande part att på ett mer indirekt sätt besegra 
motståndaren. Vi behöver därför förstå hur och om en modern krigförande stat kan omsätta 
manöverorienterade tankar i en doktrin till praktisk handling i en krigsliknande miljö. Den 
amerikanska marinkåren (USMC) har sedan 1980-talet sannolikt varit den ledande 
försvarsgrenen i USA då det gäller att anamma och utbilda i enlighet med manöverteori och 
manöverkrigföringens principer. Den amerikanska marinkåren har också i hög grad deltagit i de 
båda Irakkrigen, 1991 och 2003. Marinkåren kan ses som en ”krigsmakt” i sig då den opererar 
inom mark-, sjö-, och luftarenan. Det blir i sammanhanget intressant att undersöka om det skett 
en utveckling av synen på manöverteori och utförandet av manöverkrigföringen mellan de båda 
krigen och i vilken utsträckning den amerikanska marinkåren följer sina egna doktriner i detta 
avseende. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara i vilken utsträckning den amerikanska 
marinkåren har genomfört krigföring enligt manöverteori i de båda Irakkrigen 1991 och 2003, 
mot bakgrund av hur manöverkrigföringen är tänkt att utföras enligt de då gällande militära 
doktrinerna för krigföring. Följande frågeställningar ligger till grund för undersökningen: 
 

- På vilket sätt beskrivs manöverteori och manöverkrigföring i doktrinerna som gällde 
1991 och 2003 och vilka likheter och skillnader finns mellan de båda doktrinerna? 

- I vilken omfattning har de amerikanska marinkårsförbanden på bataljonsnivån och 
högre nivåer samt marinflygenheterna bedrivit manöverkrigföring i Irakkrigen 1991 
och 2003, och vilka skillnader och likheter finns? 

- Vilka kopplingar kan identifieras och förklaras dels mellan doktriner och 
doktrinutveckling, dels mellan krigföringen och krigföringens utveckling under 
tidsperioden 1991 - 2003? 

1.2 Avgränsningar och generella antaganden 
Läsaren förutsätts vara insatt i grundläggande militära fackuttryck och begrepp. Centrala begrepp 
samt övriga speciella militära och militärteoretiska uttryck kommer att förklaras i den löpande 
texten och i fotnoter. Hädanefter kommer den amerikanska marinkåren att benämnas 
”marinkåren” om inte annat uttrycks. Då marinkåren är en ”krigsmakt” i sig och innehåller mark- 
och luftstridskrafter kommer de sjögående delarna att avgränsas bort. Dessa bedöms inte ha haft 
någon större operativ påverkan vad avser manöverkrigföringens utförande under de båda 
Irakkrigen. Dessa består dessutom i huvudsak av landstigningsfartyg och mindre båtar 
tillhörande den amerikanska flottan (U.S. Navy). Då marinkåren använder sig av en stor 
uppsättning egna doktriner kommer endast de övergripande doktrinerna för krigföring som 
gällde 1991 och 2003 att studeras. Detta för att explicit fokusera på just marinkårens tankar och 
tolkningar av manöverteori och dess praktiska utförande i form av manöverkrigföring.  
 
Under markoperationsskedet 1991, fokuseras på 1. Marindivisionens (1. MD) och dess stödjande 
förbands verksamhet. Detta för att uppsatsen inte skall bli för omfattande och för att de båda 
marinkårsdivisionerna under det första Irakkriget hade liknande uppgifter, motstånd och 
operationsområde. Därmed blev möjligheterna att bedriva manöverkrigföring likartade och då de 
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agerar efter samma doktriner bör ett urval av en division räcka.1 1. MD är också den division 
som är marinkårens huvudförband vid intagandet av Bagdad i Irakkriget 2003, och därmed 
kommer undersökningen även koncentreras på denna under detta krig. Under båda krigen 
kommer fokus att ligga på markoffensiven, eftersom den största omfattningen av eventuell 
manöverkrigföring bedöms ske under denna fas. Samverkan mellan marinkårens 
flyg/markstridskrafter och USA:s samt övriga deltagande länders stridskrafter avseende 
gemensamma operationer och manöverkrigföring, kommer endast att belysas och analyseras om 
de har haft avgörande inverkan på marinkårens möjligheter att nå de operativa målen. Detta 
gäller också om förband ur marinkåren med lägre nivå än bataljon deltar i 
manöverkrigskonceptet. Både Strachan och Luttwak hävdar att manöverkrigföring främst sker på 
operativ nivå.2 Detta kan ifrågasättas då Rommels manöverkrigande under första världskriget 
skedde i huvudsak på taktisk nivå, där han agerade bataljons- och kompanichef. Det finns gott 
om andra exempel på där typisk manöverkrigföring, med infiltration och penetration i syfte att 
skapa moraliskt sönderfall, skett på lägre nivåer. För att uppsatsen inte skall bli för omfattande 
kommer däremot en avgränsning finnas att i huvudsak studera manöverkrigföringen på högre 
taktisk och operativ nivå. 
 
Enstaka flygande plattformars agerande inom manöverkrigföringen kommer inte att analyseras. 
Analysen fokuserar på händelserna under operation Desert Storm 1991 samt operation Iraqi 
Freedom 2003. Dessa operationer lämpar sig väl för denna typ av undersökning då det förflutit 
en viss tid mellan dessa och därmed kan det förväntas ha skett en doktrinutveckling och en 
utveckling av krigföringen. 

1.3 Vetenskaplig metod 
Manöverteorins/manöverkrigföringens grundprinciper som kan identifieras i den moderna 
allmänna militärteoribildningen används som generella teoriprinciper och analysverktyg för att 
svara på vissa av frågeställningarna. De generella grundprinciperna kan tänkas bilda en idealtyp3 
som kan användas som metodologiskt hjälpmedel för att renodla analysen och möjliggöra 
generaliseringar vid jämförelser. Detta är en utveckling av synen på manöverkrigföring som en 
idealtyp (i begreppspar med utnötningskrigföring) som bl.a. beskrivs av Widén och Ångström i 
Militärteorins grunder.4 Som utgångspunkt används de under 1991 och 2003 rådande 
doktrinerna för krigföring som den amerikanska marinkåren använder sig av. Dessa doktriner 
bildar den empiriska basen, tolkningen av manöverteori. Två operativa fallstudier – Irakkrigen 
1991 och 2003 – används i undersökningen och kvalitativa textanalyser görs mot doktrinerna och 
fallstudierna. En komparativ analys görs mellan de två doktrinerna, mellan de båda fallstudierna 
samt mellan doktrinerna och fallstudierna. Undersökningen genomförs på följande sätt: 
En förutsättning för undersökningen är att först identifiera manöverkrigföringens grundprinciper. 
Detta görs genom att skapa en syntes av Robert Leonhard och William S. Linds bidrag till 
manöverteori. Utifrån denna formuleras ett antal grundprinciper som ingår i idealtypen som 
tankemodell att applicera i delanalyserna. 

                                                 
1 Chefernas vilja, förmåga och utbildningsnivå samt förbandens utbildningsnivå och träning kan också påverka 
genomförandet men i detta fall har jag valt att bortse från dessa faktorer då de är svårbedömda. 
2 www.mil.se/article.php?id=13689 [2005-05-10]. Widén J/Ångström J, Militärteorins grunder (Stockholm: 
Försvarsmakten, 2005), s. 185 f. 
3 Idealtyper används oftast som ett metodologiskt hjälpmedel inom samhällsvetenskapen vid jämförande studier av 
ett visst fenomen inom olika samhällen eller under olika tidsepoker. En av de mer kända idealtyperna som använts 
vid studier och forskning är den byråkratiska idealtypen, vilken utvecklades av den tyske samhällsvetaren Max 
Weber i början av 1900-talet för att analysera hur organisationer och samhällen fungerar. Se B Abrahamssons och J. 
A. Andersens översikt om Max Weber i Abrahamsson B./Andersen J. A, Organisation - att beskriva och förstå 
organisationer  (Malmö: Liber Ekonomi, 2000), upplaga 3, s. 43-48. 
4 Se www.mil.se/article.php?id=13689 [2005-05-10]. Widén J/Ångström J, Militärteorins grunder, s. 182. 
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Undersökningen inleds sedan genom att marinkårens doktrin för krigföring som gällde 1991 
jämförs med motsvarande doktrin som gällde 2003 och likheter och skillnader beskrivs utifrån de 
i teoriavsnittet funna generella grundprinciperna för manöverkrigföring. Delslutsatser dras från 
textanalysen och den komparativa analysen.  
 
Därefter analyseras fallstudien för 1991 samt fallstudien för 2003 med hjälp av de generella 
grundprinciperna för att fastställa omfattningen av manöverkrigföring i de båda krigen. 
Resultatet av fallstudieundersökningarna utmynnar i delslutsatser för respektive fallstudie. I 
denna del bedöms huvuddelen av arbetet ligga. 
 
Slutligen görs en samlad bedömning om kopplingen mellan doktrinerna och krigföringen under 
Desert Storm och Iraqi Freedom utifrån ett manöverteoretiskt perspektiv. Graden av avvikelse 
och överensstämmelse mellan doktrinerna och fallstudierna samt mellan fallstudierna kommer 
att förklaras grundat på resultatet av undersökningarna. På detta sätt blir undersökningen både 
teorikonsumerande och teoriprövande. Resultatet av den samlade bedömningen presenteras i 
slutsatser som sammanfattar delslutsatserna och svarar på frågeställningarna. Slutsatserna 
utmynnar i en diskussion om resultatet av undersökningen, jämfört med marinkårens egen 
uppfattning om hur de bedrev manöverkrigföring enligt sina doktriner och vad skillnaderna och 
likheterna är mellan de båda Irak-krigen. Då det inte finns en entydig teoribildning avseende 
manöverteori är det viktigt att förutsättningslöst undersöka hur marinkåren har tolkat och omsatt 
teorin i praktiken.       

1.4 Material och forskningsläge 
 
1.4.1 Marinkårens doktriner 
Marinkårens doktrinpublikationer benämns MCDP (Marine Corps Doctrinal Publications). 
MCDP 1, 1-1, 1-2 och 1-3 är marinkårens övergripande doktrinsamling och innehåller bestående 
uppfattningar om krigföring. Delarna MCDP 2, 3, 4, 5 och 6 är grundpelare och styrande 
doktriner för genomförandet av större krigföringsaktiviteter. MCDP 1-0 Marine Corps 
Operations är en operativ doktrin som överför de mer filosofiska övergripande doktrinerna till 
operativ verksamhet. MCDP 1-0 gavs ut 2001 och är den första operativa doktrinen för 
marinkårskomponenten och Marine Air-Ground Task Force (MAGTF). MCDP-serien ersätter 
tidigare Fleet Marine Force Manuals (FMFM). MCDP var gällande inför Irakkriget 2003 och 
FMFM var gällande vid Irakkriget 1991. De efterföljande publikationerna i FMFM-serien - 
FMFM 1-1 Campaigning och FMFM 1-3 Tactics under 1990 och 1991 - fullbordade 
doktrintrilogin av manöverkrigföringsmanualer. Trots betydelsen av manöverteori blev den 
fortfarande mer av en filosofi än en doktrin.5 
 
Marine Corps Warfighting/Reference Publications (MCWPs/MCRPs) är ytterligare en 
doktrinsamling som fokuserar på taktik, stridsteknik och tillvägagångssätt i krig och ersätter 
också tidigare Fleet Marine Force Manuals (FMFM) samt Fleet Marine Force Reference 
Publications och Operational Handbooks.6  
 
I uppsatsen fokuseras på FMFM 1 samt MCDP 1 som empirisk bas och doktriner för 
undersökning. Dessa doktriner beskriver på ett övergripande sätt marinkårens syn på 
manöverteori och principerna för manöverkrigföring. De är också relativt likartade i sitt upplägg 
medan de övriga doktrinerna i FMFM-doktrinserien kan skilja sig i upplägg jämfört med 
                                                 
5 www.globalsecurity.org/military/library/report/1992/MKF.htm [2004-09-17]. McKenzie K. F. Jr., Defining The 
Event Horizon:  The Marine Corps And The Dialectic Of Maneuver Warfare And Airland Battle. 
6 Se https://www.doctrine.quantico.usmc.mil/htm/doc3.htm [2004-06-28]. Marine Corps Doctrinal Publications. 
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motsvarande doktriner i MCDP-doktrinserien. Övriga doktriner är dessutom mer detaljerade i sitt 
upplägg och motsvarar det som vi i Sverige närmast skulle betrakta som reglementen. FMFM 1 
och MCDP 1 var också helt färdigställda och inarbetade inför respektive krig i undersökningen. 
Därmed är FMFM 1 och MCDP 1 mer lämpliga som jämförelseobjekt vid undersökningen. 
 
1.4.2 Övrigt material och källkritik 
Jag har i teoridelen valt att fokusera på William S. Linds och Robert Leonhards forskning och 
bidrag till manöverteori. Detta gör jag av flera skäl. Först och främst uppfattar jag dessa två som 
några av de militärteoretiker som samlat och sammanställt tidigare forskning och historiska 
erfarenheter på det bästa och mest övergripande sättet, för att forma och ge bidrag till 
manöverteori.  Deras bidrag är alltså i första hand kumulativt och till del empiriskt. För att 
undersökningen inte skall bli för omfattande har jag inriktat mig på endast två av deras 
publikationer i ämnet; Linds Maneuver Warfare Book samt Leonhards The Art of Maneuver. 
Detta är egentligen ett något smalt urval men dessa böcker samlar huvudspåren i manöverteori 
på ett bra sätt och är skrivna under en tidsperiod som ligger nära de undersökta fallstudierna. 
 
I mars 1980 publicerades Linds artikel ”Defining Maneuver Warfare for the Marine Corps” i 
Marine Corps Gazette, där han beskrev grunderna för manöverkrigföring. Denna artikel skapade 
en explosion av skrivande och tänkande om manöverkrigföring.7 Därför är Lind en huvudperson 
när det gäller marinkårens omsättning av manöverteori till krigföringsfilosofi och 
manöverkrigföring i doktrinerna. Lind är i många stycken en kontroversiell och omdebatterad 
person, men detta förtar inte enligt mitt förmenande hans insatser inom detta område. 
Överstelöjtnant Robert Leonhard, professor i militärvetenskap vid West Virginia University, är 
f.d arméofficer med erfarenhet från bl.a. Desert Storm och har påverkat U.S. Army tankar om 
manöverteori och manöverkrigföring. Det kan hos båda finnas vissa tendenser att koppla de 
slutsatser som andra forskare gör och historiska exempel till en verklighet som passar deras syn 
på krigföring. Det blir lätt en digital syn på att manöverkrigföring är en sak och utnötningskrig är 
en sak, när de i själva verket ibland troligtvis inte kan särskiljas från varandra och där vissa 
principer är gemensamma. Däremot fångar båda författarna andemeningen med manöverteori på 
ett bra sätt. Båda författarna kan vilja påverka sina respektive målgrupper, armén och 
marinkåren, att överge nuvarande krigföring för att välja deras ”sanna” koncept. Det är också 
viktigt att inse att författarna i huvudsak beskriver manöverteori och manöverkrigföring kopplad 
till den taktiska nivån. Detta överensstämmer i stort med min avgränsning men det är värt att 
notera att andra militärteoretiker har en annan syn. Här föreligger alltså en stor diskrepans. 
 
De källor som används under analysen av Desert Storm är relativt många och av olika typ. I 
undersökningen har ofta multipla källor använts för att öka sakriktighet och trovärdighet eller för 
att komplettera varandra. Det finns såväl primärkällor8 i form av order och krigsrapporter, andra- 
och tredjehandskällor i form av embedded journalister på plats, intervjuer med deltagare i kriget, 
artiklar i tidningar samt författare och forskare som berättar/analyserar händelser. De flesta 
artiklar och intervjuer finns samlade i Dawson David A./Englander Evelyn A./Melson Charles D. 
(eds.), U.S. Marines in the Persian Gulf, 1990-1991: Anthology and annotated Bibliography. 
Datum för intervjuer, referat och skrivande av artiklar spänner från pågående krig, 27 februari 
1991, till november 1991. Vissa intervjuer och artiklar verkar ha skrivits mycket tidigare än de 
publicerats. Detta innebär att de flesta källor ligger nära i tiden för händelserna, vilket ökar 
trovärdigheten och sakriktigheten. De officerare och soldater som intervjuas eller berättar kan 
uppvisa tendenser att, av sekretesskäl eller andra skäl, vilja framställa händelserna ur ett icke helt 
med sanningen överensstämmande perspektiv. De är dessutom amerikaner och marines, vilket 
                                                 
7 www.globalsecurity.org/military/library/report/1992/MKF.htm [2004-09-17]. 
8 Det kan diskuteras om dessa är primärkällor då de är skannade originaldokument som finns att hämta på Internet. 
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kan påverka återgivandet. Däremot kan de med trupperna medföljande journalisterna anses ge en 
mer korrekt bild av händelserna, även om viss tendens till nationella känslor kan förekomma.  
 
Jag undvikit att analysera de passager där det nämns om uppfattningar om marinkårens utövande 
av manöverkrigföring, då detta annars skulle påverka mitt oberoende och min objektivitet. Dessa 
finns däremot redovisade till del i kapitel 6.2, Diskussion och vidare forskning. Det enda fall där 
det kan råda viss tveksamhet över äktheten är de skannade avhemligade originaldokumenten från 
marinkårsförbandens verksamhet under Desert Storm, vilka i detalj beskriver händelseförloppet. 
Källan på Internet får dock anses relativt trovärdig då den är Office of the Special Assistant for 
Gulf War Illness (US Department of Defense) officiella hemsida för spridande om information 
och undersökningar om det s.k. Gulfkrigssyndromet. Även om de dokument som avhemligats 
har fokus på eventuell användning av irakiska B/C-stridsmedel finns marinkårens verksamhet i 
allmänhet väl beskrivna, då dokumenten består av Orders, Summary of Action, Sequence of 
Events, After Action Reports samt Command Chronology. Dessa får anses i stort sakna 
tendenser, vara oberoende, ligga mycket nära i tid för händelserna, samt vara äkta och är således 
tillförlitliga källor. 
 
Källorna som används för Iraqi Freedom består av i huvudsak tre böcker, där The March Up – 
Taking Baghdad with the United States Marines av West B/Smith R. L är den som oftast 
refereras till. P.g.a. att kriget skedde i närtid har det inte hunnit skrivas så mycket om 
händelserna och dessutom är mycket fortfarande hemligstämplat. Bing West är f.d. 
marinkårsofficer med erfarenhet från Vietnamkriget samt var Assistent Secratary of Defense 
under Reaganadministrationen, och Ray Smith är f.d marinkårsgeneral (Maj Gen) också med 
erfarenhet från Vietnam samt Grenada och Beirut. Han har dessutom varit chef för 3. MD och är 
nationell expert på infanteri och strid i bebyggelse. Dessa två herrar färdades tillsammans med de 
främsta marinbataljonerna under hela framryckningen mot Bagdad. Deras bok är en uppteckning 
över händelserna under framryckningen, där de färdades med totalt 18 olika enheter i över 1200 
km under 16 dagar. Observationer och citat i boken är återgivna från sex dagböcker, över 250 
diskussioner och 800 foton som sammanställts under kampanjen. Dessa täcker händelser och 
planer från enskild soldats strid till politisk-strategiska överväganden och är relativt detaljrik. 
Dessutom bygger viss presenterad fakta på i efterhand inhämtad kunskap från journalister, 
författare samt andra personer som deltog i kriget. Därmed innehåller boken såväl primärkällor 
som sekundär- och tredjehandskällor, vilket ger ett visst beroende men källorna är ändå relativt 
samtida. Det kan finnas risk för att författarna tenderar att överdriva och förstärka framför allt 
krigarmentaliteten i marinkåren. Meningar som ”The battalion was a killing machine (…)”, 
”And practically every one of them wanted to shoot a fedayeen.” samt “This was killing time.” 
på en enda sida speglar något av detta. Det kan också finnas tendenser att framställa 
marinkårsförbandens krigförande i för positiva ordalag. Vi får inte glömma att marinkåren har en 
oerhört stark kåranda. 
 
Eftersom West och Smith inte kunde vara överallt finns det inte redogörelser för alla händelser 
och därför har jag kompletterat det empiriska materialet med Three Block War av Matt Zeigler 
samt The Iraq War av Williamson Murray och Robert H. Scales. Zeigler är prisbelönt 
journalist/fotograf och f.d. marinkårssoldat och skriver om marinkårens strider under Iraqi 
Freedom. Det är oklart varifrån han får sin information då detta inte finns hänvisat, och därmed 
blir det svårt att bedöma oberoendet. Syftet verkar vara att återge den speciella typ av krigföring 
som marinkåren möttes av under kampanjen och strax efter dess avslutande. Det finns misstanke 
om starka tendenser att beskriva marinkårens agerande i överlag positiva ordalag, med tanke på 
att Zeigler är amerikan och under en period var en Marine, men samtidigt känns beskrivningarna 
trovärdiga och kompletterar West/Smiths bok på ett bra sätt. Det finns dock vissa olikheter i 
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beskrivningarna och vid de tillfällena har jag gått på den som känns mest trovärdig och 
detaljerad. Murray och Scales är militärhistoriker (Scales dessutom f.d. Maj Gen) och analyserar 
med hjälp av sina militära erfarenheter och kunskaper händelserna under kriget och sätter dessa i 
ett politiskt och militärt sammanhang. De använder tydliga hänvisningar till annat material 
såsom tal av personer, andra författare och artiklar. Det finns därigenom ett stort beroende. Även 
om de är amerikaner kan inte några särskilda tendenser vid händelseåtergivningen spåras. De 
målar med lite större penseldrag och är inte lika detaljerade som West/Smith och Zeigler. För 
synpunkter på skillnaderna i material mellan fallstudierna se kapitel 6.1. 
 
Övrigt material består av olika böcker, rapporter, militära publikationer samt Internetkällor. 
Dessa har oftast forskningsanknytning eller är militärt material som förstärker, kompletterar, 
beskriver och bevisar påståenden och tankar i uppsatsen. Källorna bedöms vara äkta och 
trovärdiga. Den irakiska militärens uppfattningar finns oftast inte redovisade, vilket skulle ha 
kunnat ge en mer nyanserad bild av hur marinkåren bedrev krigföring (om irakierna under 
framför allt Desert Storm uppfattade detta, låter jag vara osagt). 
 
1.4.3 Tidigare forskning 
Det har varit svårt att hitta motsvarande undersökningar av marinkårens krigföring med avseende 
på manöverteori och manöverkrigföring i de båda krigen. Mikael Ferm, FHS ChP 02-04, 
undersökte i sin C-uppsats 2004 ”U.S. Army mot Bagdad. En fallstudie om hur manöverteori 
blev manöverkrigföring i Irak” om 3. Infantry Division utfört manöverkrigföring under Iraqi 
Freedom enligt manöverkrigföringens ”nyckelbegrepp”, vilket han enligt sin hypotes tror. Hans 
slutsatser är att förutsättningar fanns för manöverkrigföring och att denna har använts på taktisk 
nivå och därmed implementerats på lägre nivåer i den amerikanska armén. Anders Cedergren, 
FHS KVI, har i ”Koncept, kompetens och vapen i kombination”, ur Irakkriget: Perspektiv på 
politik och krigföring undersökt Iraqi Freedom med syfte att studera vilka principer hela 
koalitionskampanjen byggde på och återkoppla till de teorier som fann sin praktiska tillämpning. 
Några av slutsatserna är att det inte går att bevisa doktrinernas påverkan på krigföringen då det 
irakiska motståndet var för svagt samt att fälttåget byggde på ett manöverkrigskoncept med ny 
teknologi. De ”mjuka” värdena är dock fortfarande de viktigaste faktorerna för en nations 
krigföringsförmåga. Det är värt att notera att Cedergren håller sig i huvudsak på operativ nivå 
och med visst fokus på U.S. Army och U.S. Air Force i sin undersökning. 
 
 
2. Manöverteori 
Modern manöverteori som begrepp har använts sedan början av 1980-talet. Den ursprungliga 
manöverteoretiska tanken kan sägas ha formulerats av den kinesiske generalen och krigsfilosofen 
Sun Zi. Modern manöverteori har växt fram som ett behov av att förklara och beskriva den 
mänskliga faktorn i modern krigföring.9 Enligt N. M. Rekkedal kan det vara en metod att tänka 
eller filosofera över sättet att föra krig.10 Manöverteori har utvecklats för att förklara den typ av 
krigföring som bedrevs av Djingis Kahn på 1200-talet, tyskarna och i viss mån Sovjet under 
delar av första och andra världskrigen samt israelerna under de arab-israeliska krigen på 1960- 
och 70 talet.  
 
Sun Zi framhävde de psykologiska faktorerna hos både de egna och fientliga styrkorna. Det var 
lika viktigt att operera mot den fientliga befälhavarens vilja som de fientliga truppernas vilja. All 
                                                 
9 Rekkedal N. M., Modern krigskonst – Militärmakt i förändring (Stockholm: Försvarshögskolan, KVI, 2003) andra 
upplagan, s. 342. 
10 Ibid., s. 413. 
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krigföring baseras på list, menade Sun Zi. Han skriver också om ”huvudstyrkan” som skall binda 
motståndaren samtidigt som ”den särskilda styrkan” (reserver) manövrerar för att gå runt eller 
omringa (innesluta) motståndaren.11  

2.1 Manöverteori och manöverkrigföring  
Det finns således ingen enhetlig manöverteori. Den har växt fram som ett tänkande eller 
filosoferande över hur krigets natur kan bemästras genom krigföringsmetod. En teori är lika med 
en tänkbar förklaring.12 Manöverteori försöker ge just en sådan förklaring på hur 
manöverkrigföringen är tänkt att utföras. Det är viktigt att definitionen av begreppen är tydliga, 
då det kan finnas ett flertal krigföringsmetoder och olika syn på hur dessa har använts och skall 
användas. Vad är då skillnaden mellan manöverteori och manöverkrigföring? Vid studium av 
litteratur är det ibland svårt att göra en klar distinktion; båda begreppen används för att beskriva 
samma saker. Begreppet manöverkrigföring fick först efter 1975 sitt moderna innehåll.13 I norska 
”Forsvarssjefens grunnsyn” från 1995 fastställdes att det norska försvaret anammade 
manöverteori och manöverkrigföringens principer.14 Norska Forsvarets fellesdoktrine nämner att 
en stat kan använda fler maktmedel än de rent militära och därmed skall alltså 
manöverkrigföringen uppfattas som den del av manöverteori som gäller användning av militära 
styrkor i strid.15  
 
Med utgångspunkt från beskrivningar av begreppen i doktriner och akademiska verk samt min 
egen uppfattning, kommer förhållandet mellan manöverteori och manöverkrigföring i denna 
uppsats att definieras som: Manöverkrigföring är en krigföringsmetod och en del av 
manöverteori och dess grundprinciper förklarar hur teori kan omsättas i praktisk handling av 
militära styrkor i strid. 
 
Utnötningskrigföring ses ofta som en del av operationskonsten, där denna form av krigföring är 
en pol och manöverkrigföringen dess motpol. Det finns också uppfattningar om att 
utnötningskrigföring är en effekt av misslyckad manöver. Hew Strachan menar att 
utnötningskrigföring är en metod som återfinns på den taktiska nivån och där fysisk förstörelse 
är målet medan manöverkrigföring som metod finns på den operativa nivån.16 Möjligheterna att 
bedriva det som Edward Luttwak beskrev som relational maneuver, berodde till viss del enligt 
den israeliske militärhistorikern Martin van Creveld på hur långt vapenutvecklingen nått samt 
hur olika länder förmådde använda dessa vapen. Manöverkrigföring är kanske inte alltid möjlig 
att genomföra.17 Eller rent av önskvärd att genomföra. 
 
Utnötningskrigföring enligt Leonhard, handlar om att bedriva krig, operationer och slag på alla 
krigföringsnivåer och besegra motståndaren genom förgörande av dennes 
huvudformering/koncentration. Den innefattar en närmast matematisk syn på kriget där stor vikt 
läggs på storlekssammanhang och förlusttal. Fienden förgörs och besegras genom fysisk 
bekämpning av dennes starka sidor: Vapen, trupp och materiel. Manövrar är av underordnad 
betydelse och motståndaren besegras med överlägsna styrkor där eldkraften är 
                                                 
11 Leonhard R., The Art of Maneuver  (Novato CA, USA: Presidio Press, 1991), s. 30 f. 
12 Esaiasson P/Gilljam M/Oscarsson H/Wängnerud L, Metodpraktikan  (Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2003), 
 s. 37. 
13 Rekkedal N. M., s. 381. 
14 Ibid., s. 341. 
15 Norska Forsvarets fellesdoktrine del A (Oslo: Forsvarets Overkommando, 2000) första utgåvan, s. 49f. 
16 Se Olsen J. A. (ed.), From Manoeuvre Warfare to Kosovo  (Trondheim, Norge: The Royal Norwegian Air Force 
Academy, 2001) s. 8. 
17 Se Harkavy R. E./Neuman S. G., Warfare in the third World   (New York NY, USA: Palgrave Publishers Limited, 
2001) s. 134. 
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huvudverkansmedlet.18 Manöverteori och manöverkrigföringens principer har formulerats, 
förklarats och fått bidrag av olika militärer, militärteoretiker och forskare som Richard Simpkin, 
John Boyd, Edward N. Luttwak, Hew Strachan och Basil Liddell Hart. I syfte att försöka 
fastställa manöverkrigföringens principer måste de bidrag till manöverteori och 
manöverkrigföringens principer som dessa har producerat, översiktligt belysas. Även andra 
forskares uppfattningar måste vägas in. Nedan följer en övergripande redogörelse av Leonhard 
och Linds bidrag till manöverteori och manöverkrigföringens principer. 
 
2.1.1 William S. Lind och manöverkrigföring 
Lind har i sin bok Maneuver Warfare Handbook försökt beskriva och förklara 
manöverkrigföringens elementa, dess principer. Den är i första hand riktad till marinkåren då 
denna under 1980-talet började införa konceptet i sina doktriner. Lind tar avstamp i 
krigshistorien och försöker förklara vad som formar manöverkrigföringen över tiden – vad är det 
som är framgångsfaktorerna i de militära striderna?  
 
Lind menar att den amerikanske flygöversten John Boyd har bidragit till manöverteori genom sin 
teori om den s.k. OODA Loop.19 Teorin är allmänt känd i militära kretsar och kommer därför här 
inte ges en djupare förklaring. Den bygger på att vid en strid mellan två enheter eller förband 
kommer varje händelse observeras av båda sidor. Därefter sker en situationsorientering, beslut 
fattas och sedan följer en åtgärd. Då båda sidor genomgår denna cykel – observation, orientering, 
beslut och åtgärd - kommer den sida som genomför cykeln snabbast få ett övertag. För varje ny 
händelse kommer övertaget att öka för den sida som observerar, reagerar och agerar snabbast. 
Enligt Lind innebär syftet med manöverkrigföring att genomgå Boyd-cykeln snabbare än 
motståndaren så många gånger att denna inte längre kan slåss som en effektiv organiserad styrka. 
Allt hänger sedan på hur taktiken anpassas till detta syfte. Denna slutsats har tre förutsättningar:20 

1. Bara en decentraliserad militär styrka kan uppnå en snabb OODA Loop. Beslut måste 
kunna tas på lägsta nivån utan att involvera de högsta nivåerna. 

2. Manöverkrigföring innebär att kunna acceptera krigets kaos och oordning , anpassa sig 
till detta och operera framgångsrikt under dessa omständigheter samtidigt som förvirring 
och oordning skapas hos motståndaren. 

3. Alla scheman, ”recept” och formler för krigföringen skall undvikas. Motståndaren skall 
inte kunna förutsäga ditt handlande. 

 
Lind hävdar vidare att manöverkrigföringens taktik innebär en process där stridsteknik och 
utbildning kombineras i tre ”mentala” filter.21 Dessa filter är uppdragstaktikorder, utnyttjande av 
motståndarens ”surfaces and gaps” samt kraftsamling. Med stridsteknik innefattas de 
nödvändiga praktiska kunskaper och färdigheter som behövs för att strida effektivt som t.ex. 
kasta handgranater, upprätta samband m.m. Grunden för att få stridsteknik ligger i en bra och 
omfattande utbildning. Utan denna kombination av förutsättningar för manöverkrigföringen kan 
inte de tre mentala filtren användas för att tänka sig manöverkrigföringens taktik. ”Surface” 
motsvarar en motståndares försvarslinje – dennes styrka. ”Gaps” motsvarar en öppning i denna 
linje – en svaghet. Liddell Hart liksom Sun Zi har en liknelse med ett strömmande vatten som 
möter ett hinder – det undviker motstånd och söker sig mot luckor och öppningar varigenom det 
kan passera. När en sådan öppning hittas rusar allt vatten mot denna öppning, pressar sig igenom 
med kraft och fart och sprider sig åter väl igenom öppningen. Kraftsamling eller Schwerpunkt 

                                                 
18 Leonhard R., s. 19; Rekkedal N. M., s. 414. 
19 Lind W. S., Maneuver Warfare Book (Boulder CO, USA: Westview Press Inc., 1985) 
s. 4 f. 
20 Lind W. S., s. 6 f. 
21 Ibid., s. 12 ff. 
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används för att ge ett visst förband ansvar för att nå ett avgörande och där de flesta övriga 
enheter understödjer förbandets ansträngningar. Eftersom manöverkrigföringen enligt Lind skall 
undvika styrkor och gå mot svagheter skall därmed kraftsamlingen riktas mot svagheterna – 
gaps. Dessa kan upptäckas med en metod som kallas recon-pull.22  
 
Lind nämner fyra verktyg för manöverkrigstaktiken:23 1) Eldkraft - där eldkraften är ett stöd för 
rörelsen, 2) Motanfallet - där motanfallet måste vara starkt, överraskande insatt mot avgörande 
svagheter och rätt tidsanpassat, 3) Reserver – som används för att utnyttja funna ”gaps” och vid 
motanfall samt 4) Ledning och kontroll – genom att delegera, ge ansvar, visa tilltro och 
övervaka skeendet för att eventuellt skifta kraftsamlingsförband.  
 
I verktyget eldkraft innefattar Lind också att flygstridskrafterna skall möjliggöra rörelse och öka 
tempot för markförbanden. Detta gäller även för artilleriet. Flyget skall enligt Lind i första hand 
användas för att omedelbart stödja markförbanden (Push CAS) och inte som en strategisk 
bombresurs.24  
 
      
                  MANÖVERKRIGSTAKTIK 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 1. Manöverkrigstaktikens principer enligt William S. Lind 
 
2.1.2 Robert Leonhard och manöverkrigföring  
Leonhard försöker i sin bok The Art of Maneuver att skapa en manöverteori genom att använda 
sig av erfarenheter från historiska krigsexempel samt forskning av andra militärteoretiker. 
Förutom en allmän generell beskrivning av manöverkrigföringens väsen har Leonhard också 
försökt ge detta väsen en mer naturvetenskaplig förklaringsmodell. Utifrån denna har han sedan 
format manöverkrigföringens grunder. Robert Leonhard menar att Sun Zi:s ideér om att vinna 
utan att slåss är en av manöverkrigföringens grunder, och är således en del av manöverteori.25 
Manöverkrigföringen nedtonar betydelsen av storlekssammanhang och förlusttal, menar 
Leonhard.26 Det viktigaste i krig är inte att vara numerärt överlägsen - utan att vara lokalt 
överlägsen. Manöverkrigföring betonar list, rörelse och den mänskiga dimensionen av krig. 
                                                 
22 Detta begrepp kan sägas motsvara den taktik som Erwin Rommel använde i de italienska alperna under första 
världskriget. D.v.s. en form av infiltrationstaktik som bygger på rörlig framskjuten spaning med egna främre 
förband för att finna områden eller öppningar/svagheter för huvudstyrkan att infiltrera, penetrera eller flankera.  
23 Lind W. S., s. 19 ff. 
24 Lind W. S., “The Origins of Maneuver Warfare and its implications for Air Power”, ur From Manoeuvre Warfare 
to Kosovo, J. A. Olsen (ed.), (Trondheim, Norge: The Royal Norwegian Air Force Academy, 2001) s. 29, 34, 36. 
25 Leonhard R., s. 28. 
26 Ibid., s. 79. 
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Motståndaren besegras genom undvikande av att anfalla dennes styrkor/fördelar, d.v.s. en 
indirekt metod. Leonhard nämner tre övergripande principer för manöverteori:  
1) Föregripande/ta initiativet – besegra eller neutralisera motståndaren innan slaget har börjat, 
2) Störning – gör motståndarens styrka/fördel irrelevant genom att påverka dennes avgörande 
punkt eller tillgång till avgörande punkt samt 3) Sönderfall – neutralisera motståndaren genom 
att anfalla eller hota dennes tyngdpunkt.27 
 
Utifrån Richard Simpkins teorier om att manöverteori innehåller både fysiska och psykologiska 
faktorer, så har Leonhard beskrivit och utvecklat dessa tankar.  Newtons gamla matematiska 
formler om sambandet mellan rörelse, massa och tyngdkraft samt kraft, massa och acceleration 
har fått tjäna som en naturvetenskaplig förklaring på vad manöverkrigföring handlar om.  
 
Rörelsemängden = massan x hastigheten  ger att ju större förbandsstorlek, vapen och eldkraft 
samt hastighet som detta förband kan uppnå mot motståndarens ”mentala” kraftcentrum, desto 
större rörelsemängd och operativt värde kan skapas för att skapa ett tempoöverläge. 
Utnötningskrigföring som i huvudsak betonar massa kan också skapa större rörelsemängd om 
hastigheten är konstant, men detta är oftast inte tillräckligt då hastigheten i detta fall inte kan 
utnyttjas. Rörelsemängden som skapas med en liten styrka som opererar i högt tempo kan 
motsvara en mångt större fiendestyrka som opererar i lägre hastighet. Manöverteorins 
föregripande bygger på att tillräcklig rörelsemäng kan skapas främst genom att hög hastighet 
eller tempo uppnås.28 
 
Kraften = massan x accelerationen   ger att en större kraft – som av Leonhard motsvaras av 
befälhavarens vilja som påförs staben och underlydande chefer – kan uppnås om massan 
och/eller accelerationen  ökas. Acceleration med militära termer innebär hur snabbt en enhet kan 
öka sin hastighet från noll till högsta hastighet, i förhållande till ett givet objekt. Leonhard 
exemplifierar betydelsen av accelerationen genom att använda Boyd’s OODA Loop – om en 
befälhavare med ett givet förband och därmed massa vill öka den tillämpade viljan/kraften kan 
denne göra detta genom att öka accelerationen, d.v.s. att förbandsstaben ökar sin förmåga att 
genomgå OODA Loop allt snabbare. Detta kan göras genom stridsteknik och övning. Viljan och 
rörelsemängden är därmed beroende av varandra för att besegra motståndaren.29 Detta visar på 
vikten av rörelse och tempo som primära ingredienser i manöverkrigföringen.  

 
Krigets fysiska faktorer används bäst genom att använda en avvägd förbandsuppdelning, såsom 
beskrivits av Sun Zi . I denna binder den egna ”huvudstyrkan” fiendens huvudförband i fronten 
medan en rörlig ”särskild styrka” penetrerar, infiltrerar eller flankerar på det operativa djupet i 
syfte att störa fienden och skapa sönderfall. Denna rörliga styrka utnyttjar rörelsemängd och 
vilja/kraft för att påverka motståndarens psykologiska faktorer, dennes moral och utnyttja dennes 
svagheter för att gå mot den moraliska tyngdpunkten.30 Det är viktigt att belysa begreppen 
rörelse och manöver. Begreppet manöver har ofta definierats som rörelse av militära styrkor 
med eldunderstöd i syfte att förgöra motståndaren. Leonhard erbjuder en annan tolkning där 
manöver innebär ”rörelse mot ett objekt” med syfte att nå ett övertag över motståndaren på ett 

                                                 
27 Tyngdpunkt eller ”Centre of Gravity” har fått flera olika uttydningar och definitioner. Leonhard definierar 
tyngdpunkt som motståndarens avgörande sårbarhet. NATO:s och USA:s operativa doktriner uttyder begreppet som 
källan till motståndarens styrka. Iron/Strange menar att Clausewitz ursprungliga definition innebär en motståndares 
styrka och att varje tyngdpunkt kan ha avgörande förmågor som kräver avgörande behov och detta kan ge upphov 
till avgörande sårbarheter som kan innebära att en tyngdpunkt inte kan använda dess avgörande förmågor. 
28 Leonhard R., s. 82 ff. 
29 Ibid., s. 87. 
30 Ibid., s. 88 ff. 
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psykologiskt plan eller rent positionsmässigt. Kopplingen till eldunderstöd är inte ett krav.31 

Leonhard utvecklar konceptet med sammansatta förband (combined-arms) som en viktig del an 
manöverkrigföringen. Olika truppslag, förbandstyper eller vapenslag måste sättas samman för att 
täcka upp för vissas svagheter genom andras styrkor eller för att komplettera varandra i övrigt.32 
Exempel på detta är att infanteriförband understödjer pansarförband i betäckt och kuperad 
terräng eller att flygstridskrafter ger flankskydd åt framryckande pansarförband. 
 
Leonhard tar också upp vikten av rätt ledning och kontroll (command and control). 
Uppdragstaktik spelar stor roll för att kunna utföra manöverkrigföring menar Leonhard. Ett sätt 
att utnyttja uppdragstaktikens fördelar är att använda recon-pull vid anfall. Eftersom 
uppdragstaktik betonar att möjligheterna skall utnyttjas istället för att vara stark över allt, måste 
förmåga att kraftsamla kunna genomföras.33 I detta begrepp lägger Leonhard samma betydelse 
som Lind gör. När det gäller vilken ledningsmetod som används – kommandostyrning eller 
uppdragstaktik – är inte valet av den ena eller andra avgörande för vad som är 
manöverkrigföring, utan metodernas användande för att besegra motståndaren. Båda har fördelar 
och båda metoderna har använts av manöverkrigförande chefer i strid. Uppdragstaktik försöker 
hitta ”gaps” och utnyttja möjligheter samt betonar förbandets möjlighet till acceleration/tempo. 
Kommandostyrningen skapar ”gaps”, utnyttjar enhetlig styrka och stor slagkraft i en riktning för 
genombrott. Leonhard menar att det är detta som gör skillnaden mellan tysk och sovjetisk 
manöverteori.34 
 
 
 
 
 
 
       
       
       
       
        
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
 
 
 
 
Bild 2. Manöverkrigstaktikens principer enligt Robert Leonhard 

                                                 
31 Leonhard R., s. 18. 
32 Ibid., s. 92 f. 
33 Ibid., s. 113 ff. 
34 Ibid., s. 117 f. Det skall nämnas att Leonhard skiljer på “gaps” och avgörande sårbarheter, där neutralisering av 
motståndarens avgörande sårbarheter kan innebära att dennes hela verksamhet bryter samman. 
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Den sista avgörande komponenten av manöverkrigföringen är att våga ta risker. Detta är något 
som främst avgörs av chefen för att skapa möjlighet att kraftsamla i ett område där denne vill 
avgöra/påverka. Därmed accepterar chefen en risk i andra områden. Problemet, enligt Leonhard, 
är att detta risktagande ofta kan bli en fara för förbandet och dess sammanhållning. I detta ligger 
en avgörande skicklighet att rätt kunna bedöma motståndarens förmågor och handlingsalternativ 
i området.35 
 
2.1.3 Manöverkrigföringens grundprinciper 
När det gäller att bestämma generella principer för manöverkrigföring blir detta mycket av en 
tolkningsfråga. Som kan ses av Linds och Leonhards bidrag finns det en del gemensamma 
nämnare men också olikheter. Båda tar upp betydelsen av att vissa grundläggande förutsättningar 
måste finnas för att kunna bedriva krigföring och kunna förstå och utnyttja manöverkrigföring. 
Manöverkrigföringens taktik innehåller sedan ett antal gemensamma principer. Nedan följer en 
syntes av dessa och representerar min egen uppfattning byggd på Linds och Leonhards bidrag. I 
den kommande analysen skall dessa så långt som möjligt ge svar på och indikera skillnader och 
likheter mellan doktrinerna 1991 och 2003 samt i vilken omfattning och på vilket sätt 
manöverkrigföring har genomförts i de båda Irakkrigen. Det går att med bakgrund av Leonhard 
och Linds bidrag tänka sig en idealtyp för manöverkrigföring, där följande grundprinciper ingår. 
Denna idealtyp skall dock inte ses som en rekommendation på hur manöverkrigföring bör 
genomföras, utan utgör en tankemodell över hur manöverkrigföring kan utföras.  
 
Manöver 
Manöver innefattar ett förband under rörelse mot ett givet objekt men inte nödvändigtvis för att 
nedkämpa motståndaren, utan för att få en moralisk eller psykologisk fördel. Manöver är ofta en 
del av den indirekta metoden. Under manövern skall eldkraften understödja rörelsen. Förbandet 
skall kunna göra delning för att kunna genomföra recon-pull, utnyttja penetrerande, infiltrerande 
eller flankerande förbandsdelar eller reserver för att utnyttja motståndarens svagheter (gaps), nå 
avgörande punkter (störning), omringa eller skapa sönderfall. 
 
Tempo 
Högt tempo, hög förmåga att genomgå OODA Loop snabbare än motståndaren och skapa 
rörelsemängd och kraft är ett tydligt kännetecken på manöverkrigföring. Ett förband som 
använder utnötningskrigföring kan momentant också ha hög hastighet men då endast i en 
riktning och med syfte att nedkämpa genom avgörande strid. Högt tempo tillsammans med 
överlägsen manöver (rörelse och eldkraft) skapar en två-dimensionell strid som är avgörande vid 
manöverkrigföring. 
 
Indirekt metod 
Denna kännetecknas av vilseledning, list och undvikande av motståndarens starka sidor 
(surfaces) och koncentration av kraften mot dennes svaga sidor (gaps). Motståndaren kan 
kringgås för att nå avgörande punkter eller tyngdpunkter. Genom detta skapas sönderfall. 
 
Kraftsamling 
Kraftsamling genomförs av ett utpekat förband i område där avgörande söks, oftast mot 
motståndarens avgörande sårbarheter eller svagheter. Vid själva aktionen kan 
kommandostyrning behöva användas för att koordinera och utföra genombrottet. 
 
 
 
                                                 
35 Leonhard R., s. 121. 



F Ö R S V A R S H Ö G S K O L A N     C-UPPSATS FHS beteckning 19 100:2052 
FHS ChP 03-05   
Mj Johnny Resman 2005-08-04 Sida 14 (59) 
 
Uppdragstaktik 
Om manöverkrigföring används måste uppdragstaktik finnas med, men inslag av 
kommandostyrning kan också förekomma. Det är här viktigt att se på vilken typ av aktivitet som 
förbandet bedriver. Uppdragstaktik är många gånger en förutsättning för att delegera ansvar och 
utnyttja möjligheten at ta initiativet. Beslut måste kunna tas på lägsta nivån utan att involvera de 
högsta nivåerna. Det gäller att utnyttja möjligheter och underlydandes initiativförmåga genom att 
befälhavaren ger uppdragsorder som är uppbyggda kring syfte och mål med insatsen mot 
motståndaren. Detaljer tas endast med om de är relevanta för koordinering mellan underlydande 
enheter. Misstag i utförandet är acceptabla och en del av konceptet för att säkerställa att de 
underlydande vågar ta risker, initiativ och verka för att nå målet. 
 
Sammansatta förband 
Förband skall utnyttjas taktiskt och operativt genom att kombinera olika styrkor och täcka för 
svagheter. Förbandstyperna och vapenslagen kan ingå i olika förbandsenheter men strider samlat 
och gemensamt. 
 
Risktagning 
Detta indikeras genom att insatser genomförs med vetskap om att säkerheten nedprioriteras, ofta 
i syfte att överraska, ta initiativet eller utnyttja ett eget numerärt, beväpningsmässigt eller 
taktiskt underläge för att störa eller skapa sönderfall. Risktagande kan ofta bli en fara för 
förbandet och dess sammanhållning. I detta ligger en avgörande skicklighet att rätt kunna 
bedöma motståndarens förmågor och handlingsalternativ i området.  
 
2.1.4 Kommentarer 
Många gånger kan det vara svårt att avgöra om manöverkrigföring används eller inte. Ofta 
innehåller manöverkrigföring element av utnötningskrigföring eller annan typ av 
krigföringsmetod. Nämnda grundprinciper skall kunna indikera att manöverkrigföring beskrivs i 
doktrinerna eller har genomförts men som tidigare nämnts finns inga fastställda grundprinciper 
för manöverkrigföring. Även om dessa definieras kommer det alltid att finnas tvivel huruvida 
”kraftsamling” eller ”indirekt metod” använts. Lind, Leonhard och andra manöverteoretiker har 
också olika tolkningar om detta ämne. Tyska och sovjetiska förband under andra världskriget 
genomförde sannolikt minst lika mycket utnötningskrigföring som manöverkrigföring. Men i 
manöverkrigets kärna finns alltid betoningen på Clausewitz tankar om kriget som kaos och 
insikten att detta kaos bäst hanteras genom att acceptera detta faktum. Även Sun Zi:s tankar om 
att motståndaren skall besegras, inte nödvändigtvis nedkämpas eller förgöras. En analys av 
manöverkrigföringens bedrivande måste inrikta sig på och hitta denna grundsyn, i det empiriska 
materialet bland de mer abstrakta grundprinciper som används som analysverktyg. Finns det inga 
andra grundprinciper än de som valts? Jo, självfallet kan andra grundprinciper väljas, men dessa 
sju representerar en uppfattning och är alla nämnda i den rådande manöverteoribildningen. Det 
finns exempel där militärteoretiker och forskare lyfter fram andra principer än de som här 
redovisas; t.ex. jointness, djupoperationer, samt samordnad målbekämpning över hela det 
operativa djupet för att skapa sönderfall.36 
 
Det är också viktigt att inse att Linds och Leonhards bidrag i huvudsak fokuserar på erfarenheter 
från strider på marken och tankar kopplade till detta. Däremot kan grundprinciperna anses som 
universella då flygstridskrafterna har många av dessa inbyggda såsom tempo, manöver, 
risktagning och i viss mån kraftsamling och indirekt metod. Flygstridskrafterna ingår också som 
                                                 
36 Se Cedergren A., ”Koncept, kompetens och vapen i kombination”, ur Irakkriget: Perspektiv på politik och 
krigföring, Anderberg Bengt/Cedergren Anders/Ring Stefan/Ångström Jan (eds.), (Stockholm: Försvarshögskolan, 
KVI, 2004), s. 247. 
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del av sammansatta förband. Det kan däremot bli problematiskt att koppla uppdragstaktik till den 
traditionellt starka centrala ledningen med decentraliserat utförande som präglar 
flygstridskrafternas användande. Flygstridskrafternas utnyttjande kräver ofta ett starkt inslag av 
synkronisering, koordinering och ”kommandostyrning” för att behärska den tredje dimensionens 
komplexitet och speciella förhållanden. En Air Tasking Order lämnar i regel inte utrymme till 
alltför mycket kreativitet och det går kanske inte att låta flygplan ligga i bana för att hitta 
eventuella ”gaps” och sedan skapa kaos på djupet. Det är därmed i rollen som understödjande till 
markstridskrafterna som vi måste se flygstridskrafternas roll i manöverkrigföringen.  
 
 
3. Doktriner – en undersökning 
Det finns inte någon internationellt accepterad definition av begreppet doktrin. Primära syften 
med doktriner är att beskriva förutsättningar, skapa normativa riktlinjer för verksamhetens 
bedrivande samt beskriva kapaciteter och funktioner som de militära styrkorna måste inneha och 
behärska för att genomföra verksamhet enligt doktrinens krav.37 Doktriner kan ses som ett 
övergripande regel- och idéverk vid krigföring. Dessa regler och idéer måste vara väl kända och 
utgöra ramverk i utbildning och övningar. Doktriner kan ha olika upplägg och innehåll.  

3.1 Marinkårsdoktrin inför Desert Storm 1991 
För att sätta in marinkårsdoktrinerna vid denna tid i ett större sammanhang kan nämnas att det 
under början av 1980-talet skedde en stor omställning inom den amerikanska armén vad gäller 
synen på krigföring. Under 1982 publicerades det s.k. AirLand Battle konceptet, där det centrala 
för doktrinförändringen var en önskan att utnyttja hela operationsområdets djup. Samarbetet 
mellan mark- och flygstridskrafter gavs stor betydelse.38 Det amerikanska flygvapnet (USAF) 
skulle understödja markstridskrafterna (armén) i ett rörligt djupopererande koncept medan 
marinkårsdoktrinen byggdes runt det s.k. Marine Air Ground Task Force-konceptet, där 
marinflyget understödde expeditionsföretaget.39 
 
Marinkåren har under 1980-talet gjort en omfattande omarbetning av sin krigföringsdoktrin 
genom att anamma manöverkrigföring som sin huvudsakliga krigföringsmetod, vilket har varit 
mer eller mindre revolutionerande i sin bredd och omfattning. Den tidigare i huvudsak 
utnötningsbaserade krigföringen som användes av marinkåren under 1970-talet har sedan 
utvecklats till det mer manöverorienterade synsättet som AirLand Battle-doktrinen stipulerade. 
Men till skillnad från U.S. Army så har manöverkrigsfilosofin förblivit relativt formlös och 
öppen för egna tolkningar.40 I början av 1989 gavs FMFM 1 Warfighting41 ut. I denna beskrivs 
krigets natur, militärteori, förberedelser för krig och genomförande av krig på ett övergripande 
sätt. Clausewitz påverkan märks tydligt genom beskrivningen av krigets natur som bestående av 
en kamp mellan mänskliga viljor, friktioner, osäkerhet, oordning, kaos och den mänskliga 
dimensionen. Det betonas att ingen teknologisk utveckling eller vetenskapligt kalkylerande kan 
vara viktigare än den mänskliga dimensionen i krig. I kapitel 4 The Conduct of War nämns 
vidare att utmaningen för marinkåren är att utveckla ett krigföringskoncept som harmoniserar 
med synen på krigets teorier och natur samt det moderna slagfältets verklighet. Ett sätt att kriga 

                                                 
37 Rekkedal N. M., s. 391.  
38 Rekkedal N. M., s. 130 f. 
39 Olsen J. A., Strategic Airpower in Desert Storm (London  UK/Portland Oregon USA: Frank Cass Publishers, 
2003), s. 87. 
40 www.globalsecurity.org/military/library/report/1992/MKF.htm [2004-09-17].  
41 US Marine Corps FMFM 1 Warfighting  (Washington, D.C.: Department of the Navy, Headquarters United States 
Marine Corps, 1989).  
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på som kan fungera i denna kaotiska miljö och dra fördel av den. Sun Zi:s teser citeras flitigt i 
inledningen och doktrinen präglas av dennes manöverorienterade tankar. I beskrivningen av 
manöverkrigföringen nämns ett antal viktiga principer, där vissa har ansetts särskilt viktiga då de 
fått en egen rubrik. FMFM 1 kan sägas vara den första publikation som etablerade 
manöverkrigföring som doktrin för marinkåren.42 

3.2 Marinkårsdoktrin inför Iraqi Freedom 2003 
I juni 1997 gavs MCDP 1 Warfighting43 ut. FMFM 1 ändrade nästan helt marinkårens 
uppfattning om krigföring och påverkade de övriga försvarsgrenarnas egna doktriner i stor 
utsträckning. I MCDP 1 fanns det behov av att ytterligare framhålla beskrivningen av krigets 
natur och särskilt trycka på krigets komplexitet och oförutsägbarhet, samt vidga definitionerna 
att omfatta även de moderna konflikternas utveckling. Ett annat mål är att klargöra 
beskrivningarna av olika typer av krigföringsmetoder samt att klargöra och förbättra viktiga 
manöverkrigskoncept. Det finns en något ökat fokus på det som betecknas ”olinjäritet”, d.v.s. att 
små händelser som i sig inte verkar betyda något kan få avgörande betydelse i den osäkra och 
kaosartade miljö som kriget är. Moralens och de psykologiska faktorernas betydelse framhålls 
som oerhört viktig men det finns också en ökad insikt jämfört med FMFM 1 om vikten av 
tillgång till de fysiska faktorerna. Det är inte den fysiska förstörelsen i sig som är viktig utan 
effekten som den fysiska förstörelsen har på motståndarens moral.44  

3.3 Delanalys doktriner 
Med idealtyp manöverkrigföring som utgångspunkt analyseras skillnader och likheter mellan 
doktrinerna och försök görs att påvisa de stora dragen i doktrinutvecklingen. För tydlighetens 
skull kommer alla de i kapitel 2 funna generella grundprinciperna att presenteras i ordning och 
under varje grundprinciprubrik redovisas analysen. 
 
Manöver 
FMFM 1 fastslår att rörelse och eldkraft hänger ihop och att de är beroende av varandra. Syftet 
med manövern är inte att i första hand förstöra så mycket som möjligt utan att bryta upp 
motståndarens sammanhållning, organisation, ledning och mentala balans. Det är det selektiva 
användandet av eldkraft som understöd till rörelsen vid avgörande punkter som bidrar till chock 
och påverkan av moralen hos motståndaren. Framgångsrikt manövrerande beror på förmågan att 
kunna identifiera och utnyttja motståndarens svagheter och inte på att slösa resurser på en 
övermakt.45 Svagheter måste aktivt sökas upp genom en ständigt pågående spaning och vid 
lokaliserande av en svaghet måste detta omedelbart utnyttjas för infiltration eller penetrering.46  
MCDP 1 överensstämmer i stort med FMFM 1 vad gäller beskrivningen av manöver. Det finns 
en nyansskillnad när det gäller en ökad uppmärksamhet på att manöverkrigföringen innefattar 
omfattande utnötningskrigföring mot visst motstånd, då stridsförmågan kraftsamlas mot 
motståndarens avgörande sårbarheter i syfte att skapa systematiskt sönderfall. 47 I detta fall blir 
rörelsen momentant underordnad eldkraften.  
 

                                                 
42 www.globalsecurity.org/military/library/report/1990/WDP.htm [2004-11-04], Westridge D. P., FMFM 1 and its 
implications for USMC Air. 
43 US Marine Corps MCDP 1 Warfighting (Washington, D.C.: Department of the Navy, Headquarters United States 
Marine Corps, 1997).  
44 MCDP 1 , s. 2ff. 
45 FMFM 1, s. 27 ff., 59 f. 
46 FMFM 1, s. 75. 
47 MCDP 1, s. 74. 
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Båda doktrinerna överensstämmer mycket väl med idealtypens grundprincip och dess 
beskrivning. Fokus finns på att avgörande punkter och sårbarheter hos motståndaren skall nås 
genom en vald kombination av rörelse och eldkraft med hjälp av recon-pull, med syfte att skapa 
sönderfall. MCDP 1 tar dock upp att moment av utnötningskrigföring kan krävas vid 
kraftsamling för genombrott. Förutom insikten om att inte gå mot styrkor utan att istället utnyttja 
motståndarens svagheter, nämner doktrinerna inte något särskilt om andra indirekta metoder som 
del av användande av manöver. 
 
Tempo 
FMFM 1 anger att rörelsen sker, inte enbart för att nå en fördelaktigare position, utan också i tid 
genom att ett högre operationellt tempo kan hållas än motståndaren. Därmed nås ett temporärt 
överläge. Det är relativ hastighet i förhållande till motståndaren som har betydelse och 
därigenom blir hastigheten ett vapen som innebär att initiativet kan tas. Motståndaren tvingas 
parera egna aktioner. Genom ett högt tempo skall en sådan takt hållas att motståndarens 
motaktioner förskjuts i tid så att de blir irrelevanta och denne därmed får panik. FMFM 1 
framhåller också att hög hastighet är en förutsättning för överraskning och manöver samt att det 
möjliggör kraftsamling av överlägsna styrkor vid avgörande plats och tid samt mot svagheter 
(gaps) hos motståndaren. Kombinationen av koncentration av massa (kraftsamling) och hastighet 
blir rörelsemängd. I det avgörande tillfället eller på den avgörande platsen skall rörelsemängden 
vara så stor som möjligt.48  
 
I MCDP 1 finns samma uppfattning om hastighetens och tempots betydelse som vapen. Två nya 
begrepp introduceras – focus (fokus/koncentration) och effects (verkan). Fokus innebär 
sammanstrålning av verkan i tid och rum på ett objekt.49 Egentligen är det bara ett utbyte av ord – 
koncentration mot focus, men det finns en viss form av utvidgning av begreppet. Detta kommer 
att beskrivas närmare under grundprincipen ”kraftsamling”. Liksom i FMFM 1 gäller att i det 
avgörande tillfället eller på den avgörande platsen skall kombinationen av fokus och hastighet 
vara så stor som möjligt. 
 
I både FMFM 1 och MCDP 1 finns en stor överensstämmelse med beskrivningen av idealtypens 
grundprincip. Även om inte OODA Loop nämns vid namn så finns insikten i båda doktrinerna av 
vikten att kunna genomgå denna snabbare än motståndaren.50 I doktrinerna finns också 
betoningen på att skapa tillräckligt stor rörelsemängd i det avgörande läget. Däremot saknas 
beskrivningar av kraftbegreppet, d.v.s. att staben och underlydande chefer kan skapa en hög 
acceleration som motsvaras av chefens påförda vilja/kraft mot staben. Det finns dock i båda 
doktrinerna en omfattande beskrivning av vikten av förberedelser, övning och träning vilket i 
förlängningen bör ge en ökad acceleration hos staben/förbandet. Därmed ökas förmågan att 
genomgå OODA Loop snabbare. Båda doktrinerna pekar på sambandet mellan tempo och 
manöver. 
 
Indirekt metod 
Det finns som tidigare nämnts i FMFM 1 en stor insikt om att motståndarens styrkor skall 
undvikas och svagheter utnyttjas. Gaps kan skapas och penetreras eller infiltreras. De kan vara 
fysiska öppningar i fiendens styrkor men de kan också vara svagheter i tid eller rum. Vad som är 
en svaghet för ett förband kan vara en styrka för ett annat. För att rätt utnyttja svagheterna krävs 
snabbhet och flexibilitet och detta kan utnyttjas genom recon-pull.51 Det finns i teoriavsnittet en 

                                                 
48 FMFM 1, s. 32, 58 ff., 75. 
49 MCDP 1, s. 40f. 
50 OODA Loop nämns däremot i MCDP 1-3 Tactics. 
51 FMFM 1, s. 74 f. 
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stark betoning på utnyttjandet av överraskning. I detta ligger en kunskap om motståndaren.52 
Vilseledning används för att skapa förväntningar hos denne. Sedan anfalls motståndaren på en 
oväntad plats och tidpunkt vilket skapar förvirring. Genom att vara oförutsägbara och operera 
med flera möjliga handlingsalternativ blir fienden ständigt osäker och ovetande om vad som 
skall göras.53  
 
Det finns i MCDP 1 också samma betoning på dessa tre metoder för att uppnå överraskning.54 I 
övrigt finns motsvarande innehåll i doktrinerna om vikten att utnyttja motståndarens svagheter 
och undvika dennes styrkor. Det finns ett område där MCDP 1 avviker från FMFM 1 och är mer 
i överensstämmelse med idealtypens grundprincip och det är tyngdpunktsbegreppet. I FMFM 1 
nämns att avgörande sårbarheter hos motståndaren måste angripas men det finns en stark 
koppling till rent fysiska, militära sårbarheter och inte psykologiska och andra typer av 
sårbarheter.55 MCDP 1 utvecklar sårbarhetsbegreppet och sätter det i relation till en eller flera 
tyngdpunkter hos motståndaren – källan till motståndarens styrka. Det finns här en insikt om att 
det finns tyngdpunkter och avgörande sårbarheter som inte enbart finns på slagfältet men som, 
om de neutraliseras, kan leda till att motståndarens vilja att slåss upphör. De egna 
tyngdpunkterna måste skyddas.56 Det finns i båda doktrinerna en stark fokusering på att 
avgörande sårbarheter och tyngdpunkter skall angripas fysiskt.  
 
Det finns i båda doktrinerna en nära överensstämmelse med idealtypen. Idealtypen öppnar dock 
upp för en mer öppen inställning till att gaps och avgörande punkter samt tyngdpunkter kan 
utnyttjas eller göras irrelevanta genom både fysiska och psykologiska metoder, vilket skiljer sig 
något från doktrinernas tolkning. Det finns i doktrinerna en större betoning på överraskning som 
centralt tema i den indirekta metoden, där idealtypen i huvudsak pekar på användningen av 
överraskning som del av risktagning. Indirekt metod, överraskning, vilseledning, risktagning och 
djärvhet hänger dock intimt samman. 
 
Kraftsamling 
Enligt FMFM 1 är kraftsamling den mest fundamentala delen av taktiken för att nå framgång. 
Övriga ansträngningar måste stödja detta. I detta ligger betydelsen av att kunna avgöra. Allt 
annat är sekundärt. Kraftsamling måste ske mot motståndarens avgörande sårbarheter och agera 
stridsekonomiskt i övrigt. FMFM 1 nämner vidare att en enhet får ansvar för kraftsamlingen och 
alla övriga enheter måste stödja den utpekade enheten vid kraftsamlingen. Varje befälhavare 
måste bestämma en kraftsamling för varje uppdrag. Då striden utvecklas måste befälhavaren 
utnyttja uppkomna situationer för att nå framgång och bestämma ny kraftsamling med kanske 
nytt utpekat förband. Om kraftsamlingsförbandet råkar riktas mot en styrka (surface) men en 
annan enhet har upptäckt en svaghet (gap) blir den andra enheten istället kraftsamlingsenhet och 
all stridsförmåga används för att stödja denna. På detta sätt dras stridsförmågan mot svagheterna 
i fronten istället för att forcera den bakifrån.57 
 
Som tidigare nämnts tar MCDP 1 upp betydelsen av fokus/koncentration (focus) i samband med 
verkan som skall uppnås i tid och rum mot ett objekt. I detta ligger skapandet av överlägsen 
stridsförmåga för användning vid särskild plats och tid. Fokus innebär också att ett numerärt 
underlägset förband kan vara lokalt överlägsen vid ett avgörande. Att använda egna medel för 

                                                 
52 FMFM 1, s. 33 f. 
53 FMFM 1, s. 61. 
54 MCDP 1, s. 43 f. 
55 MCDP 1, s. 35 f. 
56 MCDP 1, s. 45 ff. 
57 FMFM 1, s. 72 ff. 
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onödiga ansträngningar eller för mycket av egna medel till nödvändiga men sekundära 
ansträngningar går emot principen om fokus och är kontraproduktivt.58 I övrigt har MCDP 1 
likartad beskrivning av kraftsamlingsbegreppet som FMFM 1. I MCDP 1 har dock den tidigare 
benämningen Focus of Effort bytts ut mot Main Effort. Dessutom tar MCDP 1 åter upp 
tyngdpunktsbegreppet genom att påpeka att kraftsamlingen skall riktas mot tyngdpunkten genom 
en avgörande sårbarhet hos motståndaren.59  
 
Båda doktrinerna överensstämmer i stort med idealtypens grundprincip men det finns inte i 
någon av dem en uttydning av - att, om och när - kommandostyrning eventuellt kan krävas. Det 
är möjligt att detta förklaras närmare i andra doktriner och reglementen men i dessa doktriner 
fokuseras på uppdragstaktik, utan koppling till kommandostyrning - oavsett situation. 
 
Uppdragstaktik 
I FMFM 1 beskrivs, under rubriken Philosophy of Command, att ledningen måste vara 
decentraliserad för att på bästa sätt kunna hantera krigets kaos, osäkerhet och oordning samt att 
kunna skapa tempo i operationerna.60 Den underställde chefen ges möjlighet att anpassa sin 
verksamhet till den förändrade situationen, utan stora restriktioner från den högre nivån. Det är 
dock viktigt att högre nivåer informeras om vad den underställde chefen tar sig för men denne 
behöver inte vänta på tillstånd. Vad som skall uppnås bestämmer högre chef – hur det skall 
uppnås bestämmer underlydande chef. Vidare anger FMFM 1 att decentraliserade initiativ inte 
kan tillåtas utan att samordning och fokus finns för ansträngningarna. Sammanhållning skapas 
genom samverkande initiativ och koordination i sida och inte genom påtvingad kontroll.61 
 
MCDP 1 beskrivning av uppdragstaktiken överensstämmer i stort med FMFM 1 beskrivning. 
Det finns i MCDP 1 en syn på uppdragstaktiken som ett kontrakt mellan högre chef och 
underställd chef, där den högre chefen förbinder sig att förse den underställde chefen med 
tillräckligt understöd och riktlinjer för att kunna genomföra uppdraget och lämna ”hur” till den 
underställde chefen. Den underställde chefen förbinder sig att agera efter högre chefs Beslut i 
Stort/Inriktningar. Detta kräver att underställda chefer har en god förståelse för hela operationen 
och syftet två nivåer upp.62 
 
Det finns som tidigare nämnts ingen beskrivning i någon av doktrinerna i vilken omfattning 
kommandostyrning skall användas, beroende på situation och aktivitet, jämfört med idealtypens 
grundprincip. Vikten av att initiativet tas genom denna ledningsfilosofi betonas heller inte i 
någon av doktrinerna, däremot betonas vikten av uppdragstaktik som förutsättning för att 
delegera ansvar. Mycket av beskrivningen när det gäller uppdragstaktikens innehåll med styrning 
genom syfte och uppdrag till de underställda cheferna finns med men det finns lite beskrivet om 
att misstag är tillåtet för att de underställda skall våga ta risker och nå målet. Endast en kortare 
passage under Training kapitlet i båda doktrinerna nämner att misstag måste få göras, men då 
främst kopplat till träning och övning. 
 
Sammansatta förband 
I FMFM 1 beskrivs att alla tillgängliga resurser måste användas för att få så hög stridsförmåga 
som möjligt. Genom att använda sammansatta förband tvingas motståndaren anpassa sig mot ett 
slags förband och blir därmed sårbar för ett annat slags. En förbandstyp kan täcka upp för en 
annans svagheter. På lägre nivåer utvecklas sammansatta förband genom taktiserande och 
                                                 
58 MCDP 1, s. 41. 
59 MCDP 1, s. 90 f. 
60 FMFM 1, s. 61 f. 
61 FMFM 1, s. 71. 
62 MCDP 1, s. 87 f. 
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stridsteknik medan de på högre nivå skapas genom uppdragsorganisation. I en Marine Air 
Ground Task Force (MAGTF) används anfallsunderstöd för att snabbt koncentrera överlägsna 
markstyrkor för genombrott: Artilleri och Close Air Support används för att understödja 
infanteriets penetrering och Air Interdiction flyg för att slå ut fientliga förstärkningar. Om 
motståndaren skyddar sig mot infanterianfallet blir denne sårbar för understödet och vice versa. 
Fiendens förstärkningar måste framrycka i terrängen för att undvika Interdiction flyget och kan 
därmed bli fördröjd varvid penetration kan förhindras.63 
 
MCDP 1 beskrivning av denna grundprincip överensstämmer helt med FMFM 1 och med 
idealtypens grundprincip. 
 
Risktagning 
Enligt FMFM 1 innefattar krigets osäkerhet undantagslöst bedömningar och accepterande av risk 
och finns alltid närvarande i alla uppdrag. För att samla all styrka, i en riktning eller i ett område, 
till det förband eller objekt med bäst förutsättningar att lyckas krävs risktagning. Accepterandet 
av risk innebär dock inte att hela operationens framgång får äventyras att nå framgång i en enda 
händelse med oviss utgång. I all risktagning ligger ett element av slump.64 FMFM 1 tar även upp 
begreppen överraskning (surprise) och djärvhet (boldness) som förstärkare av stridsförmågan. 
Förmåga att uppnå överraskning ligger i förmåga att rätt bedöma och sedan rubba motståndarens 
förväntningar. Även om överraskning kan vara avgörande är det ett misstag att enbart förlita sig 
på denna för en säker seger. FMFM 1 nämner också att överraskning måste finnas i alla 
operationer och är framför allt viktig för de psykologiska effekter den skapar.65  Genom att 
använda djärvhet före planering av noga avvägda tidpunkter, områden och 
styrkesammansättningar kan motståndarens svagheter snabbt utnyttjas. Men djärvheten måste 
balanseras med omdöme. Det är genom förmågan att hänsynslöst utnyttja uppkomna möjligheter 
som avgörande resultat skapas. Skicklighet i att utnyttja uppkomna möjligheter är en funktion av 
flexibilitet, djärvhet, hastighet och initiativförmåga.66 Det måste finnas moralisk mod att kunna 
fatta djärva beslut och acceptera den nödvändiga graden av risk, även när den naturliga 
reaktionen är välja ett mindre våghalsigt handlingsalternativ.67 
 
MCDP 1 har i stort samma beskrivning av grundprincipen risktagning och därtill kopplade 
begrepp. Den nämner särskilt att det finns ett nära samband mellan djärvhet och överraskning – 
viljan att acceptera risker, som ofta är nödvändigt för att uppnå överraskning, återspeglar 
djärvhet. Likaså bidrar djärvhet till att uppnå överraskning.68 
 
Det finns i båda doktrinerna en nära samstämmighet med idealtypens grundprincip. Det finns en 
betoning på att risktagning skall finnas för att överraska och ta initiativet för att komma åt 
motståndarens svagheter och därmed skapa sönderfall eller störa/rubba dennes förväntningar. 
Säkerheten kan behöva nedprioriteras men det finns liksom i idealtypen en insikt om att 
risktagandet kan bli en fara, då hela operationen kan äventyras av en enskild misslyckad aktion. 
Både doktrinerna och idealtypens grundprincip beskriver att kunskap om motståndaren är 
mycket viktig. Det finns i doktrinerna inte någon särskild betoning på att risktagning ofta 
utnyttjas vid eget underläge jämfört med motståndaren. 

                                                 
63 FMFM 1, s. 75 f. 
64 FMFM 1, s. 7. 
65 Överraskning är därmed inte typisk för enbart manöverkrigföring. Förf. anm. 
66 FMFM 1, s. 33 ff. 
67 FMFM 1, s. 70. 
68 MCDP 1, s. 45. 



F Ö R S V A R S H Ö G S K O L A N     C-UPPSATS FHS beteckning 19 100:2052 
FHS ChP 03-05   
Mj Johnny Resman 2005-08-04 Sida 21 (59) 
 
3.4 Delslutsatser doktrinutveckling 1991-2003 
I MCDP 1 finns en ökad fokusering och betoning av att utnötningskrigföring momentant kan 
behövas, vilket innebär att rörelsen vid ett genombrott kanske nedgår till förmån för eldkraften. 
Det finns alltså en ökad insikt om eldkraftens betydelse för att skapa moraliskt sönderfall hos 
motståndaren. Båda doktrinerna beskriver vikten av att kombinationen eld, rörelse och tempo är 
så stor som möjligt vid ett kraftsamlingstillfälle mot motståndarens svagheter (gaps) och 
avgörande punkter. Även om MCDP 1 inför några nya begrepp är andemeningen densamma. Det 
trycks också på i båda doktrinerna att det är oerhört viktigt att få motståndaren att hamna i 
efterläge, så denne ständigt måste parera egna åtgärder, vilket i slutändan leder till sönderfall. 
Detta innebär, även om det inte nämns, att genomgå OODA Loop snabbare än motståndaren. Det 
nämns inte i någon av doktrinerna särskilt mycket om kraftbegreppet, d.v.s att en viss massa med 
förmåga att accelerera snabbt (snabb stabshantering och ledning) innebär ökad förmåga att 
genomgå OODA Loop snabbare. Däremot trycker båda doktrinerna på vikten av förberedelser, 
träning och övning vilket i förlängningen kan ge ökad förmåga i detta avseende. 
 
MCDP 1 inför tyngdpunktsbegreppet på ett mer markerat sätt än vad FMFM 1 gör. Detta 
återfinns framför allt i beskrivningen av indirekta metoder mot motståndaren, att använda 
överraskning, tempo och rörelse för att koncentrera kraftsamlingen mot både avgörande 
sårbarheter och tyngdpunkter. Dessa tyngdpunkter och avgörande sårbarheter behöver inte alltid 
vara fysiska och militära men är om de neutraliseras, avgörande för motståndarens vilja att slåss. 
Detta är en klar skillnad mot FMFM 1 beskrivning som mer fokuserar på slagfältet och dess 
fysiska, militära objekt. Överhuvudtaget finns lite tankar i doktrinerna om andra indirekta 
metoder än de som kan utnyttjas fysiskt mot militära objekt. 
 
Kraftsamlingstankarna är centrala i båda doktrinerna men det finns i MCDP 1 en viss betoning 
av att kraftsamling även kan utnyttjas av storleksmässigt underlägsna förband för lokal 
överlägsenhet. Vikten av att delegera ansvar och använda uppdragstaktik beskrivs relativt 
ingående i båda doktrinerna. I MCDP 1 finns en tydligare beskrivning av hur uppdragstaktiken 
går till i praktiken och värdet av att den underlydande chefen känner till syfte och tankar med 
operationen/erna flera nivåer upp. Ingen av doktrinerna tar upp möjligheten att använda 
kommandostyrning i vissa situationer eller nämner något särskilt om att misstag är tillåtna när 
underlydande chefer får bestämma ”hur” och våga ta risker. Det finns vidare i båda doktrinerna 
en samstämmighet när det gäller sammansatta förband och dess betydelse för att få så hög 
stridsförmåga som möjligt och täcka upp för de olika förbandstypernas svagheter. I båda 
doktrinerna beskrivs att risktagning skall finnas för att överraska och ta initiativet för att komma 
åt motståndarens svagheter och därmed skapa sönderfall eller störa/rubba dennes förväntningar. 
Det finns i doktrinerna inte någon särskild betoning på att risktagning ofta utnyttjas vid eget 
underläge jämfört med motståndaren. 
 
När det gäller utvecklingen av synen på manöverteori och dess praktiska nyttjande i form av 
manöverkrigföring finns det alltså små skillnader under de åtta år som har gått mellan 
doktrinernas utgivande. I och med MCDP 1 mer fokusering på de nya moderna konflikternas 
utveckling, har också insikten om att slagfältet blivit mer komplext och fragmenterat, inneburit 
mer eftertryck på psykologiska faktorer som avgörande för viljan att slåss. Samtidigt förstärks 
också betydelsen av eldkraften och den fysiska verkan på motståndarens stridsmoral. Trots allt 
ser marinkåren fortfarande sina motståndare som militära kombattanter på slagfältet, där relativt 
traditionell krigföring är den förhärskande. Det kan sägas att både Sun Zis och Clausewitz tankar 
har fått ökad påverkan genom en ökad insikt om vad krig egentligen är och att det består av både 
psykologiska och fysiska faktorer. 
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3.5 Kommentarer 
Vid en undersökning av likheter och skillnader mellan två doktriner av samma typ avseende 
manöverteori/manöverkrigföring, kan det vara frestande att enbart koncentrera sig på de stycken 
enligt rubrikerna som beskriver dessa ämnen. Men i marinkårens doktriner för krigföring finns 
de manöverteoretiska tankarna spridda i hela dokumentet. Det kan därför vara svårt att hitta 
dessa delar med hjälp av analysverktygen, just för att det handlar mycket om filosofi och mentala 
tankemodeller som återfinns även i annan militärteori. Offensiv eller defensiv krigföring är 
generella militärteoretiska begrepp men de återfinns även inom manöverteori och 
manöverkrigföring. Att doktrinernas grundprinciper skiljer sig gentemot idealtypens dito är inte 
särskilt förvånande, då idealtypens grundprinciper baseras på en syntes av tidigare manöverteori. 
Det är däremot intressant att studera hur marinkåren har omsatt och prioriterat de 
manöverteoretiska bidragen för att skapa en doktrin för manöverkrigföring. 
 
Det finns också begrepp och delar av doktrinernas beskrivningar som har annan fokus än 
idealtypens grundprinciper, t.ex. överraskning och djärvhet istället för risktagning, men som vi 
sett hänger såväl risktagning, djärvhet, överraskning och vilseledning intimt samman. Det gäller 
bara att reda ut vad doktrinerna beskriver som dess inbördes förhållande. Jag bedömer att den 
största förändringen mellan doktrinerna ligger i de delar som inte helt och hållet kan härledas till 
manöverteori och manöverkrigföring. Det handlar, som nämndes i inledningen, om ökat fokus i 
MCDP 1 på olika krigföringsmetoder, krigföringsnivåer, de nya typerna av konflikter och dess 
konsekvenser samt vikten av att känna sin motståndare.  
 
 

4. Desert Storm 1991 – en undersökning 
I den normala förbandsproduktionen och övningsverksamheten fanns för U.S. Central Command 
en Marine Expeditionary Force (I. MEF) som övergripande nivå. Denna bestod av en Marine 
Division (1. MD), en Marine Aircraft Wing (3. MAW) och en Force Service Support Group ( 1. 
FSSG). Marinkårskonceptet – Marine Air-Ground Task Force (MAGTF) - innebar sedan att 
dessa förband omorganiserades i olika stridsgrupper med ibland tillhörande landstigningsfartyg. 
1988 ändrade chefen för Marinkåren, Gen. Gray benämningen för MAGTF-konceptet från 
amphibious till expeditionary för att bättre återspegla marinkårens uppdrag och förmågor. 

 
Runt om i världen och i USA fanns ett antal Marine Expeditionary Brigades (MEB) samt Marine 
Expeditionary Units (MEU). Dessa stridsgrupper är delar av en MEF och kan operera 
självständigt eller samlat med andra enheter. En MEB består av en ledningsenhet, en 
regementslandstigningsgrupp, en brigadlogistikgrupp samt en marinflyggrupp. En MEU har en 
liknande uppdelning. Personalen i en MEB kan luft- eller sjötransporteras men materielen och 
förnödenheter måste oftast förhandslagras på särskilda fartyg som befinner sig till havs eller i 
hamn i avdelade områden i världen. Dessa fartyg beordras vid insats till bakre 
grupperingsområdet för en MEB, som sätts in och avlastar utrustningen.69 En MEU är en 
självgående stridsgrupp som kan genomföra egna landstigningsoperationer. Flera MEB och 
MEU bildar i land sedan en MEF med en ledningsenhet (Command Element), en 
markstridskomponent (Ground Combat Element), en logistikkomponent (Combat Service 
Support Element) samt en flygkomponent (Air Combat Element). Ground Combat Element 
består oftast av en eller flera upprättade marindivisioner som brukar delas upp i 
                                                 
69 Simmons E. H., “Getting the Marines to the Gulf”, ur Dawson David A./Englander Evelyn A/Melson Charles D. 
(eds.), U.S. Marines in the Persian Gulf, 1990-1991: Anthology and annotated Bibliography (Washington D.C.: 
History and Museums Division HQ, U.S. Marine Corps, 1992), s. 8 ff. Ytterligare en marinkårsdivision (2. MD) 
blev sedan underställd I. MEF. 
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marinregementen/Task Forces och bataljoner. Dessutom finns en Marine Corps Reserve 
komponent med ett antal förband som kan kallas in. För organisationsskiss med ingående 
förband under Desert Storm se bilaga 1.  

4.1 Händelseutveckling i stort  
Den 2 augusti ca klockan 0100 1990 rullade tre irakiska republikanska gardesdivisioner över 
gränsen till Kuwait och närmade sig Kuwait City. Klockan 0500 var Kuwait City ockuperad och 
vid middagstid påföljande dag stod irakierna vid Kuwaits gräns mot Saudiarabien. Den 7 augusti 
beordrade den amerikanske försvarsstabschefen, Gen. Powell, de första omgrupperingarna av 
styrkor avsedda för Operation Desert Shield.70 Den 12 augusti började den ökentränade 7. MEB 
med upptill 17 000 personer (endast medförande personlig utrustning) flygas ut till Saudiarabien. 
Åtta dagar senare hade markförbanden intagit sina inledande försvarsställningar i nordöstra 
Saudiarabien, efter att ha tagit emot de avlastade fordonen och all annan utrustning från ”sitt” 
materielfartyg. Efter tilltransport av 1. MEB med flyg kunde 1. MEF den 2 september ta operativ 
kontroll av alla marinkårsstyrkor inom U.S. Central Command operationsområde. 1. MEF 
markstridsdelar bildade den 6 september 1. Marine Division. Flygstridskrafterna bildade 3. 
MAW och logistikdelarna 1. FSSG. En marinkårskomponentstab (U.S. MarCent) sattes upp av 
för att överta den operativa kontrollen av alla marinkårsförband iland. 13. MEU och 4. MEB 
kom att bilda en rörlig sjögående amfibiestyrka och kort därefter påbörjades nattliga 
landstigningsövningar längs Omans stränder. I första veckan av november var fas 1 av Operation 
Desert Shield klar. Under följande månader anländer 5. MEB samt 2. Marine Division71 och 2. 
FSSG ur 2. MEF, varav de två sistnämnda enheterna skulle underställas 1. MEF och den 
förstnämnda skulle ingå i den sjögående amfibiestyrkan. I mitten av januari 1991 fanns ungefär 
84 000 marinkårssoldater72 i Central Commands operationsområde, varav 66 000 var iland med 
1. MEF.73 Dessutom hade  
4 200 soldater (en brigad) ur U.S. Army 1. Armored Division underställts 1. MEF. 
 
Efter en uppbyggnadsfas av styrkor ur alla USA:s försvarsgrenar samt allierade styrkor i 
Saudiarabien längs gränsen mot Kuwait och väster därom, påbörjades Desert Storm den 16 
januari 1991 med en omfattande flygkampanj mot Irak och de irakiska styrkorna i Kuwait.74 I 
denna deltog 3. MAW som del i CinCCent totala flygkampanj. Flygflottiljen deltog också i 
luftskyddet av 1. MEF. Under flygkampanjen flyttade de båda marinkårsdivisionerna fram sina 
positioner längre norrut mot gränsen till Kuwait. Den 29 januari skedde en del skärmytslingar 
med irakiska förband vid gränsen. När den irakiska spanings- och underrättelseverksamheten 
p.g.a. flyganfallen i det närmaste inte längre existerade, flyttades stora förband och deras 
underhåll långt västerut i Saudiarabien. Landstigningsövningar fortsatte utanför Kuwaits kust. På 
morgonen den 24 februari startade markoffensiven (se bilaga 2) när de båda 
marinkårsdivisionerna och den underlydande armébrigaden samt saudiarabiska förband anföll 
genom det omfattande barriärområdet vid gränsen mot Kuwait. 101. Luftburna divisionen 
genomförde luftlandsättning djupt inne på irakiskt område i syfte att upprätta en främre operativ 
bas. Längre västerut avancerade en fransk pansardivision tillsammans med delar ur 82. 
Luftlandsättningsdivisionen. På eftermiddagen påbörjades det som General Schwarzkopf 
benämnde Hail Mary, nämligen en omfattande kniptångsmanöver med de västra förbanden. 

                                                 
70 Simmons E. H., “Getting the Marines to the Gulf”, s. 1 ff. 
71 2. Marine Division hade inte varit operativt insatta sedan andra världskriget. 
72 Som en jämförelse var detta antal jämförbart med antalet insatta marinkårssoldater i Vietnamkriget under toppåret 
1968 och mer än det totala antalet som landsteg vid Iwo Jima 1945. 
73 Simmons E. H., “Getting the Marines to the Gulf”, s. 8 ff. 
74 Schwarzkopf N., utdrag ur U.S. CENTRAL COMMAND briefing i TV den 27 februari 1991 med CinCCent, ur 
Dawson D. A/Englander E. A/Melson C. D. (eds.), s. 49. 
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Marinkårsförbanden och de saudiska förbanden fungerade som städ medan VII. Kåren och 
övriga förband anföll i sidan som hammare mot de irakiska förbanden i Kuwait. Samtidigt 
fortskred flyganfallen med allierat flyg mot irakiska anläggningar och förband. Snart hade 21 
irakiska divisioner gjorts obrukbara eller förstörts. Den 27 februari hade de saudiska förbanden 
och marinkårsdivisionerna säkrat Kuwait City, dess flygplats och viktigare tillfartsvägar till 
staden.75 Den 28 februari 1991 upphörde alla offensiva stridshandlingar. 

4.2 Analys av fallstudien 
I denna delanalys kommer jag att analysera händelseförloppet under Desert Storm 16 januari till 
28 februari 1991 samt vissa förberedelser inför operationen, utifrån ett antal eget valda skeden. 
På dessa skeden läggs idealtypen med dess grundprinciper som ett raster för att påvisa 
omfattningen av manöverkrigföring och på vilket sätt eventuell manöverkrigföring genomfördes. 
De skeden som fokus ligger på är markoffensivens tre första dagar 24-27 februari (G-day, G+1, 
G+2). Skälet till denna uppdelning är att dessa skeden innebar olika typ av aktivitet för 
marinkåren och därmed blev möjligheterna att bedriva manöverkrigföring olika. Detta 
tillvägagångssätt för analysen bedöms också ge en ökad flexibilitet vid tolkningen av 
manöverkrigföringens omfattning jämfört med att försöka ”malla” in krigföringen i de olika 
grundprinciperna, såsom var mer lämpligt vid doktrinanalysen. För att kunna bedriva 
manöverkrigföring har naturligtvis motståndarens aktiviteter och verksamhet stor betydelse. För 
att förstå hur Iraks förband agerade eller inte agerade och hur marinkåren såg på sin fiende, 
kommer därför analysen att inledas med en kort redogörelse för dessa faktorer. 
 
4.2.1 Motståndaren 
Marinkårens spaningsförband upptäckte förberedda leder i taggtrådshindren samt att oavsiktligt 
detonerade minor inte ersattes av irakierna. Detta kom senare att betyda mycket för den snabba 
forceringen av marinkårsdivisionerna genom hinderlinjerna. Spaningsförbanden lyckades också 
med olika medel få många av de irakiska frontsoldaterna att bege sig över gränsen och ge upp. 
Den irakiske soldatens vilja att slåss var svagare än vad som förutspåtts. Personaluppgifter som 
hittades i irakiska ledningsbunkrar under framryckningen visade på att av de soldater som 
beviljats permission kort innan krigsutbrottet, återvände inte ca 20 % till förbanden. Soldater 
som försökte fly eller desertera fångades in och sköts av exekutionspatruller. Spaningsförbanden 
rapporterade om att irakiska soldater i grupperingsområdena verkade mycket passiva; inga bar 
vapen, det fanns inga patruller och de reagerade inte på de överflygande koalitionsflygplanen. 
Den amerikanska underrättelsetjänsten hade kraftigt överskattat storleken på Iraks militära 
styrkor, deras förmåga att bedriva krigföring samt omfattningen av deras fältarbets- och 
hinderlinjer. Irakiska tillfångatagna officerare och beslagtagna militära dokument vittnade om att 
det totala antalet soldater i Kuwait och södra Irak var ca 200 000 färre än Pentagon bedömt. 
”They built these guys to be a monster” som chefen för 2. MD, Maj Gen Keys, uttryckte det.76   
 
När marinkåren slog sig igenom de två stora irakiska fältarbets- och hinderlinjerna var, enligt 
amerikanska uppgifter, de irakiska frontförbanden i dessa sektorer nedkämpade med mer än 50 
%, främst genom flyganfall.77 Ursprungligen fanns det ca nio till elva irakiska 

                                                 
75 Pope J. R., ”U.S. Marines in Operation Desert Storm”, artikel från Marine Corps Gazette juli 1991, ur Dawson D. 
A/Englander E. A/Melson C. D (eds.), s. 75 ff. 
76 Moore M, ”Porous Minefields, Dispirited Troops and a Dog named Pow”, artikel i The Washington Post 17 mars 
1991, ur Dawson D. A/Englander E. A/Melson C. D (eds.), s. 95 ff. 
77 Schwarzkopf N, utdrag ur U.S. CENTRAL COMMAND briefing i TV den 27 februari 1991 med CinCCent, s. 51. 
Det framgår inte om det är personalantalet, antalet fordon eller andra plattformar som avses; 
http://www.comw.org/pda/fulltext/0309bm30.pdf [2005-05-10], Conetta C., Catastrophic Interdiction - Air Power 
and the Collapse of the Iraqi Field Army in the 2003 War, ur ”Project on Defense Alternatives Briefing Memo #30”, 
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infanteri/mekaniserade/pansardivisioner i I. MEF operationsområde. Även om dessa var kraftigt 
bekämpade av koalitionens flyg och led av deserteringarna fanns det ändå en viss numerär 
övervikt på personal och materiel i de irakiska förbanden jämfört med marinkårsförbanden. 
Vissa av de irakiska förbanden slogs våldsamt under kortare perioder men gav i regel upp då de 
allierade förstörde den första stridsvagnen eller artilleripjäsen. Under marinkårsdivisionernas 
forcering av hinder- och fältarbetslinjerna medförde den sydostliga vinden att röken från 
brinnande oljekällor drev rakt mot de irakiska förbanden och medförde att de under en period 
inte kunde se marinkårens aktiviteter förrän mycket sent.78 En intressant uppgift om irakiernas 
uppfattning angående marinkåren lämnades av en tillfångatagen högre irakisk officer. Han sade 
att marinkårssoldaterna kallades för ”dödsänglar” vilka man trodde skulle döda varje irakisk 
soldat som kom i dess väg utan att ta några fångar.79 Det var kanske inte enbart marinkåren som 
såg sina motståndare som monster. Hela irakiska förband gav alltså upp både under 
flygoperationen och under markkriget; det finns mycket som tyder på att deras moral och 
stridsvilja på förhand var mycket dålig. Lt Gen Keys hävdar dessutom att de irakiska styrkorna 
började dra sig ur Kuwait så snart gränsen mot Kuwait passerades av de allierade. Samtidigt 
menar generalen att fynd i Kuwait City visade på ett väl planerat och förberett försvar. Det fanns 
mycket gott om ammunition och vapen och om viljan funnits, hade de kunnat bjuda till en rejäl 
kamp.80 Irakiernas utrustning var av varierande typ och modernitet men den mesta av 
markstridsutrustningen och de flesta fordonen var av gammalt sovjetiskt ursprung.81 Många av de 
irakiska fordons- och vapentyperna var klart underlägsna marinkårens motsvarande när det gäller 
prestanda, räckvidd och träffsäkerhet.  
 
4.2.2 Flygoperationen och förberedelser inför markoperationen 16 januari-24 februari 
Marinkårens I. MEF påbörjade stridsverksamhet den 16 januari 1991 genom att dess 3. MAW 
flög uppdrag enligt utgivna Air Tasking Order (ATO).82 Ett av syftena med hela 
flygoperationen/bombkampanjen var att ”förbereda stridsområdet”/förbekämpa och ”nöta ned” 
de irakiska markstyrkorna i styrka och storlek, framför allt de styrkor som fanns grupperade 
genom det system av hinder och fältarbeten som bl.a. marinkåren måste passera. Den 16 januari 
stödde 3. MAW Commander Joint Forces Air Component Command (ComJFACC) med 
bekämpning på djupet (interdiction) och Suppression of Enemy Air Defences (SEAD). 
Förbekämpningen startade för marinflygets del 15 dagar innan markoperationen inleddes med 
restriktionen från chefen för 3. MAW, Lt Gen Moore, att om målet inte påverkade I. MEF och 
förbekämpningen så bidrog inte marinflyget med insatser.83 Marinkårsflyget var alltså tvunget att 
delta med resurser under flygoperationen i något som mest liknar klassisk utnötningskrigföring 
där eldkraften är styrande och storlekssammanhang är viktiga; en direkt metod där både 
motståndarens styrka och svagheter anfalls. Som vi vet försökte också koalitionen på ett tidigt 

                                                                                                                                                             
26 september 2003. Irakiska högre officerare som tillfångatogs hävdar att det totala personalantalet minskade med 
2.5 % under den inledande flygoffensiven.  
78 “The 1st Marine Division in the Attack”, intervju med Maj Gen Myatt i U.S. Naval Institute Proceedings 
november 1991, ur Dawson D. A/Englander E. A/Melson C. D (eds.), s. 140. Detta gällde även marinkårsförbanden! 
79 Moore M, ”Porous Minefields, Dispirited Troops and a Dog named Pow”, s. 100. 
80 “Rolling With the 2d Marine Division”, intervju med Lt Gen Keys i U.S. Naval Institute Proceedings november 
1991, ur Dawson D. A/Englander E. A/Melson C. D. (eds.), s. 153 ff.; Lt Gen Boomer hävdar att marinkåren hela 
tiden var oroliga för att irakierna skulle använda kemiska stridsmedel. se //www.pbs.org/ 
wgbh/pages/frontline/gulf/oral/boomer/1.html [2005-03-17], ”Oral history: Walt Boomer”, intervju med Lt Gen 
Boomer. Datum för intervju anges inte. 
81 www.wiredvideo.com/dse/images/t_papabearday2.shtml [2005-03-01]. Cpl Rice-Macias J, 1. MD, utdrag från 
Camp Pendleton Base Newspaper The Scout, publicerad 27 juni 1991. 
82 Pope J. R., ”U.S. Marines in Operation Desert Storm”, s. 75, 79. 
83 “Marine Air: There When Needed”, intervju med Lt Gen Moore i U.S. Naval Institute Proceedings november 
1991, ur Dawson D. A/Englander E. A/Melson C. D (eds.), s. 113 f. 
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stadium direkt slå ut Iraks bedömda strategiska och operativa tyngdpunkter genom parallella 
flyganfall.  
 
Det fanns tidigt att stort vilseledningsmoment inlagt på den operativa nivån som bestod i att 
irakierna skulle förledas att tro att marinkåren skulle landstiga en masse i Kuwaitområdet.84 
Förhoppningen var att Irak skulle binda stora truppsammandragningar vid Kuwaits östra kust 
vilket skulle medföra att en omfattning i väster och penetration i söder skulle ha större chans att 
lyckas. Genom de många olika landstigningsövningarna som genomfördes av 4. MEB, 5. MEB 
och 13. MEU ingående i den sjögående amfibiestyrkan, lyckades marinkåren med uppgiften som 
del i denna operativa vilseledning och överraskning.85 Tidigt i januari beslutade Commander I. 
MEF att markförband skulle bli envolverade i operationer innan ”G-day”, dagen för 
markoffensivens inledande, i syfte att vilseleda och störa irakiska styrkor som befann sig i 
försvarsposition längs den saudi-kuwaitiska gränsen.86 Under detta skeende företog 1. MD en 
serie artilleriraider mot fientliga positioner i Kuwait. Raiderna fortsatte under hela perioden fram 
till markoperationerna inleddes den 24 februari.  
 
4.2.3 G-day 24 februari  
Den 24 februari inleddes markoffensiven genom att I. MEF påbörjade den stora penetrationen av 
de irakiska hinder- och fältarbetslinjerna (se bilaga 3). 1. MD bröt tidigt på morgonen först 
igenom de båda huvudförsvarslinjerna och mötte måttligt motstånd. En och en halv timme senare 
följde 2. MD med penetration av de båda linjerna i sitt divisionsområde, mötande sporadiskt 
irakiskt motstånd. 3. MAW flög 671 uppdrag som stöd åt I. MEF under denna dag. Sex irakiska 
divisioner anfölls med omfattande utslagning av materiel och personal.87 1. MD var organiserad i 
fyra sammansatta stridsgrupper, ett artilleriregemente, en spaningsbataljon samt två 
självständiga bataljoner (se bilaga 1).88 
 
Redan 22-24 februari skedde infiltrationsoperationer genom att TF Taro och TF Grizzly ur 1. 
MD - utan pansar, stridsfordon och fältarbetsutrustning, nattetid till fots och med eldhandvapen 
som huvudsaklig beväpning – tog sig över gränsen och genom de irakiska hinderlinjerna. De 
testade tre funna fordonsleder genom hindren och minfälten, avsedda för efterföljande förband 
vid den kommande huvudattacken. Stridsgrupperna säkrade sedan var sin flank för divisionen.89 
Vid Taros spanande efter öppningar i den första hinderlinjen, hittades en sådan kl. 0230 av en av 
bataljonerna. Endast tre timmar senare har denna bataljons (3/3) samtliga kompanier infiltrerat 
linjen.90 Dessa infiltrationer måste anses som ett klassikt exempel på en indirekt metod med 
vilseledning och manöver i form av recon-pull för att hitta gaps, gå in på djupet, öka den egna 
moralen samtidigt som motståndarens moral degraderas genom att flankerna säkras. Framför allt 
är det en stor risktagning där överraskningseffekt kan skapas och initiativet kan tas. Däremot 
                                                 
84 Schwarzkopf N., utdrag ur U.S. CENTRAL COMMAND briefing i TV den 27 februari 1991 med CinCCent, s. 
49. 
85 Maj Gen Myatt hävdar att sex av de elva irakiska divisionerna i I. MEF operationsområde bands upp av 
landstigningshotet. Dessutom bedömde han att 40-50 % av artilleripjäserna och hundratals luftvärnssystem var 
riktade mot ett tänkt landstigningsområde i öster. 
86 Sachtleben J. L., ”Artillery Raids in Southwestern Kuwait”, artikel i Field Artillery oktober 1991, ur Dawson D. 
A/Englander E. A/Melson C. D (eds.), s. 173. 
87 Pope J. R., ”U.S. Marines in Operation Desert Storm”, s. 80 ff. 
88 “Marine Corps Forces in the Persian Gulf Region February 1991”, ur Dawson D. A/Englander E. A/Melson C. D 
(eds.), s. 224. Stridsgrupperna innehöll mekinfanteri, fältarbetsförband, spaning, luftvärn, ledningsförband och ev. 
pansar. 
89 Admire J. H., “The 3d Marines in Desert Storm”, artikel i Marine Corps Gazette september 1991, ur Dawson D. 
A/Englander E. A/Melson C. D (eds.), s. 168 f. 
90 www.gulflink.osd.mil/declassimages/marines/19960919/091896_aug96_decls4_0001.html [2005-03-17]. 1. MD 
Sequence of Events 24 feb. 
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görs inte operationerna i omedelbar tidsmässig närhet till ett kommande huvudanfall med tempo, 
manöver och kraftsamling. Sammansatta förband utnyttjas inte heller för just 
infiltrationsmomentet då detta i så fall skulle bli avslöjat. Däremot fanns hela tiden tilldelat 
artilleristöd på avrop berett ur 11. Marines.91 Syftet var dock inte att understödja en kraftsamling 
utan endast för stöd vid irakiskt anfall mot Taro och Grizzly. Dessutom användes artilleri som 
förbekämpning av den första hinderlinjen i syfte att demoralisera med eldkraft samt förstöra värn 
och bunkrar inför Grizzlys och Taros infiltration. Irakiska stridsvagnar, pansarskyttefordon och 
granatkastare bekämpades också med artilleri, som del i förbekämpning ca ett dygn innan 
markoffensivens inledande. Eldkraften används inte här som understöd av en kraftsamlad rörelse 
utan som ett sätt att skapa sönderfall och anfalla ”targets of opportunity”, d.v.s. oftast surfaces. 
 
I avhemligade After Action Reviews (AAR) för 1. MD framgår stridsorganisation, uppdrag 
(mission) och chefens syfte/avsikt med striden (Commander’s Intent).92 Uppdraget består av 
endast fyra strecksatser och dessa tillsammans med syftet är ett utmärkt exempel på 
uppdragstaktik. I Commanding General’s Intent framgår tydligt en fokusering på 
manöverorienterade tankar om stridens utförande: Vilseledning av fienden om 
kraftsamlingsriktning, genombrytningen av hinderlinjerna skall ske med snabbhet och med 
utnyttjande av kraftsamling, utnyttja den låga irakiska moralen och göra dem mer ovilliga att 
strida, sammansatta insatser med artilleri och flyg, utnyttja framgångar (se bilaga 7). Frågan är 
bara på vilket sätt detta sedan genomfördes. 
 
Task Force Ripper var utpekat kraftsamlingsförband och Task Force Papa Bear var 
divisionsreserv och skulle användas för att utnyttja kraftsamlingsförbandets framgång.93 Som 
tidigare nämnts hade TF Grizzly och TF Taro redan infiltrerat och agerade flankförband (se 
bilaga 4, 5). Task Force XRAY var luftburet infanteri med pansarvärnsförmåga, innehållande 
första bataljonen ur 3. Marines (1/3), med uppgift att genomföra taktisk luftlandsättning. Task 
Force Shepherd var divisionens framsända avdelning för spaning, flankskydd och test av 
motståndet vid Al Wafrah och Al Burqan oljefält samt söder om förstahandsmålet – flygfältet Al 
Jaber. 94 TF Shepherd kan i viss mån ses som utnyttjande av recon-pull som del i manöver, där 
testet av motståndet (engagering av stridsvagnar) skulle användas för att hitta gaps. Samtidigt 
kan verksamheten också ses som en ren rekognosering av området och test av irakiska surfaces 
innan förstahandsmålet. Under hela dagen understöddes genombrottsförbanden med artillerield 
från 11. Marines. Regementet bestod av fem självständiga bataljoner vilka understödde de olika 
manöverstridsgrupperna vid olika tillfällen. Oftast kraftsamlades inte artillerielden utan en 
bataljon understödde i regel en stridsgrupp.95 
 
TF Ripper lyckas kl. 0725, efter två timmar, bryta igenom första irakiska hinderlinjen. 
Stridsgruppen följs av 3/11 och understöds av 5/11 under penetrationen. Den vunna framgången 
utnyttjas snabbt av TF Papa Bear som tre timmar efter Ripper bryter igenom den första linjen, 
understödd av 1/11. Under själva penetrationen då 1/11 följer Papa Bear, understödjer 1/12 med 
artillerield. 96 Kl. 1205 har samtliga Papa Bears manöverbataljoner penetrerat den första linjen (se 

                                                 
91 www.gulflink.osd.mil/declassimages/marines/19970820/970725_dec96_decls39_0001.html [2005-03-17]. 11. 
Marines Situation Chronology. 
92 www.gulflink.osd.mil/declassimages/marines/19970820/970725_dec96_decls34_0001.html [2005-03-17], AAR 
1. MD in Southwest Asia. 
93 “The 1st Marine Division in the Attack”, s. 141 f. 
94 Se Pope J. R., ”U.S. Marines in Operation Desert Storm”, s. 80. TF Shepherd lyckas under första dagen förstöra 
52 pansarskyttefordon, mer än 6 stridsvagnar och 5 lastbilar samt tillfångatog mer än en mekaniserad bataljon !! 
95 www.gulflink.osd.mil/declassimages/marines/19970820/970725_dec96_decls39_0001.html [2005-03-17]. 
96 Ibid. 
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bilaga 3).97 För att skapa en reserv åt I. MEF flygs markstridskomponenten i 5. MEB, som finns 
på fartyg i Persiska viken, iland och påbörjar sin uppgift.98 
Kl. 1125 påbörjar TF Ripper genombrytning av den andra hinderlinjen (se bilaga 4). Under båda 
penetrationerna av hinderlinjerna utsätts Ripper och Papa Bear av fientlig artillerield och Ripper 
påbörjar sitt genombrott av den andra linjen med endast stöd av en egen artilleribataljon (3/11). 
Elden understödjer nu rörelsen. I syfte att underlätta egna flyganfall mot andra hinderlinjen 
bekämpas fientliga luftvärnssystem av Rippers artilleri (3/11).99 Uppdykande fientliga 
stridsvagnar och artilleri bekämpas av manöverstridsgrupperna och artilleri under hela dagen. Lt 
Delaney, stridsvagnsplutonchef ur TF Ripper, uttrycker sig så här: ”We just destoyed everything 
in front of us.” (…) ”If it didn’t have a white flag, we shot it – trucks, vehicles, bunkers”.100 Kl. 
1130 har TF Shepherd följt Ripper genom den andra hinderlinjen och framrycker väster om Al 
Burqan-oljefälten för att agera flankskydd åt Ripper.  Papa Bears granatkastare och en bataljon 
ur 11. Marines inleder kl. 1500 en samordnad planerad bekämpning för att neutralisera den andra 
hinderlinjen. Detta sker ca 20 minuter innan en av bataljonerna (3/9) inleder sin penetration av 
linjen. När 3/9 bryter igenom den andra hinderlinjen kl. 1610 engageras irakiska stridsvagnar 
genom samordnad strid med artilleri (ur 1/11), stridsvagnar, attackhelikoptrar, granatkastare samt 
infanteri. Vid Papa Bears penetration av andra hinderlinjen blir en hel helikopterdivision 
underställd manöverstridsgruppen och används för CAS som stöd för en av bataljonerna (3/9).101  
Kl. 1750 har hela Papa Bear etablerat ett ”brohuvud” något öster om Rippers genombrottspunkt. 
Syftet var att skydda/ge flankskydd mot irakiska styrkor som anföll norr/österifrån, så att TF 
Ripper efter penetration ostört kunde gå västerut mot förstahandsmålet. När Ripper påbörjar 
framryckning mot Al Jaber skulle TF XRAY flygas in bakom andra hinderlinjen för att ta över 
TF Papa Bears uppgift, så att stridsgruppen kunde framrycka som understöd åt TF Ripper (se 
bilaga 5). 
 
Kl. 1545 sker den enda kraftsamlade insatsen av artilleribataljonerna, då tre av 11. Marines fem 
bataljoner samfällt skjuter mot förstahandsmålet. Detta sker innan TF Ripper påbörjat anfall mot 
Al Jaber.102 Ripper får efter kl. 1630 i uppgift att isolera flygfältet Al Jaber och uppgiften att 
rensa flygfältet från fienden ges till TF Grizzly. TF Taro är kvar som flankskydd medan TF 
XRAY återgått till sitt utgångsläge ca kl. 1800 p.g.a. fientlig beskjutning.103 Kl. 1755 får Ripper 
en FragO med uppgift att fortsätta anfallet mot Kuwait International Airport efter isoleringen av 
förstahandsmålet. 
 
Under sena kvällen den 24:e februari tvingas chefen 1. MD att beordra en paus, så att TF Papa 
Bear får tid att etablera flankskyddet åt nordöst samtidigt som divisionen etablerar sig för fortsatt 
framryckning. Artilleriet behöver framgruppera för att kunna stödja de främre enheterna och TF 
XRAY måste kunna flygas in i TF Papa Bears område (dålig sikt/mörker). Inga rörelser fick ske 
innan G+1 kl. 1000. TF Ripper understöds under genombrytningen av hinderlinjerna av flyg (A-
6 och F-18) ur 3. MAW som bekämpar irakiska stridsvagnar, främst bortom andra hinderlinjen. 
Attackhelikoptrar (AH-1W Cobra), Harriers samt U.S. Air Force OV-10 understöder 

                                                 
97 www.gulflink.osd.mil/declassimages/marines/19960919/091896_aug96_decls4_0001.html [2005-03-17].  
98 Pope J. R., ”U.S. Marines in Operation Desert Storm”, s. 82. 
99 www.gulflink.osd.mil/declassimages/marines/19970820/970725_dec96_decls39_0001.html [2005-03-17].  
100 Moore M., ”If It Didn’t Have A White Flag, We Shot It”, artikel i The Washington Post 17 mars 1991, ur 
Dawson D. A/Englander E. A/Melson C. D (eds.), s. 189. 
101 www.gulflink.osd.mil/declassimages/marines/19960924/092496_aug96_decls1_0001.html [2005-03-17]. Task 
Force Bear after action accounts, records and notes. Ofta användes upptill 40 AH-1W och ett antal Harriers som en 
samansatt understödsstridsgrupp, vilket gav goda möjligheter till kraftsamlade insatser. 
102 www.gulflink.osd.mil/declassimages/marines/19970820/970725_dec96_decls39_0001.html [2005-03-17].  
103 www.gulflink.osd.mil/declassimages/marines/19970820/970725_dec96_decls34_0001.html [2005-03-17]; 
www.gulflink.osd.mil/declassimages/marines/19960919/091896_aug96_decls4_0001.html [2005-03-17].  
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genombrottsförbanden efter begäran om understöd, främst vid fientlig beskjutning, genom att 
bekämpa granatkastare, stridsvagnar och värn. 104 
Marinkåren använder sig av ”flexibla” ATO där två flygplan skickas in i området ca var sjunde 
minut; om marinkårsdivisionerna inte kan använda dem skickas de vidare för stöd till de övriga i 
koalitionen.105 Detta låter väldigt mycket som en kontinuerlig eldkraftsanvändning för generellt 
stöd till marinkåren, utan nödvändigtvis fokusering på kraftsamling mot svagheter.  
 
Underställda marindivisionerna fanns också ett antal Remote Piloted Vehicles (RPVs) med 
spanings- och eldledningsuppgift som del i sammansatt förband men även dessa används för att 
hitta surfaces, som sedan omedelbart bekämpas med flygeldkraft. Samtliga artilleribataljoner och 
CAS-flyg deltar i bekämpningen av irakiskt artilleri inmätt med artillerilokaliseringsradar.106 
Detta kan ses som en kraftsamlande insats med sammansatta förband men primärt för att 
bekämpa surfaces och inte som del i manöver. Under hela markoperationen grupperades främre 
underhållsbaser ovanligt långt framme, nära de egna förbanden, i syfte att bibehålla kraften och 
hastigheten i framryckningen. Detta visar på, förutom den risktagning det innebar, en mental 
inställning om vikten av tempo för att skapa rörelsemängd och kraft. 
 
Under penetrationen av de båda hinderlinjerna gjordes förbandsdelning så till vida att 
divisionsreserven omedelbart utnyttjade kraftsamlingsförbandets genombrott i första linjen. 
Svagheterna i de irakiska hinderlinjerna var redan upptäckta och kunde därför snabbt utnyttjas. 
Däremot hade kraftsamlingsförbandet sådant tempo i framryckningen efter första hindret att TF 
Papa Bear inte kunde understödja, utan en paus var tvungen att läggas in. Om TF Ripper hade 
fått fortsätta ensamma hade det kunnat bli en fara för hela stridsgruppen. Det stora antalet 
irakiska krigsfångar bidrog också till att dra ned tempot på framryckningen.107  
 
Tempot i framryckningen var så hög under hela markoffensiven att marinkårens chefer oroade 
sig för att artilleriet inte skulle hinna med att stödja de främsta enheterna.108 Att tempot verkligen 
var högt bevisas av det faktum att kraftsamlingsförbandet mindre än åtta timmar efter anfallets 
inledande har brutit igenom den andra irakiska hinderlinjen.109 Dessutom skedde framryckningen 
så raskt att etableringen av de förberedda s.k. Coordination Fire Lines (CFL)110 fick ske snabbare 
än planerat. 11. Marines begärde t.o.m. att en tillfällig CFL skulle skapas närmare de egna 
linjerna, då CFL 2 ligger bortom de flesta långskjutande irakiska enheterna. Detta kan tyda på att 
irakierna sannolikt var efter i OODA Loop och ”förbisprungna” av de flesta marinkårsförbanden. 
När den tillfälliga CFL 2 etablerades vid andra hinderlinjen var redan TF Ripper och TF 
Shepherd bortom denna under framryckning mot nordväst, varför man återgick till den 
ursprungliga CFL 2 och CFL 3 fick aktiveras redan kl. 1600 (se bilaga 5).111 Även om det verkar 
som de flesta mål i 1. MD operationsområde bekämpades, fanns tillfällen där irakiska enheter 
kringgicks med följd att dessa senare kunde göra oväntade sporadiska anfall i rygg/sida på 
marinkårsförbanden.112  
                                                 
104 www.gulflink.osd.mil/declassimages/marines/19960919/091896_aug96_decls4_0001.html [2005-03-17]. Alla 
Harriers användes i huvudsak för stöd till 1. MD. 
105 “Marine Air: There When Needed”, s. 126. 
106 www.gulflink.osd.mil/declassimages/marines/19970820/970725_dec96_decls39_0001.html [2005-03-17].  
107 www.gulflink.osd.mil/declassimages/marines/19960919/091896_aug96_decls4_0001.html [2005-03-17].  
108 Moore M., ”Allies Used a Variation of Trojan Horse Ploy”, artikel i The Washington Post 17 mars 1991, ur 
Dawson D. A/Englander E. A/Melson C. D (eds.)s. 101. 
109 Det var ca 18 km mellan hinderlinjerna. 
110 CFL eller Fire Support Coordination Line (FSCL) används av bl. a. marinkåren för att reglera läget på den linje 
bortom vilken det inte krävs koordinering av egna understödjande långräckviddiga vapen - såsom flyg och artilleri – 
för bekämpning av fientliga enheter. 
111 www.gulflink.osd.mil/declassimages/marines/19960919/091896_aug96_decls4_0001.html [2005-03-17]. 
112 Se Moore M., ”Allies Used a Variation of Trojan Horse Ploy”, s. 104. 
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Under denna första dag ser vi visst användande av kraftsamling mot svagheter, utnyttjandet av 
svagheter och stor användning av högt tempo under risktagning men inte så mycket som del i en 
manöver med rörelse och indirekt metod. Sun Zis liknelse med ett rinnande vatten som letar sig 
fram och finner öppningar kan utan vidare göras, men det är en delvis planerad infiltration och 
penetration. Motståndaren är däremot relativt statisk, lider av dålig moral och är kvalitativt 
underlägsen. Marinkårens eldkraft används delvis för att underlätta rörelsen men lika ofta i rent 
skyddande avsikt eller som ren utnötning. Eldkraften används ofta som en möjlighet att utnyttja 
den teknologiska fördelen mot fiendens surfaces och inte främst för att underlätta den taktiska 
fördelen av högt tempo, bättre träning och bättre underrättelseresurser. Frågan är vilka 
möjligheter marinkåren hade att använda manöver och indirekt metod under penetrationen av 
hinderlinjerna.  Uppdragstaktik används men det går inte att fastställa att beslut tas på de lägsta 
nivåerna enligt högre chefs syfte. Det går heller inte att fastställa att kommandostyrning används 
för att utnyttja ett uppkommet läge, annat än för ren bekämpning av motståndarens plattformar. 
Sammansatta förband används som en naturlig del av allt stridande men inte alltid som en del i 
kraftsamling mot avgörande sårbarheter. Risktagningen blir aldrig en direkt fara men om det 
beror på marinkårens operationskonst eller det irakiska motståndets möjligheter att påverka, kan 
inte avgöras. Det går heller inte att fastställa om kraftsamlingsförbandet vid själva 
kraftsamlingen understöds av merparten av de övriga förbanden. Det fanns t.ex. endast en 
artilleribataljon avdelat för TF Ripper och vid själva penetrationerna följde denna i kölvattnet på 
stridsgruppen, även om annan artilleribataljon understödde. Däremot förbekämpade artilleriet 
innan penetrationen med syfte att skapa sönderfall. Det irakiska sönderfallet skulle alltså uppstå 
genom överväldigande eldkraft och inte i främsta hand genom rörelsen. Frågan är dock hur 
rörelse skapas med två omfattande hinderlinjer som skall passeras och där sikten p.g.a. röken 
från brinnande oljekällor ofta var sämre än 100 m. 
 
4.2.4 G+1 25 februari  
Under markoperationens andra dag fortsatte I. MEF sitt anfall i avdelat operationsområde 
mötande måttligt irakiskt motstånd. Hinderlinjerna hade nu passerats av båda divisionerna och 
huvuddelen av 1. MD står beredd att framrycka norrut mot Burqan-oljefälten. Ett irakiskt 
motanfall sattes in mot de främre grupperade stridsgrupperna men anfallet slogs tillbaka. Mot 
slutet av dagen konsoliderades ställningarna och förstahandsmålet, Al Jaber, rensades på de sista 
irakiska enheterna. Ett stort antal irakiska stridsvagnar (80) slogs ut och tusentals krigsfångar 
togs med minimala egna förluster. 2. MD anföll norrut från en linje söder Al Abdallya längs en 
hårdgjord väg. Efter artilleribekämpning möttes divisionen av ett stort antal krigsfångar. Ett 
mycket stort antal stridsvagnar (248) och andra fordon slogs ut. 3. MAW flög under dagen 460 
uppdrag och anföll enheter från sex irakiska divisioner och förstörde ett stort antal stridsvagnar, 
pansarskyttefordon, artilleripjäser, luftvärn och raketartilleri.113 Så fort nya större irakiska 
förband och enheter upptäcktes bekämpades dessa, antigen av marinflyget själva eller i 
samverkan med stridsgrupperna. 
 
I en ytterligare vilseledningsmanöver som del i en operativ indirekt metod började 4. MEB 
ombord på TF 156 till sjöss kl. 0400 genomföra landstigningsmoment med helikoptrar samtidigt 
som USS Missouri sköt artillerield. Syftet var att rikta irakiernas uppmärksamhet mot en 
eventuell landstigning samt få irakierna att ytterligare tappa situationsmedvetenheten. Irakierna 
svarade genom att avfyra sjömålsrobotar, dirigera divisioner till kustavsnittet och förstärka 
området med en division.114 Frågan är bara om detta är vilseledning som del av 
manöverkrigföring eller vilseledning som del i vilken krigskonst som helst. 
 
                                                 
113 Pope J. R., ”U.S. Marines in Operation Desert Storm”, s. 82. 
114 Pope J. R., ”U.S. Marines in Operation Desert Storm”, s. 82. 
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En tankeväckande iakttagelse är fördelningen av artilleribataljonerna till de olika 
stridsgrupperna. TF Ripper som var det huvudsakliga kraftsamlingsförbandet hade endast 
direktunderstöd/Direct Support (DS) av en artilleribataljon (3/11). Under G+1 ändras 
tilldelningen såtillvida att 3/12 förstärker 3/11; 5/11 ger General Support (GS) – prio TF 
Shepherd; 1/11 ger GS – följer TF Papa Bear och på order DS Papa Bear; 1/12 DS till TF Taro + 
TF XRAY samt TF Grizzly.115 Vi ser alltså en strävan att kraftsamla artilleriresurserna till 
kraftsamlingsförbandet med möjlighet att även kraftsamla för exploateringsförbandet (Papa 
Bear) samt framsänd avdelning. Om denna kraftsamling sedan görs för att utnyttja möjligheten 
till genombrott/kringgång under manöver eller för att kraftsamla mot motståndarens förband 
generellt, är avgörande för bedömningen gällande omfattningen av manöverkrigföringen. Det 
blir därmed viktigt att studera artilleriets och övriga understödjande enheters verksamhet under 
divisionens framryckning. 
 
Eftersom huvuddelen av genombrottsförbanden har passerat de två hinderlinjerna, bör det nu 
finnas utrymme att manövrera, hitta gaps m.h.a. recon-pull och skapa rörelsemängd genom 
tempo och hastighet, där eldkraften understödjer rörelsen vid kraftsamling. Det bör finnas 
möjlighet att gå på djupet och skapa sönderfall genom överlägsen manöver så att irakierna blir än 
mer efter i OODA Loop. Det är nu intressant att analysera hur marinkåren utnyttjar denna 
möjlighet till verklig manöverkrigföring. Tidigt på morgonen anfaller TF Ripper och TF 
Shepherd var sin ända på en irakisk kolonn strax norr Al Jaber (se bilaga 5). Shepherd med sitt 
nordliga läge agerar både flankskydd och framsänd avdelning men agerar här inte så mycket för 
att finna öppningar, utan främst som understöd till kraftsamlingsförbandet. Shepherd fortsätter 
under hela dagen att skydda Ripper genom att attackera irakiska stridsvagnar, 
pansarskyttefordon, infanteri och bunkrar – både själva och i samverkan med attackhelikoptrar 
och övrigt flyg ur 3. MAW. På kvällen återtar Shepherd uppgiften att agera flankskydd åt norr 
och öster. Kl. 0753 visar underrättelser att två irakiska mekbrigader samlas strax söder om Al 
Burqan-oljefältet. Omedelbart begär divisionens eldkoordineringscenter (Fire Support 
Coordination Center) att 11. Marines inleder bekämpning av detta hot. Samtliga av regementets 
bataljoner kraftsamlas för denna bekämpning.116 Återigen ser vi en fokusering på att bekämpa 
surfaces med eldkraft och inte i första hand utnyttja avgörande sårbarheter genom manöver. Kl. 
0803 inleder irakierna en serie motanfall genom att först anfalla TF Papa Bears ledningsplats 
med stridsvagnar och infanteri. Denna försvaras av stabskompaniet på plats som med hjälp av 
pansarvärnsrobotar och finkalibrig eld slår tillbaka anfallet! Kort därefter möter 
stridsvagnsbataljonen (1. Tank Bn) i Papa Bear ett irakiskt stridsvagns/mekinfanteri anfall söder 
Al Burqan-oljefälten (se bilaga 5). Efter två timmars strid klarnar dimman/röken så pass att 
marinkårens attackhelikoptrar i en samordnad insats kan understödja stridsvagnsbataljonen. 
Ytterligare en timma senare är striden över och det irakiska förbandet besegrat.  
 
Kl. 0730 får 1/1 order från TF Papa Bears ledning ”to clear the Burqan Oilfield north to 
Gathering Center 4”, vilket var i de sydöstra delarna av oljefältet (se bilaga 5). Kl. 0830 anfaller 
1/1, med understödjer av artillerield från 1/11, irakiska förband på väg norrut (!) och två timmar 
senare anfaller delar av samma bataljon irakiska enheter vid Al Burqan-oljefälten.117 Bataljonen 
har i sin anfallsiver hamnat långt utanför stridsgruppens gränser. Det framgår av Maj John 
Turner, TF Papa Bears Operations Officer, AAR att han ansåg att om 1/1 inte hade snabbt 
förflyttat sig norrut och engagerat motståndarens pansar den morgonen, så hade divisionens 

                                                 
115 www.gulflink.osd.mil/declassimages/marines/19970107/970107_oct96_decls8_0013.html [2005-03-27]. 1. MD 
Situation Chronology. 
116 Ibid. 
117 www.gulflink.osd.mil/declassimages/marines/19970107/970107_oct96_decls8_0013.html [2005-03-27].  
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ledningsplats anfallits av ett mycket starkare fientligt anfall än som senare blev fallet.118 Detta 
indikerar en vilja att ta initiativet och komma innanför motståndarens OODA loop men samtidigt 
sker det genom klar inställning att motståndarens hotande mekförband skulle bekämpas och detta 
med en direkt metod. Det finns inget underlag på vilket mandat som gavs chefen 1/1 eller om 
denne agerade inom högre chefs beslut i stort och syfte. Kl. 0930 anfaller de främre delarna av 
divisionen åt nordväst men ett irakiskt motanfall, av ungefär en mekbataljons storlek, riktas mot 
divisionens främre ledningsplats. Främre enheter ur 1. MD slår en timme senare tillbaka 
motanfallet med användande av sammansatta förband i form av pansarvärn, attackhelikoptrar 
och lätt bepansrat infanteri. Ännu en irakisk motattack sker kl. 1100 och slås även den tillbaka av 
samverkande lätt bepansrat infanteri och attackhelikoptrar. Nu rapporteras om flera 
stridsvagnskoncentrationer i nordost. De irakiska motanfallen medför att TF Rippers anfallstid 
mot norr ändras från kl. 1100 till ”på order”.119 
 
Vi ser här hur irakierna kortvarigt tar initiativet och hur 1. MD oftast reagerar på uppdykande hot 
med massiv eldkraft från sammansatta förband. Sammansatta förband används ibland under 
rörelse men inte för kraftsamling mot sårbarheter utan för kraftsamling med direkt metod mot 
surfaces. Divisionen var under anfall och hade fått underrättelser om att irakiska motanfall kunde 
vara förestående, men tidigare framgångar hade sannolikt medfört att divisionen inte kände 
behov att gruppera i djupförsvar med motanfall under rörelse/manöver. Eldkraft, bättre vapen 
och träning samt bibehållande av tempo och initiativ skulle lösa uppkomna situationer. Intressant 
nog verkar det som irakierna riktat in sig mot något som kanske kan tolkas som en av 
marindivisionens avgörande svagheter – ledningen.  
 
Kl. 1500 landar TF XRAY in med helikopter söder om andra hinderbältet för att säkra 
divisionens högra flank. Kl. 1830 är stridsgruppen redo i stridsställningar norr hinderlinjen i TF 
Papa Bears område och lyder nu under Papa Bear. På eftermiddagen lokaliserar Papa Bears 1. 
Tank Bn en nedgrävd irakisk bepansrad enhet, vilken bekämpas i samverkan med artilleri och 
flyg. Istället för att gå runt och fortsätta framåt engageras motståndaren åter med en direkt metod 
m.h.a kraftsamling av sammansatta förband mot surfaces. Medan bekämpningen pågick 
meddelade TF Taro att det fanns ytterligare en pansarstyrka i närheten som verkade vilja ge upp. 
Nu sker planering för en märklig kombination av indirekt och direkt metod: Samtidigt som 1. 
Tank Bn riktar elden mot den rapporterade enheten så skall Taro skicka en PSYOPS-helikopter 
för att i samverkan med eldkraften tvinga det irakiska förbandet att ge upp. Helikoptern dök dock 
aldrig upp och tillfället gick missat.120 Under TF Papa Bears förflyttning norrut till 
samlingsområde för fortsatt anfall, understöddes stridsgruppen av 1/11 som sköt artillerield. 
Detta är understöd under rörelse men inte för kraftsamling eller manöver.  
 
En intressant risktagning och indirekt metod används när TF Grizzly transporteras med lastbil 
från sin position som vänster flankskydd mellan hinderlinjerna, upp till Al Jaber.121 Kl. 1630 har 
större delen av TF Grizzly lyckats ta sig igenom andra hinderlinjen och grupperat för anfall mot 
Al Jaber.122 Detta innebar en viss risktagning genom att den vänstra flanken mellan 
hinderlinjerna lämnades oskyddad. Samtidigt finns 2. MD relativt nära västerut och det fanns i 
realiteten liten möjlighet för irakierna att infiltrera igenom stridsgrupperna norr om andra 
hinderlinjen och igenom denna. Innan anfallet sker förbekämpning genom 3/7:s granatkastare 
                                                 
118 Se http://www.wiredvideo.com/dse/images/t_papabearday2.shtml [2005-03-01]. Detta var det hittills största 
pansarslaget i marinkårens historia.  
119 www.gulflink.osd.mil/declassimages/marines/19970107/970107_oct96_decls8_0013.html [2005-03-27].  
120 www.gulflink.osd.mil/declassimages/marines/19961210/120396_oct96_decls23_0001.html [2005-03-27]. Papa 
Bear input for 1. MD Summary of Action. 
121 “The 1st Marine Division in the Attack”, s. 141. 
122 www.gulflink.osd.mil/declassimages/marines/19970107/970107_oct96_decls8_0001.html [2005-03-27].  
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samt artilleri. Kl. 1746 påbörjas anfallet och ett kompani lyckas få ett visst fotfäste på 
flygfältsområdet. Kl. 2100 avbryts anfallet p.g.a. mörker och oljerök. Divisionen får under 
kvällen information om att en irakisk pansardivision planerar att återta Al Jaber. Kl. 2145 ger 
divisionen ut en FragO med uppgift att anfalla 1. MEF tredjehandsmål – Kuwait International 
Airport (KIA) under G+2. Senare ger 11. Marines ut en FragO gällande anfallet mot KIA: 3/11 
och 3/12 skall bataljonsvis framgruppera växelvis väster om TF Ripper för direktunderstöd, 1/11 
följer i släptåg i formering bakom Ripper/Papa Bear/Shepherd för GS – beredd DS åt Papa Bear, 
5/11 följer i formering TF Shepherd väster om stridsgruppen med uppgift GS – beredd DS åt 
Shepherd, 1/12 DS åt TF Taro/XRAY samt Grizzly. Under hela dagen fortsätter TF Taro 
säkrandet av divisionens högra flank mellan hinderlinjerna.  
 
Under denna dag tvingades 1. MD att höja C-beredskapen vid ett flertal tillfällen.123  Detta 
tillsammans med den dåliga sikten och den stora mängden krigsfångar påverkade självklart 
möjligheterna till manöver och tempo. Att Al Jaber var förstahandsmål måste inte innebära att 
flygfältet måste intas och fienden förgöras. Det hade kunnat räcka med att isolera flygfältet, då 
det försvarades av mekförband utan stridsvagnar, och istället vänta ut irakierna. Nu användes i 
och för sig inte TF Ripper för uppgiften utan istället Grizzly, vilket medförde att 
kraftsamlingsförbandet kunde fokusera framåt utan att tappa för mycket kraft och tempo. 
Problemet var bara att Ripper ägnade sig åt att ”jaga” irakiska förband för att slå ut dem med 
eldkraft. 
 
4.2.5 G+2 26 februari  
I. MEF fortsatte anfallet norrut mot 1. MEF tredjehandsmål, KIA, mötande måttligt motstånd. 1. 
MD mötte nu större motstånd från mer kvalificerat pansar (T-72) men irakierna tvingades 
tillbaka och gav upp nordväst om flygplatsen. Över 300 irakiska stridsvagnar slogs ut med små 
egna förluster. 2. MD avancerade mot 1. MEF andrahandsmål, staden Al Jahra, mötande måttligt 
motstånd. På sena eftermiddagen hade målet intagits och divisionen fortsatte med uppgift att 
spärra utfartsvägarna/flyktvägarna mot Basrah för de irakiska förbanden. Divisionen slog ut 166 
stridsvagnar och tog hand om tusentals krigsfångar. 3. MAW understödde 1. MEF framryckning 
i divisionsområdena, med bekämpande av främst artilleri och pansar i närheten av Kuwait IA 
samt Al Jahra. Ytterligare en operativ vilseledningsaktion inleddes då helikoptrar ur 4. MEB 
genomförde simulerad amfibisk verksamhet mot några kuwaitiska öar.124 
 
Kl. 0030 befinner sig TF Papa Bear i utgångsområde inför anfall mot Kuwait IA (se bilaga 6). 
Stridsgruppen är åter divisionsreserv. Kl. 0600 förstärks TF Ripper med ett kompani ur TF 
Shepherd, vilket indikerar en vilja att förstärka kraftsamlingsförbandet inför det kommande 
anfallet. Kl 0624 beordrar divisionsledningen Ripper att fortsätta anfallet mot Kuwait IA. Kl. 
0700 fortsätter TF Grizzly sitt anfall mot Al Jaber och fram till ca kl. 1400 rensas 
flygfältsområdet på irakiska förband och ställningar. Kl. 0722 begär Ripper marint 
artilleriunderstöd och får det ca en timme senare genom USS Missouri.125 Detta är klassisk 
förbekämpning i syfte att nöta ned motståndaren innan anfall och därmed förhoppningsvis skapa 
sönderfall. Kl. 0750 framrycker TF Shepherd längs 90 Ö i koordinatsystemet som divisionens 
högra flankskydd. Stridsgruppen fortsätter i denna uppgift även under eftermiddagen och ett 
antal irakiska stridsvagnar, pansarskyttefordon och lastbilar blir bekämpade eller tillfångatagna. 
Under förmiddagen fortsätter Ripper sin framryckning och bekämpar nedgrävt infanteri, 

                                                 
123 www.gulflink.osd.mil/declassimages/marines/19970107/970107_oct96_decls8_0001.html [2005-03-27]. 
124 Pope J. R., ”U.S. Marines in Operation Desert Storm”, s. 83. 
125 www.gulflink.osd.mil/declassimages/marines/19970107/970107_oct96_decls8_0001.html [2005-03-27].  
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stridsvagnar126 samt luftvärnspjäser. Ett flertal gaslarm medför att divisionen får höja 
beredskapsgraden.  
Kl. 0800 påbörjar Papa Bear sin framryckning norrut från sitt utgångsläge sydost om Ripper. 
Papa Bear har 3/9 i täten med 1/1 släpande till vänster och 1. Tank Bn samt pionjärer bakom de 
främre bataljonerna. Sikten är närmast obefintlig p.g.a. oljeröken (40-150 m i medel). Tre 
timmar senare har Papa Bear nått 20 N i koordinatsystemet och ett antal utslagna irakiska 
stridsställningar och stridsfordon passeras. Kl. 1000 får TF Taro, som fortfarande befinner sig 
mellan hinderbältena, meddelande om att förbereda sig för att med lastbil transportera 
stridsgruppen norrut för att säkra Kuwait IA. Denna transport inleds kl. 1600. Liksom med TF 
Grizzly under G+1 används här en viss risktagning och indirekt metod, men med tanke på att 
anfallsförbanden i stort hade skjutit bort allt motstånd under framryckningen, var riskerna 
egentligen rätt små. Kl. 1135 har Ripper nått gränsen för sin inledande framryckning, 30 N i 
koordinatsystemet.127 
 
Kl. 1330 ges FragO till stridsgrupperna om anfall mot Kuwait IA. Papa Bear får uppgiften att 
anfalla och isolera flygplatsen mot syd och väst medan Ripper får uppgift att hindra/blockera 
utfartsvägarna nordost om flygplatsen. Uppgiften att isolera flygplatsen åt öst ges till Shepherd. 
Kl. 1430 ger Papa Bear ut en FragO till underställda förband128 och en halvtimme senare har TF 
Grizzly intagit och säkrat Al Jaber. Kl. 1530 fortsätter Ripper anfallet norrut och irakiska 
förband retirerar norrut. Genom TF Shepherds höga tempo, som ca kl. 1600 befinner sig öster 
om Kuwait IA, har Rippers högra flank lämnats öppen, vilket meddelas divisionsledningen och 
Papa Bear. Papa Bear ges tillstånd framrycka norrut för att säkra flanken, samtidigt som 1/11 får 
order att ge DS åt Papa Bear.129 Anfallsordern kommer endast två minuter efter att 
divisionsledningen fått informationen om flanken från Ripper, vilket visar på divisionstabens 
förmåga att öka accelerationen genom att genomgå OODA loop snabbt och därmed öka kraften. 
Initiativet förloras inte och tempot kan upprätthållas. Möjligen kan det diskuteras om 
uppdragstaktik har använts, då stridsgrupperna sinsemellan skulle kunna ha löst situationen 
enligt högre chefs syfte och bara informerat högre chef. Papa Bear fortsätter framryckningen 
norrut med 3/9 i täten, följt av 1/1.130 Stridsgruppen går runt en rad irakiska ställningar, vilket 
förefaller vara en viss indirekt metod. Samtidigt fick delar ur 11. Marines ta sig igenom Papa 
Bears förband, då dessa ”were engaged in clearing an iraqi strongpoint” – vilket onekligen 
förefaller vara en mer direkt metod mot surfaces. 
 
Under den fortsatta eftermiddagen fortsätter Rippers anfall och stridsvagnar och 
pansarskyttefordon bekämpas, ibland genom kraftsamlade insatser i sammansatta förband 
tillsammans med attackhelikoptrar.131 Vid femtiden på eftermiddagen befinner sig Ripper väster 
om Kuwait IA. Samtidigt har TF Shepherd nått utkanten av Kuwait City mötande minimalt 
motstånd, och fortsätter in i staden. Kl. 1830 stannar stridsgruppen upp vid 41 N i 
koordinatsystemet och kl. 2230 får Shepherd order att inta Kuwait IA. Samtidigt beordras TF 

                                                 
126 2. MD hade förstärkts med “Tiger Brigade” ur U.S. Army 2. Armored Division, då bedömningen var att endast 
deras M1A1 stridsvagn kunde rå på de irakiska T-72 som huvudsakligen fanns i 2. MD divisionsområde. Att 1. MD, 
som var utrustade med M-60 stridsvagnen, ändå lyckas bekämpa T-72 i sitt divisionsområde, beror sannolikt på 
användandet av pansarvärnsrobotar.  
127 www.gulflink.osd.mil/declassimages/marines/19970107/970107_oct96_decls8_0001.html [2005-03-27].  
128 www.gulflink.osd.mil/declassimages/marines/19961210/120396_oct96_decls23_0001.html [2005-03-27]. 
129 www.gulflink.osd.mil/declassimages/marines/19970107/970107_oct96_decls8_0001.html [2005-03-27].  
130 www.gulflink.osd.mil/declassimages/marines/19961210/120396_oct96_decls23_0001.html [2005-03-27].  
131 “The 1st Marine Division in the Attack”, s. 140. För att kunna se genom oljeröken utrustades två Huey helikoptrar 
med infraröd sensor (FLIR) och laserutpekare. En sådan flög sedan in och fann mål framför TF Ripper. Målen 
belystes med laser så att en division Cobras kunde skjuta Hellfire-robotar mot stridsvagnarna – främst T-72. 
Därefter följde ytterligare en division med Cobras. 
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Taro att göra halt vid Al Burqan-fälten, för att kunna fortsätta under nästa dag. Framemot tidiga 
kvällen når Papa Bear 3/9 ett odlat område, sikten är fortfarande mycket dålig och bataljonen blir 
därför försenade i sin framryckning. 1/1 och den framskjutna stridsgruppsledningen blir 
beskjutna av civila fordon med flyende irakiska soldater varvid elden besvaras. Kl. 2300 har 3/9 
brutit igenom stängslet som omger Kuwait IA och intagit stridsställningar, samtidigt som 
divisionsledningen beordrar halt för alla stridsgrupper eftersom Papa Bear har varit oväntat 
snabba i sin framryckning. Stridsgruppen får order att dra sig tillbaka något för att inte riskera 
egen beskjutning när TF Shepherd tar flygplatsen. Artilleriet har i stort följt sina stridsgrupper 
enligt plan, där målsättningen har varit att gruppera fram så många bataljoner som möjligt söder 
Kuwait IA inför anfallet mot flygplatsen.132 
 
Vi kan under denna dag notera att framryckningen mot flygplatsen inledningsvis leddes av det 
utpekade kraftsamlingsförbandet – TF Ripper. Utifrån de uppgifter som finns att tillgå verkar 
inte Ripper utföra någon nämnvärd manöver under rörelse för att gå på djupet och skapa 
sönderfall. Motståndaren engageras vid direktkontakt med hjälp av sammansatta förband där 
helikoptrar täcker upp för de mekaniserade förbandens oförmåga att kunna bekämpa irakiska T-
72. Kraftsamlingsförbandet har understöd av två artilleribataljoner och dessa följer under 
rörelsen framåt, så i viss mån används eldkraften för att understödja rörelsen. Divisionsreserven 
skall i idealtypen främst användas för att utnyttja funna svagheter och sårbarheter hos 
motståndaren men används av 1. MD främst för att skydda kraftsamlingsförbandet. När sedan 
Papa Bear verkar hitta en gap i irakiernas linjer, utnyttjas detta inte såtillvida att Papa Bear blir 
nytt kraftsamlingsförband där övriga understöder. Kanske beror detta på att Ripper var för 
engagerade med den irakiska pansardivisionen i sitt område, kanske hade 1. MD genom 
risktagning använt för få anfallande resurser för att lösa ut detta. Trots allt anföll endast ca tre 
stridsgrupper (stora brigader) mot anfallsmålen, där övriga agerade flankskydd och/eller rensade 
och tog anfallsmålen. TF Grizzly, Taro och Shepherd var i praktiken divisionsreserver medan 
Papa Bear understödde Ripper i dennas anfall. Divisionsledningen verkar snarast bli 
konfunderade när Papa Bear oväntat tar sig in på flygplatsområdet; det var ju Shepherd som 
skulle ta flygplatsen! Här tas alltså inte initiativet för att utnyttja framgången. Shepherds 
utnyttjande av framgång för att gå på djupet är det bästa exemplet på indirekt metod med 
manöver. Frågan är bara hur mycket sönderfall som skapades då irakierna p.g.a. dålig sikt, inga 
underrättelser, dålig moral redan var hopplöst efter i OODA Loop. På ett märkligt sätt använder 
marinkåren både indirekta och direkta metoder med eldkraft som bärande framgångsfaktor. 
Tempot var högt med hänsyn till den dåliga sikten men frågan är om den varit det mot lite mer 
kvalificerat motstånd. Sannolikt har uppdragstaktik använts i stor omfattning men detta kan inte 
klarläggas utifrån källmaterialet. 
 
4.2.6 G+3/4 27-28 februari 
Under natten fortsatte 1. MD säkringen av 1. MEF tredjehandsmål. TF Shepherd intar kl. 0657 
flygplatsen och säkrar området i väntan på TF Taros ankomst. 2. MD förblir kvar i närheten av 
Al Jahra och påbörjar rensningsaktioner i sitt divisionsområde, samtidigt som koordinering sker 
med de arabiska styrkor som skulle ta sig in i Kuwait City. 3. MAW flög mer än 200 uppdrag 
med koncentration mot flyende irakiska styrkor i norra Kuwait. Kl. 0800 på G+4 upphör alla 
offensiva operationer på order av USA:s president. 1. MD blir kvar i försvarsställningar runt 
Kuwait IA och Al Jaber. 

                                                 
132 www.gulflink.osd.mil/declassimages/marines/19970107/970107_oct96_decls8_0001.html [2005-03-27].  
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4.3 Delslutsatser 
Motståndaren engageras oftast vid direktkontakt, många gånger med sammansatta förband och 
rörelsen understödjer oftast eldkraften. Manöver för att skapa sönderfall används alltså i liten 
utsträckning men möjligheterna att göra detta begränsas av den dåliga sikten och hinderlinjerna. 
Det finns hela tiden en inställning bland marinkårscheferna att ta initiativet, öka accelerationen 
och befinna sig innanför motståndarens OODA Loop och tempot är verkligen högt i förhållande 
till motståndaren. Indirekt metod används i liten utsträckning, förutom den operativa vilseledning 
som används innan markoffensivens inledande. Om vi ser till hela marindivisionen lyckas 
faktiskt marinkåren genom rörelse med viss indirekt metod (Shepherd, Taro och Grizzly) - men 
utan manöver - ta målen. Det finns ett utpekat kraftsamlingsförband på stridsgruppnivån, med 
avdelat understöd för detta förband, men understödet är generellt över tiden och anpassas bara 
delvis i tid och rum. Det finns inte heller någon inriktning på att utnyttja uppkomna situationer 
för att växla till nytt kraftsamlingsförband. Det går inte att fastställa att det finns utpekade 
kraftsamlingsförband på bataljonsnivån, även om detta troligtvis var fallet. Uppdragstaktik 
används med delegerat ansvar men det går inte att fastställa hur underordnade chefer förstod 
högre chefs syfte och agerade efter detta. Sammansatta förband används flitigt för att kombinera 
styrkor och ibland täcka upp för svagheter men oftast gäller principen ”så mycket eld i målet 
som möjligt”. Många gånger används sammansatta förband för skydd och inte för att utnyttja 
kraftsamling för genombrott. Det finns en viss kalkylerad risktagning, särskilt inledningsvis då 
hinderlinjerna och motståndet inte var känt. Överraskning som del i risktagning används framför 
allt innan och i anslutning till markoffensivens inledande.  
 
Vi ser alltså ett stort inslag av utnötningskrigföring men det finns delar av manöverkrigföring 
med. Trots de osäkerheter och den friktion som fanns i form av dålig sikt och viss osäkerhet om 
de irakiska förbandens verksamhet och läge, lyckas marinkåren snabbt ta sig fram till sina mål. 
Under tre dygn avverkades över 100 km, där två hinderlinjer dessutom penetrerades. Om detta är 
ett utslag av förmåga att operera under kaos, uppdragstaktik, högt tempo och överlägsen eldkraft 
eller enbart på irakiernas låga moral, kvalitativa underlägsenhet och (o)förmåga att strida är svårt 
att svara på. Troligen lyckas marinkåren nå sina mål genom en kombination av ovanstående. Det 
är dock en i huvudsak endimensionell strid med skapande av rörelsemängd genom högt tempo 
men utan större rörelse i manöver på den lägre nivån.  Vi återkommer då till frågan om 
möjligheterna att bedriva manöverkrigföring. Efter hinderlinjerna fanns goda möjligheter att gå 
på djupet och skapa sönderfall genom överlägsen manöver. Dålig sikt och intränat beroende av 
eldkraft innebar dock troligtvis att det ändå inte blev manöverkrigföring fullt ut.  

4.4 Kommentarer 
Det är svårt att avgöra vad marinkåren uppfattar som irakiernas operativa och taktiska 
tyngdpunkter och dess avgörande sårbarheter. Med tanke på att de flesta mål under Desert Storm 
som befinner sig i marinkårens väg bekämpas så kan dessa vara såväl svagheter som styrkor eller 
rent av taktiska tyngdpunkter. Surfaces and gaps är ju inte bara fysiska enheter men att fastställa 
när marinkåren identifierar och utnyttjar fysiska och icke fysiska avgörande sårbarheter hos 
irakierna, blir problematiskt med de källor som finns till förfogande. Tillgång till en fastställd 
operationsdesign för de båda krigen skulle onekligen ha underlättat bedömningen och gett ett 
mer tillförlitligt resultat. I mycket av källmaterialet för Desert Storm, som har 
marinkårsrepresentanter som källor, finns en stor fokusering på hur många stridsvagnar och 
andra vapensystem som slagits ut, hur många bomber som fällts, hur många fångar som tagits 
och hur lite egna förluster som lidits. Detta framgår inte i analysen men förstärker bilden av att 
marinkåren, under främst det första Irakkriget, hade en stor förkärlek för storlekstal och 
eldkraftens betydelse. Den grundprincip där risken för feltolkning i analysen av Irakkriget 1991 
är störst - är uppdragstaktik. Det finns några få exempel på olika typer av order och i dessa kan 
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oftast ses tydliga kännetecken för ett uppdragstaktikbaserat sätt att formulera sig. Det är däremot 
svårt att avgöra hur de lägre nivåerna sedan agerade, vilka risker de tog, om kommandostyrning 
användes samt när det användes, och om misstag tilläts. Tillgängligt källmaterial ger inte 
tillräckliga svar i detta avseende. Källmaterialet ger heller inga detaljerade bevis för att 
bataljonsförbanden utförde indirekt metod med manöver. Detta kan de i verkligheten mycket väl 
ha gjort, men i de avhemligade rapporterna framgår med tydlighet den stora fokuseringen på att 
irakiska enheter hela tiden bekämpas under framryckningen (i en riktning). Då irakiska enheter 
inte befinner sig inom räckvidd letas dessa upp för att ofta med kraftsamlade insatser bekämpas 
med eldkraft. Sammansatta förband finns så gott som alltid naturligt organiserade i marinkårens 
manöverförband. Därigenom blir det främst användandet av artilleri och flyg tillsammans med 
manöverförbanden och deras gemensamma effekt som utgör verkligt sammansatta förband. 
 
 
5. Iraqi Freedom 2003 – en undersökning 
Enligt marinkåren själva har det inte skett några större förändringar i själva marinkårskonceptet 
sedan Desert Storm 1991.133 Expeditionary Maneuver Warfare (EMW) är det senaste operativa 
huvudkonceptet och innefattar koncepten Operational Maneuver From the Sea (OMFTS) och 
dess stödjande koncept Ship-to-Objective Maneuver. Dessa finns samtliga implementerade i 
MCDP-serien från och med 2001. EMW fokuserar på ett antal förmågor. OMFTS innebär i stort 
att genom sjöbaserad utgångspunkt möjliggöra tidigt användande av manöverkrigföring med 
bibehållande av tempo och initiativ. Ett resurskrävande brohuvud behöver alltså inte byggas 
upp.134 Amerikanarna hade inför Iraqi Freedom övat och utvecklat gemensamma rutiner och 
ledningsprinciper så att både marinkåren och armén kunde understödjas med taktiska flyginsatser 
som kunde sättas in på mycket kort tid. Detta oavsett om stödet kom från flottan, flygvapnet eller 
marinkåren.135 Det fanns tre piloter ur marinflyget tilldelade till varje marinbataljon för 
samverkan mellan flyg och markstridskrafter.136 Marinkåren hade inför Iraqi Freedom infört 
konceptet LOG LITE, vilket innebar att divisionerna hade minskat ned på logistikresurserna 
samt utvecklat ett koncept av att leva på motståndaren (Sun Zi), i syfte att kunna operera under 
högt tempo och med rörlighet.137 

5.1 Händelseutveckling i stort  
Natten mellan den 19 och 20 april 2003 anföll samtidigt hundratals flygplan och 
kryssningsmissiler vissa prioriterade mål i Bagdad och andra större städer. Detta anses av många 
som inledningen på operation Iraqi Freedom. Endast några timmar efter det inledande 
flyganfallet påbörjades markanfallet genom att 15. MEU, Royal Marines och specialförband tog 
viktiga mål på al-Faw halvön, bl.a. oljehamnen Umm Qasr.138 På eftermiddagen den 20 mars 
2003 rullade koalitionen mot den Line of Departure som fanns vid den kuwaitisk-irakiska 

                                                 
133 Föreläsning vid Quantico Marine Base 2004-10-26. 
134 www.ndu.edu/inss/books/Books_2002/Globalization_and_Maritime_Power_Dec_02/03_ch22.htm [2004-11-15], 
Hoffman F. G., A Marine Corps for a Global Century: Expeditionary Maneuver Brigades. 
135 Bingham P. T., “Air Power in Desert Storm and the Need for Doctrinal Change”, artikel i Airpower Journal - 
vintern 1991. 
136 Murray W./Scales R. H., The Iraq War (Cambridge MA, USA/London, UK: The Belknap Press of Harvard 
University Press, 2003), s. 67. 
137 West B./Smith R. L, The March Up – Taking Baghdad with the United States Marines (New York NY, USA: 
Bantam Dell, 2003), s. 79, 102. 
138 Cedergren A., ”Koncept, kompetens och vapen i kombination”, ur Irakkriget: Perspektiv på politik och 
krigföring, Anderberg B/ Cedergren A/Ring S/Ångström J (eds.), (Stockholm: Försvarshögskolan, KVI, 2004), s. 
249 
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gränsen.139 De var del av en den uppbyggnad som skett under månader med syfte att störta 
Saddam Hussein och dennes möjligheter att använda påstådda massförstörelsevapen.140 U.S. 
Army med V. Corps fanns till vänster och till höger I. MEF - med 1. MD till vänster och längst 
till höger en brittisk-amerikansk styrka bestående av UK 1. Armored Division och marinkårens 
15. MEU (se bilaga 8).141  I. MEF var uppbyggd av en stomme ur den Camp Pendleton baserade 
1. Marine Division, förstärkt med 2. MEB ur 2. MD (Task Force Tarawa) samt tre separata 
MEU. Dessutom ingick en flygkomponent (3. MAW) och en logistikkomponent (1. FSSG). Hela 
kampanjens huvudmålsättning var att ta Bagdad och störta Saddam Hussein.142 Redan i 
november 2002 anlände I. MEF ledningsstab till Kuwait och efterhand anslöt soldater ur 1., 2., 
3., och 4. MD samt reserver med såväl fartyg som flyg, för att bilda stommen i I. MEF och den 
ingående 1. MD. Liksom i Desert Storm giftes de med flyg anlända ihop med ”sin” material från 
materialfartygen.143 Hela kampanjen leddes av U.S. Central Command under befäl av Gen 
Tommy Franks. Under honom fanns sedan en respektive komponent för mark-, sjö- och 
luftstridskrafterna. I. MEF lydde tillsammans med V. Corps under Combined Force Land 
Component Commander (CFLCC), Lt Gen McKiernan.144  
 
V. Corps anföll i en svepande ”vänsterkrok”, i ett område med i huvudsak platt öken, väster om 
Eufrat (se bilaga 8). V. Corps var kraftsamlingsförband. I mitten anföll 1. MEF, där 1. MD tog 
de viktiga oljefälten runt Basra för att sedan fortsätta längs Eufrat. Den brittiska pansardivisionen 
säkrade Basra. TF Tarawa understödde vid 1. MD övergång av Eufrat och när delar av 1. MD 
passerat floden, säkrade Tarawa övergången vid An Nairiyah. 1. MD - uppdelad på tre 
regementsstridsgrupper (se bilaga 9), Regimental Combat Teams (RCTs) - fortsatte anfallet 
norrut längs två huvudvägar. Efter ett antal mindre strider under anfallet norrut sammanstrålade 
så småningom 1. MD vid sydöstra utkanten av Bagdad, efter att stridsgruppvis följt Tigris norrut.  
V. Corps 3. Infantry Division (3. ID) har efter flera mindre strider tagit sig till Bagdads västra 
utkanter. Den 5 och 7 april genomförde delar ur 3. ID två s.k. Thunder Runs (raider) in i Bagdad 
för att testa motståndet och ta Bagdad internationella flygplats. Detta lyckas och ytterligare 
arméenheter tog sig in mot staden. Under den 8 april anföll 1. MD in i staden österifrån och 
Bagdad intogs och ockuperades med gemensamma krafter den 10 april.145 Under hela kampanjen 
understödde koalitionens flygstridskrafter anfallet, både med strategiska flyganfall, interdiction 
samt CAS. Sjöstridskrafterna understödde med artilleri och kryssningsrobotanfall. Under de 
flesta dagar understödde 3. MAW I. MEF med drygt 200 attackföretag.146  

5.2 Analys av fallstudien 
I denna delanalys undersöks händelseförloppet under Iraqi Freedom, från markoffensivens 
inledande den 20 mars 2003 till dess att Bagdad intagits den 10 april 2003.  Förloppet delas in i 
två skeden: Det första skedet sträcker sig från markoffensivens inledande den 20 mars (D-day) 

                                                 
139 West B./Smith R. L, s. 17. 
140 USA:s försvarsminister Rumsfeld angav i ett tal den 21 mars 2002 att målsättningarna med att anfalla Irak var att 
avsätta Hussein och dennes regim, besegra Iraks väpnade styrkor, förstöra Iraks förmåga att producera 
massförstörelsevapen, få tillgång till underrättelser om terrornätverk inom och utanför Irak, skapa ett gott 
demokratiskt exempel samt säkerställa att oljeindustrin hamnade intakta i irakiska folkets händer. Se Cedergren A, 
”Koncept, kompetens och vapen i kombination”, s. 248 
141 West B./Smith R. L, s. 17. Förutom UK 1. Armored Division ingick ca 4000 soldater ur British Royal Marines 
samt polska och amerikanska specialförband. 
142 Huffman F. G., “U.S. Marine Corps in Review”, artikel i Proceedings of the United States Naval Institute  maj 
2004, Vol. 130 Issue 5; West B/Smith R. L, s. 31. 
143 Zeigler M., Three Block War (Lincoln NE, USA: iUniverse, Inc., 2004), s. 2. 
144 Murray W./Scales R. H, s. 60. 
145 Murray W./Scales R. H., s. 69, karta 89, karta 217, 218; Zeigler M,  s. 16.; West B./Smith R. L, s. 31 f. 
146 West B/Smith R. L., s. 182 
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till den operativa pausens inledande den 27 mars (D+7). Det andra skedet sträcker sig från 
pausens avslutande D+10 till Bagdads intagande den 10 april (D+21). Skälet till denna 
uppdelning är tvådelad. Dels blir undersökningen anpassad till de två naturliga faserna av 
operationen; innan och efter pausen (detta har dock inget att göra med planeringsfaserna för 
operationen). Dels ändras möjligheterna att genomföra manöverkrigföringen något efter pausen i 
och med att terrängen förändras. På dessa skeden läggs idealtypen med dess grundprinciper som 
ett raster för att påvisa omfattningen av manöverkrigföring och på vilket sätt eventuell 
manöverkrigföring genomfördes. Liksom i Desert Storm har motståndaren betydelse för 
möjligheterna att bedriva manöverkrigföring och därför inleds analysen med en beskrivning av 
denne. 
 
5.2.1 Motståndaren 
Den irakiska armén var en blandning av mekaniserade förband och infanteri. Systemen och 
plattformarna var i stort sett de samma som under Desert Storm men i mindre antal och kraftigt 
omoderna. Armén var odisciplinerad, dåligt tränad, statisk och oorganiserad. Det Republikanska 
Gardet, som totalt bestod av sex divisioner, var bättre utrustade och hade allmänt bättre 
förhållanden än den reguljära armén. Men även dessa led av deserteringar innan kriget, dåligt 
underhåll och brist på reservdelar. När de sedan stred gjorde de detta med våldsamhet men 
åstadkom knappt någon skada på koalitionsstyrkorna. Försvaret av Bagdad löstes m.h.a. det 
Speciella Republikanska Gardet, som bestod av tre extremt lojala och relativt välutrustade 
brigader.147  Flygstridskrafterna bestod av några hundra flygplan och ett hundratal helikoptrar, 
men dessa gömdes undan på marken och inte ett enda lyfte under hela kriget. Om det 
ursprungliga personalantalet hade bibehållets, vilket vi skall se inte blev fallet, hade de irakiska 
soldarena varit dubbelt så många som de allierade. Irak saknade dessutom en erfaren kärna av 
underofficerare och officerarna skapade inte direkt någon corps de esprit bland soldaterna.148  
 
Framför I. MEF fanns inledningsvis en irakisk division som försvarade Rumaylah oljefälten. 
Österut och norr Tigris fanns fem ytterligare irakiska divisioner längs den ”historiska” 
invasionsvägen från Basrah mot Bagdad. Närmare Bagdad fanns två Republikanska 
gardesdivisioner i 1. MD anfallsriktning. Redan tidigt under anfallet konstaterade marinkåren att 
det fanns många övergivna irakiska fordon och få krigsfångar. Det verkade som de irakiska 
soldaterna och befälen deserterade i stor omfattning.149 Relativt snart kom marinkåren att stöta på 
en ny typ av fiende: Fedayeen – en relativt stor skara stridande, bestående av framför allt fattiga 
ungdomar och söner till Baathpartiets medlemmar. Alla var fanatiskt lojala mot Saddam Hussein 
men saknade oftast militär träning och förmåga att verka i högre nivå än grupp. Dessa irreguljära 
grupper försökte ofta skrämma och hota de demoraliserade irakiska reguljära soldaterna att 
fortsätta kämpa. Detta medförde att marinkåren ibland befann sig i strid med en mix av 
Fedayeen, utländsk jihadmilis (främst från Syrien, Jordanien och Saudiarabien) och reguljära 
soldater. Fedayeen använde sig oftast av klassisk gerillataktik, där civila fordon användes i stor 
omfattning för att plötsligt köra fram, släppa av ett antal personer som sedan besköt 
marinkårsförbanden med handeldvapen och/eller raketgevär, alternativt använde bilen som 
självmordsbomb. De beblandade sig ofta med vanliga civila. 
 
Det fanns omfattande förberedda värn, skyttegravar, bunkrar, vallar och andra fältarbeten över 
ytan och längs vägar och runt viktiga punktmål, men dessa var oftast obesatta då 
marinkårsförbanden passerade. Längs gränsen mot Kuwait fanns en hinderlinje bestående av två 

                                                 
147 Murray W./Scales R. H., s. 82 f. 
148 Zeigler M., s. 5. 
149 www.comw.org/pda/fulltext/0309bm30.pdf [2005-05-10], Conetta C. I några enheter hade så många som 90 % 
deserterat i början av april. 
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sandvallar, elektriskt stängsel kombinerat med pianotråd samt minfält. Såsom i Desert Storm 
krävdes visst fältarbete för att skapa leder genom hindren. Genom den allierade operativa 
situationsmedvetenheten och de ständigt pågående flyganfallen hade de irakiska förbanden svårt 
att förflytta sig utan att bli mer eller mindre förintade, men irakierna fortsatte sällan striden i 
förberedda försvarspositioner utan valde att desertera eller fly.150 Många gånger tog soldaterna på 
sig civila kläder och lämnade sina förband. Under första veckan förstördes tusentals irakiska 
stridsvagnar och bepansrade fordon, främst med flyg och under andra veckan blev 
Republikanska Gardets divisioner kraftigt decimerade. Det enda kvalificerade motståndet som 
den reguljära irakiska armén (Republikanska Gardets Al Nida division) bjöd marinkåren var vid 
ett tillfälle några mil sydost om Bagdad. I övrigt var det mest mindre nålstick från Fedayeen och 
andra motståndsgrupper. Irakierna hade inte ens engagerat sig i att bygga upp ett militärt försvar 
runt Bagdad, då de första marinkårsförbanden nådde utkanten av staden.151  En annan för 
marinkåren besvärande och försvårande motståndare var de civila. Dessa dök upp mitt under 
eldstrider, ofta i fordon, vilket medförde att många civila miste livet då marinkårssoldaterna av 
misstag tog dem för att vara Feyadeen eller självmordsbombare.152 West/Smith påstår att det 
irakiska spion- och underrättelsenätet var förvånansvärt bra, framför allt beroende på 
mobiltelefonanvändning.153 Att det var bra kan diskuteras men sannolikt gav det de irakiska 
förbanden och motståndsgrupperingarna en viss situationsuppfattning. 
 
5.2.2 Från start till paus (D-day till D+7) 
Under detta skede anföll I. MEF norrut från Kuwait med första målsättning att säkra oljefälten i 
söder, då man var rädd att dessa skulle sättas i brand och därmed, förutom miljökonsekvenserna, 
i förlängningen skapa stora kostnader för koalitionen och det irakiska folket.154  1. MD fick denna 
uppgift och avdelade två regementsstridsgrupper, RCT-5 samt RCT-7, för detta. Oljefälten togs i 
stort sett intakta redan under D+1. Samtidigt framryckte RCT-1 och TF Tarawa upp mot 
flodövergången vid An Nasiriyah, som intogs under D+4 med för marinkåren kännbara förluster. 
UK 1. Armored Division anföll och tog efter vissa strider Basrah D+10 och den brittisk-
amerikanska styrkan på högerflygeln intog Umm Qasr efter ungefär fem dagar. RCT-5, som efter 
Eufratövergången var kraftsamlingsförband, och RCT-7 fortsatte längs väg 1 och RCT-1 längs 
väg 7 (se bilaga 8). Fram till att den operativa pausen beordrades D+7, fortsatte RCT-5 och 7 
snabbt norrut och tar några mindre mål längs vägen. RCT-1 hindras något i sin framryckning av 
irakiskt motstånd i de städer de passerar längs vägen samt en uppdykande sandstorm. Vid 
pausens inledande befann sig alla tre stridsgrupperna i höjd med väg 17, vilken förbinder väg 1 
och 7, ungefär 200 km från Bagdad. Under framryckningen understödde 3. MAW och övrigt flyg 
med både Interdiction och CAS. 
 
På sena eftermiddagen den 20 april, D-day, inleder 1. MD artilleri beskjutning mot en 90 meter 
hög irakisk observationskulle några km in på irakiskt område. Gen Mattis, Commander 1. MD, 
önskade mer eller mindre utplåna kullen från jordens yta i syfte att skrämma slag på irakierna, så 
att dessa flyr och därmed inte kan förvarna om anfallets utbredning och riktning.155 Dessutom 
deltar 3. MAW med flygbekämpning av kullen. Som om detta inte var nog anfalls kullen med 

                                                 
150  Se http://www.comw.org/pda/fulltext/0309bm30.pdf [2005-05-10], Conetta C. Personalbortfallet beräknas till 
mellan 1.4 och 1.8 % p.g.a. flyganfallen.  
151 West B./Smith R. L,  s. 32 f., 36, 50, 54 f., 67, 74, 142, 150, 161, 212 f. Att det irakiska motståndet inte var 
speciellt omfattande eller svårt ”bevisas” av det faktum att bokens författare körde i en gul (!) SUV 1200 km, 
medföljande olika marinkårsförband i täten, utan att få någon annan skada än ett punkterat däck. 
152 West B./Smith R. L, s. xiii 
153 West B./Smith R. L, s. 78 
154 West B./Smith R. L, s. 14; Zeigler M, s. 12: 14 % av världens oljereserver fanns i dessa oljefält, vilket onekligen 
innebar ett starkt amerikanskt strategiskt imperativ. 
155 West B./Smith R. L., s. 18. 
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kryssningsmissiler (Tomahawk) och av flyg ur U.S. Air Force, vilka avslutar med att fälla 
napalm (!) för att fullborda avskräckningsmomentet.156 Detta är klassisk förbekämpning i syfte 
att skapa sönderfall och förstörelse m.h.a. eldkraft. Det sker ingen markrörelse i samband med 
elden. På kvällen blir RCT-5 det första markförbandet att korsa gränsen till Irak och vid tiotiden 
nästa morgon bryter RCT-7 igenom hinderlinjen vid gränsen. RCT-7 framrycker åt nordost, där 
bataljon 1/7 har uppgift att ta den viktiga oljekällan Crown Jewel. För att göra detta måste den 
irakiska 51. pansardivisionen som finns i vägen slås, kringgås eller neutraliseras. Bataljonerna 
3/7 och 1. Tank Bn ur RCT-7 rensar området framför 1/7 så att denna kan fortsätta mot sitt 
mål.157 Under framryckningen understödjer 3. MAW, med flygplan och helikoptrar, tillsammans 
med artilleri RCT-5 och 7:s framryckning.158 
 
Motståndaren binds alltså i fronten så att det uppfattade kraftsamlingsförbandet 1/7 kan följa och 
ta målet. Detta är tecken på en direkt metod utan nämnvärd manöver, där elden understödjer 
rörelsen huvudsakligen i en riktning och sammansatta förband används för understöd till 
kraftsamlingsförbandet. En tolkning kan vara att de två främre bataljonerna skjuter bort allt 
motstånd framför dem så att det efterföljande kraftsamlingsförbandet når sitt mål. Ca kl. 1400 
har 1/7 hunnit ca 60 km norr om gränsen till Kuwait, vilket innebär att de hållit en hastighet på 
ca 20 km/h, vilket inte låter som ett särskilt imponerande tempo. I förhållande till en angripande 
motståndare som först måste neutraliseras är det dock ett högt tempo. Det är oklart om terrängen 
medgav kringgång. På kvällen D+1 intar 1/7 Crown Jewel och RCT-7 fortsätter på morgonen 
D+2 sin framryckning riktning Basrah i en vilseledningsaktion, med syfte att få irakierna att tro 
att marinkåren skall ta sig över Tigris och sedan fortsätta norrut. Övriga delmål i oljefälten tas 
efterhand och RCT-7 viker åt väster för att fortsätta längs väg 8. RCT-5 framrycker direkt mot 
Ar Rumaylah oljefälten. Flyg och artilleri har förstört delar av den irakiska brigad som finns 
framför stridsgruppen. Oljefälten tas under D+1 och 2 och samtidigt inleder RCT-1 sin 
framryckning längre västerut genom att snabbt ta sig norrut mot An Nasiriyah.159 Det finns 
indikationer på att RCT-1 inledningsvis var utpekat kraftsamlingsförband.160 
 
1. MD använder framför allt RCT-7 för att skapa möjlighet för kraftsamlingsförbandet RCT-1 att 
avancera relativt ostört, samtidigt som motståndaren binds och viktiga delmål tas. Flyg och 
artilleri understödjer både RCT-5 och RCT-7. Detta kan verka som en viss kraftsplittring men 
var sannolikt nödvändigt, med hänsyn till att både RCT-5 och RCT-7 måste ta sina mål snabbt 
innan dessa förstördes av irakierna. Indirekta metoder används för att låta både RCT-5 och 1 ta 
sig fram med högt tempo, utan att angripa motståndaren mer än nödvändigt. Genom att RCT-7 
också vilseleder som del i indirekt metod, kan fem irakiska divisioner öster om Tigris kringgås, 
vilket i sig är en indirekt metod. RCT-1 agerar självständigt för att nå sitt mål vid 
flodövergången. 
 
Under D+2 är alla tre stridsgrupperna på väg mot Eufrat. RCT-5 är i täten och passerar floden 
längs väg 1 under denna dag, följd av RCT-7 som under D+3 går över floden något väster om 
RCT-5. Väg 1 är en fyrfilig motorväg under byggnad och ytterst få städer finns längs denna. Det 
finns uppgifter om att RCT-5 någon gång efter övergången av Eufrat blir nytt 
kraftsamlingsförband. RCT-1 befinner sig fortfarande i öknen men kommer under påföljande 
dag in på väg 7, som de följer mot An Nasiriyah. I planen skulle TF Tarawa öppna An Nasiriyah 
för RCT-1, så att stridsgruppen kunde passera igenom med bibehållande av tempo.  Tarawa 

                                                 
156 Zeigler M., s. 9. 
157 West B./Smith R. L., s. 15, 19, 20. 
158 Zeigler M., s. 10, 12. 
159 Ibid., s. 12; West B./Smith R. L, s. 32 f. 
160 Se Zeigler M., s. 52. 
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påbörjar säkrandet av de två broarna vid An Nasiriyah på morgonen D+4 och blir under 
framryckningen över broarna och genom staden anfallen av irakisk milis, beväpnade med 
granatkastare, raketgevär och handeldvapen. Chefen för RCT-1, Col Dowdy har p.g.a. diverse 
friktioner problem med att få en uppfattning av vad som händer i staden men vet att han måste 
passera denna. P.g.a. lera och avloppsvatten kunde RCT-1 ej använda en indirekt metod och 
kringgå staden, utan måste följa den s.k. Route Moe i östra utkanten av staden. Han agerar nu 
sannolikt enligt högre chefs syfte och diskuterar med sin stridsgruppsledning om att begära att få 
följa de övriga två stridsgrupperna upp längs väg 1 men detta innebär logistikproblem och 
dessutom måste han ta en flygplats längre upp längs väg 7. Dowdy beslutar att slå sig igenom 
staden med bepansrade fordon under D+4. Allt mer rykten om stora förluster i TF Tarawa börjar 
cirkulera. Nu börjar också divisionsledningen undra vad som uppehåller RCT-1 och både stf. 
divisionschef samt chefen I. MEF, Gen Conway, med flera tar sig fram mot An Nasiriyah för att 
se vad som händer. Kaos. Friktioner. Mogadishu, Somalia dyker upp i mångas tankar. Massiv 
eldkraft i form av artilleri och attackhelikoptrar används mot staden. Samtidigt har 
stridsgruppens spaningsresurs, 2. LAR Bn lyckats köra rätt igenom staden, men detta känner 
marinkårscheferna ännu inte till. Gen Conways riktlinjer lyder: Gå inte in i själva staden – ta 
kontroll över Route Moe och se till att RCT-1:s kolonn passerar igenom. Inga förseningar får 
ske.161  
 
Natten mellan D+4 och 5 låter Dowdy 3/1 säkra längs Route Moe efter inledande 
artilleribeskjutning, för att sedan låta 1/4 köra rätt igenom samtidigt som stridsgruppsartilleriet 
beskjuter staden. Tarawa har inte presenterat en plan för att säkra RCT-1 forcering av staden. 
Under beskjutning av eldhandvapen, raketgevär och eld från krypskyttar och efter problem med 
stopp i kolonnen, lyckas hela RCT-1 på eftermiddagen D+5, 14 timmar efter det att RCT-1 börjat 
rulla in i staden, ta sig igenom An Nasiriyah med små förluster.162 
 
Det går att föreställa sig vilken osäkerhet Dowdy kände inför uppgiften att ta sig igenom staden. 
Samtidigt agerar han enligt högre chefs syfte, och då det inte fanns andra optioner att passera 
staden än att följa Route Moe, gjorde han det på ett så indirekt sätt som möjligt med eld som 
understödjer rörelsen. Samtidigt fanns hotet om strid i bebyggelse med en osynlig milis i civila 
kläder användande ”oortodoxa” metoder, vetskapen om stora förluster för Tarawa163 samt kraven 
på att upprätthålla tempot. Eldkraften används samordnat för skydd men lika mycket för allmänt 
nedhållande av motståndaren. Att högre chefer befinner sig på plats och själva bildar sig en 
uppfattning och leder med riktlinjer där det behövs, vittnar förutom om bra ledarskap, på den 
mentala inställningen av att bibehålla tempot. Frågan är hur mycket högre chefer litade på att 
Dowdy skulle lösa uppgiften enligt högre chefs syften. Dowdy kände till högre chefs syfte två 
nivåer upp och agerade efter det. Att sedan delar ur Tarawa redan tagit den största smällen och 
tillsammans med understödjande eldkraft decimerat milisen, är en annan sak. 
 
Förutom en mindre skärmytsling efter passagen av Eufrat, mellan RCT-5:s förband (3. LAR Bn) 
och irakiska soldater samt Fedayeen, lyckas RCT-5 följd av RCT-7 snabbt ta sig norrut längs 
väg 1 tills en sandstorm bryter ut under D+5. RCT-5:s ledande bataljon – 3/5 – anfalls från väster 
av ett irakiskt kompani, gömt bakom en stor vall ca 40 m från motorvägen. Med användande av 
sammansatta förband nedkämpas motståndet i ett motanfall, där nästan alla irakier jagas upp och 
nedkämpas. Fientliga stridsvagnar som rapporteras närma sig bekämpas direkt med artilleri och 

                                                 
161 West B./Smith R. L., s. 33f., 38 ff., 44 f. 
162Ibid., s. 46 ff.; Zeigler  M., s. 31. Källorna skiljer sig här åt något i beskrivningen av RCT-1 passage av staden. 
Jag har här kompletterat med Zeiglers något mer detaljerade beskrivning då han verkar ha en bättre uppfattning av 
skeendet. 
163 TF Tarawa förlorade 22 soldater och fick mer än hundra skadade vid säkrandet av An Nasiriyah. 
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efter detta materialiserade sig inte hotet. Eldkraften används här primärt för skydd. Försenade av 
stormen fortsätter de båda stridsgrupperna framryckningen längs väg 1 under D+6.164 
 
RCT-1 fortsätter åt nordost längs väg 7 mot Al Kut. Längs vägen ligger ett antal mindre städer, 
där irakiskt motstånd kan förväntas. Den omgivande terrängen, som består av dränerad 
sumpmark, medger inte att tunga fordon tar sig fram.165 Därmed är RCT-1 tvingad att förflytta 
sig längs vägen och passera igenom städerna, vilket självklart påverkar möjligheterna att 
använda indirekt metod, kraftsamling och manöver samt i viss mån tempo. RCT-1 har få 
stridsvagnar, då det finns ett dussintal broar framför dem som kan vara förstörda; huvuddelen av 
stridsvagnarna är i stället tilldelade RCT-5 och 7. Hänvisningen till vägen medger också att 
spaningsbataljonen och övriga bataljoner inte kan utföra någon nämnvärd recon-pull för att testa 
motståndet. Motståndaren är också oftast milis som använder gerillataktik – hit, hide and run – 
vilka är svåra att möta med vilken krigföring som helst. En alltmer ökande sandstorm påverkar 
också framryckningshastigheten och sikten. Stridsgruppen är utspridd i kolonn över 70 km längs 
vägen, vilket innebär kommunikationsproblem. Dessa är förutsättningarna när nu RCT-1 rullar 
norrut.  
 
Förutom några mindre skärmytslingar, där bl.a. 1/7 beordras skydda en bränsletransport genom 
An Nasiriyah, tar sig konvojen framåt under D+5 och på morgonen D+6 är den värsta 
sandstormen över. Efterhand förändras terrängen och övergår i odlat jordbruksmark med 
palmträd samt risfält men den är fortfarande sumpig. Nu när terrängen medger viss förflyttning 
används den tillförda spaningsbataljonen ur 1. MD öster om vägen för eventuell recon-pull mot 
fientligt pansar. Den första staden sedan An Nasiriyah intas av 1/4 och sedan fortsätter kolonnen 
med en hastighet på ungefär 3-4 km/h norrut och passerar ytterligare fyra städer utan att möta 
motstånd. Efterhand nedgår hastigheten ytterligare p.g.a. osäkerhet om uppdykande civila och 
deras avsikter. Ett antal sannolikt oskyldiga civila utan uppsåt dödas av misstag. Under 
morgonen D+7 klarnar sikten ytterligare. 1/4 tar sig österut för att ta Qual’at Sukkar flygfält 
medan 1/4 säkrar en liten stad vid korsningen av väg 7 och 17.166 Vid lunchtid är RCT-1 samlad 
på väg 7 med säkrade flanker och befinner sig i detta läge under den operativa pausen till D+10. 
1. MD spaningsbataljon befinner sig vid flygfältet. 
 
Det kan ifrågasättas om alla dessa städer måste intas och säkras då detta innebär en mer direkt 
metod, att tempot nedgår och där städerna får ses som surfaces som egentligen skall undvikas. 
Men för att lösa logistikförsörjningen bakifrån måste dessa städer vara säkra.167 Lastbilar har liten 
möjlighet att manövrera i terränglådan och måste passera städerna, där Fedayeen och annan milis 
ofta gömde sig. Väg 17, som förbinder väg 1 och 7, skulle också användas för logistik mellan 
och till stridsgrupperna. RCT-1 har alltså liten möjlighet att utföra manöverkrigföring under 
rådande förhållanden. Det får anses som en indirekt metod att om möjligt förflytta sig längs väg 
för att snabbast möjligt nå avgörande punkter. Problemet var dock att p.g.a. motståndarens 
karaktär och taktik kunde ett särskilt högt tempo ändå inte skapas.  
 
RCT-5 når under D+6 korsningen av väg 1, 8 och 27. Den norrgående väg 8 mot Bagdad är bäst 
försvarad då den var närmsta och bredaste vägen till Bagdad. RCT-5 förbereder nu att svänga av 
på väg 27 istället i syfte att överraska irakierna och fortsätta mot Tigris. Planen är att med RCT-7 
i släptåg korsa Tigris, och fortsätta åt nordväst in i sydöstra Bagdad samtidigt som RCT-1 binder 

                                                 
164 West B./Smith R. L, s. 274 ff. 
165 Ibid., s. 49. 
166 Ibid., s. 61-68. 
167 Main Supply Road (MSR) var dock väg 1. Ett annat intressant koncept var att C-130 transportflygplan landade på 
väg 1 med bränsle för stridsgrupperna. 
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Republikanska Gardets Baghdad division (vilken försvarade övergångarna) vid Al-Kut. På 
kvällen D+7, just när RCT-5 skall framrycka längs väg 27 ger CFLCC order om en operativ paus 
för både V. Corps och  I. MEF.168 För att inte avslöja kommande anfallsväg beordras RCT-5 att 
dra sig tillbaka längs väg 1 mot RCT-7. Under pausen får alla stridsgrupperna order om att 
bedriva spaning på flankerna, samtidigt som väg 17 måste rensas för logistikförsörjning. Det 
sistnämnda uppdraget går till RCT-7.169 Under rensningsaktionen ges prov på manöver med 
sammansatta förband på kompaninivå.  
 
5.2.3 Från paus till mål (D+10 till D+21) 
Under detta skede framryckte RCT-5 och 7 längs väg 27 österut mot övergångarna av Tigris, 
vilka togs vid An Numaniyah. Delar av RCT-7 begav sig söderut och besegrade tillsammans 
med RCT-1 resterna av Baghdad divisionen vid Al Kut. RCT-5 framryckte under tiden norrut 
längs väg 6 mot Bagdad och utkämpar den största striden under hela kampanjen mot Al Nida 
divisionen vid Aziziyah. Efter att tillsammans med flyg mer eller mindre förintat den irakiska 
divisionen framryckte RCT-5 vidare mot Bagdad. P.g.a. RCT-5 svårigheter att hitta lämplig 
övergång vid Bagdad, inledde RCT-7 och 1 övergång av floden Diyala och under D+20 anföll 
slutligen alla tre stridsgrupperna genom östra Bagdad, vilken intogs D+21 utan större motstånd. 
 
På kvällen D+9 ingriper USA:s president och beslutar att pausen skall upphöra men det var först 
under D+10 som ordern om att fortsätta framryckningen når marinkårsförbanden. Under D+11 
framrycker RCT-5 åter norrut längs väg 1 för att återta en del av vägen som används som 
kortbana (se bilaga 8). Irakierna har grupperat ett mekaniserat kompani för försvar men RCT-5 
återtar under dagen kortbanan och fortsätter därefter in på väg 27, enligt tidigare plan. Nu börjar 
också RCT-7 att röra på sig. Under D+12 ger chefen RCT-7 bataljon 3/4 order om att testa 
motståndet hos de Fedayeen, som enligt underrättelser finns grupperade i staden Ad Diwaniyah, 
något väster om korsningen väg 1 och 17.  Staden uppges vara en av Fedayeens starka fästen och 
det var från denna som de under sandstormen och pausen attackerade RCT-5 i olika 
nålsticksoperationer.170 Chefen 3/4 förstår sin högre chefs syfte som att Fedayeen skall 
avskräckas i sitt basområde, så att de inte kan påverka koalitionens trafik på väg 1. Bataljonen 
anfaller staden med sammansatta förband där eldkraft används mot surface för att förstöra och 
skapa sönderfall. På tidiga eftermiddagen har större delen av motståndet eliminerats och 
bataljonen ansluter till stridsgruppen längs väg 1, vilken påbörjar framryckning norrut efter 
RCT-5.171 Enligt idealtypen skall surfaces kringås eller neutraliseras med tempo och manöver. 
Går detta att göra mot en rörlig gerilla som gömmer sig i städer och som kan påverka 
uthålligheten genom attacker mot logistikförsörjningen? 
 
Under D+12 ger Gen Mattis en muntlig order till chefen RCT-5, Col Dunford: ”Be prepared to 
take the bridge across the Saddam Canal 20 km east on route 27 at first light on 3 April, and 
continue the attack to the Tigris from there.” Två timmar senare anropade Mattis igen: “Take the 
canal on 2 April.” En timme senare anropas Dunford av Mattis igen som frågar när RCT-5 kunde 
anfalla. ”Om fyra timmar” svarade Dunford. ”Verkställ!” svarade Mattis.172 Detta är ett utmärkt 

                                                 
168 Det fanns olika uppfattning mellan V. Corps och I. MEF om behovet av en operativ paus. Från marinkårens sida 
hade man inget behov för en paus av logistiska eller andra skäl, då man hade skapat rörelsemängd och hade sitt 
LOG LITE. I stället verkar inställningen vara att 1. MD bör bli nytt kraftsamlingsförband. Det fanns också en oro 
över att irakierna skulle använda C-stridsmedel, då koalitionsförbanden var så nära Bagdad och därför begärde 1. 
MD tillstånd D+9 att avbryta pausen för att kunna närma sig Tigris för ev. sanering. Se West B./Smith R. L., s. 83, 
102 f. 
169 West B./Smith R. L, s. 79 ff. 
170 Ibid., s. 107 ff. 
171 West B./Smith R. L, s. 113, 126. 
172 Ibid., s. 128. 
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exempel på användning av uppdragstaktik där den underställde chefen agerar enligt högre chefs 
syfte och förstår den sistnämndas önskan om tempo. Det visar dessutom på stridsgruppsstabens 
förmåga att öka accelerationen och skapa kraft. Det fanns inga förberedda fältarbeten längs väg 
27, vilket antyder att irakierna inte väntade sig en allierad framryckning längs denna väg. På 
morgonen D+12 säkrar 1/5 ett område vid övergången av Tigris, efter att ha fullständigt 
nedkämpat ett irakiskt kompani. 2. Tank Bn ur RCT-5, understött av attackhelikoptrar, tar sedan 
på sena eftermiddagen övergången vid Numaniyah, efter att ha engagerat en del mekaniserade 
förband. Tidigare har 2/5 skickats norrut för att hitta alternativ övergång om 2. Tank Bn inte tar 
bron över Tigris intakt. 3/5 rensar upp bakom 2. Tank Bn.173 Detta är ett klassiskt exempel på 
tagande av övergång och har kanske inte så mycket med manöverkrigföring att göra. Det går 
dock att se 2. Tank Bn som kraftsamlingsförband som understöds av 1/5 och 3/5 medan 2/5 
genomför recon-pull, för att bli kraftsamlingsförband om stridsvagnsbataljonen inte lyckas ta 
övergången. Hur och om artilleribataljonen understödjer framgår inte av källmaterialet. 
 
RCT-7 når under D+13 fram till Numaniyah. 3/7 genomsöker staden medan 1/7 säkrar ett 
flygfält som skall användas för att flyga in bränsle samt bli ledningsplats för I. MEF. När detta är 
avklarat framrycker 1/7 och 3/4 åt sydost mot Al Kut för att anfalla Baghdad divisionen i ryggen, 
samtidigt som RCT-1 binder motståndaren i fronten. Syftet är att neutralisera den irakiska 
divisionen så att denna sedan inte kan påverka 1. MD försörjningslinjer. Gen Mattis vill att 
striden skall bli kort och intensiv för att de båda stridsgrupperna skall kunna följa RCT-5 mot 
Bagdad inom en dag.174 Under förmiddagen D+14 anfalls den av flyg och artilleri decimerade 
Baghdad divisionen från två håll. Resterna av divisionen försvarar en av broarna över Tigris men 
3/4 lyckas med eldkraft som understödjer rörelsen ta sig över bron och påbörja rensning av 
staden. 3/4 invecklas i några mindre skärmytslingar med Fedayeen och reguljära soldater, men 
löser under kvällen uppgiften. Samtidigt säkrar 1/7 två punktmål utanför staden. RCT-1 lyckas 
med vilseledande manöver lokalisera irakiskt artilleri och får ta hand om ca 2500 soldater ur 
Baghdad divisionen som givit upp. Samtidigt ges 1/4 i uppgift att hindra irakiska trupper som 
försöker fly över en av broarna och lyckas efter en sex timmars strid krossa motståndet. Efter 
detta lämnar RCT-1 staden för att ta sig mot Bagdad. Under hela anfallet mot Al Kut används 
sammansatta förband med ingående attackhelikoptrar.175 Detta kan synas vara användande av 
direkt metod med eldkraft mot surface. Baghdad divisionen var redan starkt reducerad men 
kunde tillsammans med Fedayeen utgöra ett fortsatt hot mot divisionens uthållighet och satt på 
broarna över Tigris vid Al Kut. I praktiken kunde RCT-1 binda divisionen medan RCT-5 och 7 
fortsatte mot Bagdad. Nu fortsätter RCT-5 själva vilket utgjorde en viss risktagning som kunde 
innebära en fara om samtidigt både 1 och 7 bli låsta vid Al Kut. Det verkar dock vara en 
kalkylerad rikstagning med hänsyn till motståndet. Det fanns en gap längs väg 6 rakt mot 
Bagdad och tempot kunde ha varit högre om inte resurser slösats genom att RCT-7 anföll Al-
Kut.  
 
När koalitionens styrkor närmar sig Bagdad skiftar koalitionens flygkampanj fokus från deep 
interdiction till att direktunderstödja markstridskrafterna (3. MAW har hela tiden understött I. 
MEF med CAS och interdiction). Två tredjedelar av uppdragen riktas mot Republikanska Gardet 
eller Fedayeen.176 RCT-5 fortsätter under D+14 framryckningen mot Bagdad längs väg 6. 
Tempot dras ned av att de långa marschkolonnerna är hänvisade till vägen och att det blir 
                                                 
173 Ibid., s. 128-135. Båda övergångarna kom sedan att användas. 
174 Ibid., s. 137. 
175 Zeigler M., s. 51f. Under D+15 ersätts chefen  RCT-1, Col Dowdy, med 1. MD operations officer, Col Toolan. 
Enligt Zeigler beror detta på att Gen Mattis anser att Dowdy varit för försiktig då RCT-1 ledde 1.MD anfall mot 
Bagdad (RCT-1 var  sannolikt kraftsamlingsförband inledningsvis, förf.anm.). Dowdy var dock beundrad av sina 
män och hade 24 års erfarenhet av att leda förband. 
176 Murray W./Scales R. H., s. 173 f. 
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”trafikstockningar”. Detta innebär också problem med att anfalla ur marschgruppering. 
Artilleriet beskjuter irakiska mål längre fram medan stridsgruppen rullar fram. Nu närmar sig 
RCT-5 staden Aziziyah, där delar av den av flyganfall decimerade Al Nida divisionen har 
förskansat sig. Väg 6 går i utkanten av staden medan en parallellväg går över en smal bro och in 
i staden. 2. Tank Bn följer väg 6 under hög hastighet och tar sig förbi staden. Det finns dock i 
RCT-5 en rädsla för att de klenare bepansrade övriga fordonen skall behöva löpa gatlopp under 
beskjutning från raketgevär och automateld, så därför urlastar 3/5:s infanteri och anfaller mot 
bron för att sedan försöka rensa staden. Det hela utvecklar sig till en häftig strid där sammansatta 
förband i form av mekinfanteri, granatkastare, artilleri samt flyg används. 
Kraftsamlingsförbandet har nu blivit hindrade i sin framryckning och Gen Mattis, som leder på 
plats, beordrar att RCT-7 skyndsamt skall ta sig framåt för att understödja RCT-5, som måste 
återhämta inom kort. 2. Tank Bn fortsätter samtidigt sin framryckning mot Bagdad. Resten av 
RCT-5 befinner sig längre bak. Det tar hela dagen för 3/5 att rensa upp staden men sedan är det 
fritt fram för stridsgrupperna att framrycka igen.177 3. MAW understödjer vid anfallet med att 
bekämpa Al Nida divisionen längs väg 6.178  
 
Sammansatta förband används för att med eldkraft bekämpa motståndaren – en surface. 
Samtidigt används indirekta metoder och tempo för att låta RCT-5 sannolika 
kraftsamlingsförband, 2. Tank Bn fortsätta framåt medan motståndaren binds och förgörs. Det 
framgår inte om terrängen medgav kringgång för på så sätt kunna skapa kaos på djupet, men 
irakierna hade byggt diverse skyttegravar och vallar längs båda sidor av vägen vilket troligtvis 
var en försvårande omständighet. Dessutom kan det vara svårt att åstadkomma sönderfall genom 
kringgång och tempo då motståndaren till del befinner sig i staden. Det finns en klar inställning 
om att motståndet i staden måste elimineras för att säkerställa hela divisionens framryckning, då 
det går snabbast att förflytta sig längs vägen - trots köbildningsproblematiken. Användande av 
uppdragstaktik kan inte fastställas men det framgår att chefen RCT-5 fattar egna beslut efter 
högre chefs syften. Chefen 1. MD styr bara upp när han på plats inser att omedelbara beslut 
måste fattas för att säkerställa hela divisionens framgång.  
 
2. Tank Bn fortsätter under morgonen D+15 framryckningen norrut längs väg 6, efter att ha fyllt 
på bränsle och ammunition, samtidigt som 3/5 måste invänta logistiksvansen då denna körts ifrån 
under D+14. 2. Tank Bn var nu endast 55 km från Bagdads utkant och framrycker i 25 km/h med 
34 M1A1 i de vänstra körfälten samt 35 Humvees med kulsprutor och pansarvärnsrobotar i de 
högra körfälten. Plötsligt beskjuts bataljonen av pansarvärnsrobotar och eldhandvapen från 
resterna av Al Nida divisionen som lyckats gruppera längs vägen. Nu påbörjar 2. Tank Bn det 
som kom att kallas run and gun. Under fortsatt högt tempo dundrar nu bataljonen framåt 
samtidigt som elden understödjer rörelsen. Irakiska soldater, stridsvagnar och pansarskyttefordon 
bekämpas medan bataljonen rör sig längs vägen. Irakierna lyckas stoppa en av 
Abrahamsstridsvagnarna och anfallet stoppas upp då bataljonen tillsammans med 
attackhelikoptrar etablerar skydd samtidigt som de skadade flygs ut. Nu ansluter 3/5 för att rensa 
upp bakom stridsvagnarna och tre timmar senare har de löst uppgiften.179 RCT-5 fortsätter nu 
framryckningen på kvällen D+15 och når en korsning, där bataljonen gör halt för vila. Vid 
tiotiden på kvällen blir deras gruppering beskjuten av irakiskt raketartilleri, vilket besvaras med 
egen artillerield.180 Eldkraft för skydd. 2. Tank Bn anfall får ses som användande av manöver 
                                                 
177 West B./Smith R. L., s. 142-152 
178 Murray W./Scales R. H., s. 176. 
179 West B./Smith R. L., s. 155-165. Under detta gatlopp befinner sig författarna i en gul SUV snett bakom en av 
stridsvagnarna! Vid ett tillfälle krossas deras vindruta av ett svängande stridsvagnseldrör men de undgår att bli 
träffade av irakisk eld. Detta kan man kalla risktagning! 
180 Ibid., s. 167 ff. Irakierna sköt tre raketer – 11. Marines svarade med 72 projektiler innehållande totalt 7776 
substridsdelar! 
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med högt tempo och kraftsamling med sammansatta förband. Att gå rakt fram under fart och låta 
efterföljande infanteri rensa är ett utmärkt exempel på indirekt metod men med endimensionell 
rörelse i en riktning. Bataljonen utnyttjar vägens framkomlighet för att snabbt och överraskande 
ta sig framåt den genaste vägen, vilket kan ses som utnyttjande av gap.  
 
D+15 uppfångar en av 1. MD UAV:er ett stort antal irakiska stridsvagnar och artilleripjäser som 
försöker ta sig ur staden i skydd av mörkret. Detta initierar omedelbart anfall från Harriers och F-
18, vilka befinner sig i luften. 80 fordon förstörs och ett stort antal irakiska soldater dödas i 
anfallet.181 Var dessa ett hot mot marinkåren eller försökte de bara fly? Det etableras s.k. kill 
boxes där flyg utan mål efter tillstånd kan flyga in och leverera sin vapenlast. Detta medför en 
jakt på surfaces; ”for an attack helicopter or aircraft on an attack mission not to destroy at least 
one enemy vehicle was a professional embarrassment”.182 Detta vittnar om en mental inställning 
att motståndarens system skall utnötas och bekämpas oavsett om det behövs eller inte och 
oavsett om de kan vara surfaces, avgörande sårbarheter eller rent av tyngdpunkter.  
 
RCT-5 letar efter en lämplig övergång över floden Diyala längst i norr, i syfte att kringgå i 
utkanten av Bagdad och genomföra raider in i staden. Samtidigt skall RCT-7 och 1 ta sig in i 
Bagdad längre söderut där Diyala korsar Tigris. D+16 väntar en bataljon ur RCT-7 på att ta 
Baghdad Bridge medan 1. Tank Bn längre norrut försöker laga en annan bro. Artilleriet inleder 
med förbekämpning men West/Smith ifrågasätter om detta verkligen behövs då fienden för 
tillfället inte skjuter på marinkårsförbanden. Detta ändras inom kort då flera granater slår ned 
mitt i RCT-7 ledningsplats och träffar bl.a. ett pansarskyttefordon. 3/4 tar sig nu över en mindre 
bro bredvid Bagdad Bridge och under viss beskjutning etableras ett brohuvud 500 m på andra 
sidan floden. RCT-1 har kommit ikapp och är ivriga att också ta sig över floden. Chefen RCT-1, 
Col Toolan agerar enligt högre chefs syfte och föreslår chefen RCT-7 att 3/1 kan anfalla in i 
Bagdad om RCT-7 blir fördröjda. På eftermiddagen D+17 befinner sig tre bataljoner i östra 
Bagdad, en håller på att korsa och ytterligare tre står i kö för att korsa någon av de två broarna. 
CFLCC vill att stridsgrupperna skall göra raider kombinerat med omfattning in i Bagdad, det 
finns dock i 1. MD osäkerhet om vad en raid innebär. Divisionen pekar nu ut ett antal lämpliga 
mål för raiderna men man ogillar att behöva dra sig tillbaka efter varje raid, så Gen Mattis 
beslutar att gå emot högre chef och istället dela in östra Bagdad i tre sektorer – en för varje 
stridsgrupp – och där bataljonerna fick ansvar för att ta de olika målen. Det som sedan sker är att 
alla stridsgrupperna under D+20 framrycker rakt fram i östra delarna av Bagdad, med RCT-7 
längst till vänster, RCT-1 i mitten och med RCT –5 i en svepande krok längst till höger. Då varje 
hus mer eller mindre genomsöks går det långsamt framåt, men marinkåren är rädda för att hamna 
en Mogadishu situation med strid i bebyggelse mot en osynlig gerilla. Efter att via 
videoupptagning från 1/7 konstaterat att det endast finns sporadiskt irakiskt motstånd, godkänner 
chefen I. MEF 1. MD begäran om att öka tempot och strunta i de olika raidmålen och istället 
framrycka till de möter motstånd. När sedan de andra generalerna i chefsvideokonferensen 
kommer fram till att det nog är dags att strunta i det metodiska framryckandet, meddelar chefen 
I. MEF att detta redan är OBE – ”overtaken by events”. RCT-7 verkar bli nytt 
kraftsamlingsförband då RCT-5 får problem att ta sig över floden. Det är osäkert om detta är 
planerat eller sker beroende på händelseutvecklingen. RCT-7 får i uppgift att ta vissa viktiga 
byggnader, vilket de löser enligt högre chefs syfte. Efter diverse mindre eldväxlingar lyckas 1. 
MD ta viktigare palats och andra mål och tillsammans med 3. ID, som anfallit in från väster, kan 
Bagdad anses intagen under D+21.183  
 
                                                 
181 Murray W./Scales R. H., s. 173 f. 
182 West B./Smith R. L., s. 182 f. 
183 West B./Smith R. L, s. 184, 187, 198-243 
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Att agera enligt högre chefs syfte är viktigt enlig uppdragstaktiken och detta gör marinkåren. Det 
är lika viktigt att också veta när det är dags att gå emot högre chefs beslut om detta innebär att 
tempot och initiativet tappas. Detta gör också marinkåren för att snabbast möjligt och på mest 
indirekt sätt nå huvudmålet – intagandet av Bagdad. 

5.3 Delslutsatser  
Om vi tittar på hela 1. MD genomförande av det första skedet så sker viss manöver med indirekt 
metod, genom att kraftsamlingsförbanden RCT-1 och RCT-5 inledningsvis undviker surfaces i 
form av irakiska städer och RCT-7 genomför vilseledning.  RCT-7 följer RCT-5 och kan stötta 
om behov finns samtidigt som flyg hela tiden finns berett att understödja.  Vägarna utnyttjas för 
att skapa rörelse och tempo men frågan är om hastigheten för stridsgrupperna verkligen var hög. 
250 km på sex dagar kan låta mycket men innebär i praktiken en hastighet på ett par km/h. Nu 
påverkas hastigheten av sandstormar, motståndaren och friktioner, men att säga att tempot är 
högt i förhållande till motståndaren blir svårt när denne delvis består av lättrörlig milis. Det sker 
ingen kraftsamling på stridsgruppnivån mot områden där avgörande söks, då motståndet inte 
inbjuder till detta. Däremot sker viss kraftsamling för att RCT-1 skall kunna ta sig igenom An 
Nasiriyah. Stridsgrupperna agerar relativt självständigt men så länge RCT-1 inledningsvis hela 
tiden har framgång i sin rörelse framåt stöds inte denna något nämnvärt. Kraftsamling sker 
främst på bataljonsnivån där elden understödjer rörelsen i en riktning. Eldkraft används också 
som del i förbekämpning mot surface med enda syfte att utnöta och förstöra. Principer för ett 
uppdragsbaserat förhållningssätt kan anas men det finns inga exempel på order som bekräftar 
detta. Sammansatta förband med artilleri, pansar, mekinfanteri och flyg används generellt. Hur 
flyget exakt används kan inte fastställas med tillgängligt källmaterial, men mycket tyder på att 
det används för interdiction samt CAS på avrop. Risktagning används i liten utsträckning, 
förutom vid RCT-1 anfall genom An Nasiriyah, men avsaknaden av utpekade reserver är 
onekligen ett visst risktagande – fastän den går emot vad idealtypen anger om vikten av reserver. 
 
1. MD genomförande under det andra skedet visar på visst användande av manöver, där den 
direkta elden understödjer rörelsen men i huvudsak i en riktning – längs framryckningsvägen. Då 
motståndaren engageras är det oftast med syfte att säkerställa divisionens uthållighet och rörelse 
framåt. Flyg och artilleriunderstödet tillämpas generellt och inte alltid som understöd för rörelsen 
utan för att utnöta. Det är möjligt att RCT-7 var divisionreserv men det finns inga uppgifter som 
styrker detta och stridsgruppen används i regel inte för att utnyttja framgång. Tempot är periodvis 
högt, särskilt i slutet av skedet, men faktorer som trafikstockning och logistik påverkar 
möjligheterna att upprätthålla tempot. Det visas exempel på förmåga att ta initiativet, hela tiden 
befinna sig innanför motståndarens OODA Loop och bibehålla tempot genom att rörelsemängd 
skapas. Indirekta metoder används men det är svårt att avgöra om motståndarens gaps utnyttjas. 
Vid några tillfällen är det troligt att gaps exploateras men det finns inte mycket organiserat 
motstånd i vägen. Det motstånd som finns längs vägen beskjuts, letas upp och mer eller mindre 
förintas och det kan ifrågasättas om detta alltid var nödvändigt, med hänsyn till att motståndaren 
enligt idealtypen skall besegras eller hamna i moraliskt underläge, inte alltid förgöras. 
Terrängförhållandena inverkade på möjligheterna att manövrera men många gånger är den gena 
vägen den snabba vägen och därmed den indirekta vägen. Sönderfall skapas genom en 
kombination av tempo och eldkraft.  
 
RCT-5 verkar vara kraftsamlingsförband hela vägen från Eufrat, men då stridsgrupperna i 
huvudsak färdas längs vägar blir det svårt att tala om recon-pull som del av manöver för att 
kunna kraftsamla mot gaps eller avgörande sårbarheter. RCT-5 och de bataljoner som uppfattas 
som kraftsamlingsförband stöds däremot av övriga enheter såtillvida att understödet gör det 
möjligt för kraftsamlingsförbandet att slå sig igenom. Det är dock i huvudsak i en riktning och 
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utan användande av tvådimensionell strid. Det finns tecken på att högre chefer använder viss 
kommandostyrning när resurser behöver användas för kraftsamling, för att skapa uthållighet eller 
öka tempot. Detaljnivån verkar dock inte vara särskilt omfattande. Utpekat kraftsamlingsförband 
kan ha skiftat inför tagandet av Bagdad men det är svårt att se om övriga stridsgrupper och flyg 
understödde kraftsamlingsförbandet. Två stridsgrupper framryckte på bredd med den tredje i 
egen omfattning, där alla skulle ta olika mål, vilket inte är kraftsamling. Däremot kraftsamlades 
hela 1.MD som del i ett operativt koncept för att nå den sannolika avgörande punkten – Bagdad 
och därigenom nå den strategiska tyngdpunkten - Saddam Hussein och dennes ledning. Det finns 
klara tecken på ett uppdragsbaserat förhållningssätt men tillgängligt källmaterial kan inte 
fastställa att uppdragstaktik användes fullt ut, då exempel på order i stort saknas. Som nämnts 
används sammansatta förband generellt både i organiserad form och behovssammansatt. Vissa 
för irakierna sannolikt överraskande vägval görs, och det är en risktagning att endast låta RCT-5 
framrycka själva mot Bagdad längs väg 6 men det blir med hänsyn till motståndet aldrig någon 
direkt fara. Det framgår inte av materialet om misstag tillåts, men Col Dowdys ersättande ställer 
vissa frågor. Om nu Dowdy kan anses ha gjort misstag. 
  
Marinkåren låter under båda skedena stridsgrupperna ”rinna” fram längs vägarna, större 
motstånd kringgås och där de stöter på motstånd längs vägen bekämpas detta genom kraftsamlad 
eld av sammansatta förband. Möjligtvis kan ett eventuellt skifte av kraftsamlingsförband efter 
Eufrat vara orsakat av att RCT-1 hindrades av ett motstånd. Liksom vattnet flyttas då energin till 
den del som kan ta sig fram - RCT-5 - och denna blir nytt kraftsamlingsförband. 
Sammanfattningsvis kan sägas att 1. MD använder mycket av manöverkrigföring i sitt 
genomförande men det finns en stark förkärlek för eldkraftens betydelse och då inte alltid som 
stöd för rörelsen eller kraftsamling, utan som ett generellt stöd för skydd, nedhållande eller ren 
utnötning. Detta gäller särskilt marinkårsflygets medverkan. Det saknas också användande av 
tvådimensionell strid med manöver över ytan men ibland tillåter inte förhållandena att detta kan 
praktiseras. ”Problemet” är typen av motstånd. Det finns ingen front och de reguljära förbanden, 
de som inte decimerats av flyg, bjuder lite motstånd och är statiska. Dessutom engageras 
marinkåren av en rörlig och många gånger osynlig fiende som använder gerillataktik och 
okonventionell krigföring, vilket ställer annorlunda krav på att kunna använda traditionell 
manöverkrigföring. 

5.4 Kommentarer 
Sun Zi menade att befästa städer och fort skall undvikas men problemet för marinkåren var typen 
av motstånd. Reguljära militära styrkor kan passeras med en indirekt metod och manöver och 
göras irrelevanta med sönderfall som resultat, men en gerilla slår tillbaka och måste därför oftast 
konfronteras. Marinkåren använde sitt LOG LITE koncept och var därmed inte lika beroende av 
logistik som t.ex. U.S. Army 3. ID, men anfallet mot Bagdad bedömdes kräva högt stridsvärde 
och alla stridsgruppers medverkande. Det kan ändå ifrågasättas om tätförbanden verkligen 
behövde bry sig om att förgöra gerillafästena då tempo tappas. Efterföljande förband kunde ha 
fått denna uppgift. Sgt Maj Bergeron, 1/7, sade angående Fedayeen: ”This is a perfect war. They 
want to die, and we want to kill them.” Liksom i Desert Storm finns sammansatta förband redan 
organiserade i förbanden, men det är den samverkande effekten av de olika delarna som utgör 
verkligt sammansatta förband. Det saknas detaljerade beskrivningar av artilleriets användande, 
vilket är en svaghet i undersökningen. Som exempel på marinkårens starka inställning om att 
hela tiden hålla högt tempo och försöka verka för rörelse och förstörelse med sammansatta 
förband, kan nämnas de s.k. CAAT-teamen (Combined Anti-Armor Team). Dessa består av ett 
flertal Humvees beväpnade med en automatisk 40mm granatkastare, en .50 kaliber kulspruta 
samt en pansarvärnsobotar (TOW). Utan bepansring förlitar dessa sig på överraskning och fart 
för att överleva. De används av infanteribataljonerna för spaning samt för överfall, i syfte att 
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hindra och förstöra fientliga fordon.184 Murray och Scales hävdar att en stor del av marinkårens 
framgång i framryckningen mellan floderna berodde på deras förmåga att skapa sammansatta 
förband med flyg- och markstridskrafter.185  Det fanns efter Tigrisövergången hela tiden en oro 
för att Saddam skulle sätta in kemvapen, och därmed framstår det fortsatta framryckandet som en 
risktagning. Men krig är farligt. Det går inte att fastställa vad som är irakiernas och koalitionens 
tyngdpunkter och avgörande sårbarheter och därmed blir det svårt att bedöma hur krigföringen 
anpassades till dessa. Om önskan om högt tempot enbart var ett utslag av marinkårens tro om att 
kriget krävde detta, eller om det var ett utslag av ”amerikansk tävlingsmentalitet”, kan frågas. 
Det var kanske smart att placera U.S. Army bredvid USMC på startlinjen. ”Sist i mål är en 
loser!”  
 
 
6. Slutsatser, diskussion och vidare forskning  
Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara i vilken utsträckning den amerikanska 
marinkåren har genomfört krigföring enligt manöverteori i de båda Irakkrigen 1991 och 2003, 
mot bakgrund av hur manöverkrigföringen är tänkt att utföras enligt de då gällande militära 
doktrinerna för operationer/krigföring. Frågeställning 1 har besvarats i kapitel 3.4. Det har alltså 
skett relativt små förändringar i doktrinutvecklingen mellan 1991 och 2001. Däremot finns det 
viktiga nyansskillnader och som även kan kopplas till sättet att kriga. Frågeställning 2 har i 
huvudsak besvarats i kapitel 4.3 och 5.3. För att få en så god förståelse som möjligt över 
marinkårens förmåga att omsätta teorin i doktrinerna till praktisk handling i krigföringen och 
utröna kopplingen mellan doktrinutveckling och krigföringens utveckling för att besvara 
frågeställning 3, är det lämpligt att åter använda idealtypens grundprinciper.  
 
Manöver  
FMFM 1 följs inte regelmässigt 1991 utan ofta används omfattande eldkraft i en endimensionell 
strid där eldkraften ibland insätts vid kraftsamling men lika ofta för skydd, ren utnötning eller 
rent generellt utan koppling till gaps. Oftast bekämpas surfaces. I MCDP ser vi en utökad insikt 
om eldkraftens betydelse och att utnötning kan behövas för kraftsamling mot avgörande 
sårbarheter för att skapa sönderfall.  Det verkar som erfarenheterna från 1991 har skapat en 
större acceptans för eldkraftens betydelse, vilket sedan har implementerats i MCDP. 
Nedanstående citat tyder på detta: 

 
And third, which was perhaps the most important thing we learned,  
was, that, in a fight with the Iraqis, if you bloody their nose, during  
round one, they do not want to come out for round two.186 
 
   Lt Gen Walt Boomer, USMC 

    Commander I. MEF 1991 
 
Under Iraqi Freedom används också eldkraften i rent utnötande syfte men också för skydd, 
allmänt nedhållande av motståndaren och som stöd för rörelsen. Eldkraften används alltså 
fortfarande på ett mer generellt sätt och inte alltid kopplat till kraftsamling. Det finns liksom 
1991 lite av den tvådimensionella strid, som både FMFM 1 och MCDP 1 nämner om, där tempo, 
rörelse och eldkraft kombineras mot avgörande sårbarheter och gaps. Det är svårt att avgöra vad 
som är irakiernas tyngdpunkter, avgörande punkter och avgörande sårbarheter.  
 
                                                 
184 West B./Smith R. L, s. 21, 289. 
185 Murray W./Scales R. H., s. 175 
186 www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/gulf/oral/boomer/1.html [2005-03-17]. 
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Tempo 
FMFM 1 syn på tempo följs genom att det under Desert Storm hela tiden finns en inställning om 
att hålla uppe tempot. Detta görs i praktiken också, särskilt med tanke på att sikten var mycket 
dålig och omfattande irakiska fältarbeten delvis var en försvårande omständighet. Även MCDP 1 
betonar tempots betydelse och båda doktrinerna pekar på sambandet mellan tempo och manöver. 
Hastigheten hos marinkårsförbanden i Iraqi Freedom var periodvis hög men ibland väldigt låg. 
Tempot i förhållande till motståndaren blir svårare att bedöma då denne inte är etablerad längs en 
front och ofta uppträder i små grupper med ett rörligt beteende. Ändå tar sig 1. MD från Kuwait 
till Bagdad på ca 20 dagar, vilket får anses som en snabb operation. Trafikstockningar beroende 
på ett systematiskt användande av få vägar och stora förband, operativa överväganden och väder 
inverkar negativt på möjligheterna att upprätthålla tempot. Det finns i 1. MD hela tiden en 
oerhört stark önskan om högt tempo men det är oklart om detta är en del av marinkårens 
mentalitet, amerikansk tävlingsmentalitet eller är ett utslag av doktrinens manöverteori. Under 
både Desert Storm och Iraqi Freedom visas i praktiken ett par exempel på hur accelerationen och 
därmed kraften ökas genom snabbt stabsarbete, snabb beslutsförmåga och initiativförmåga, 
något som ingen av doktrinerna nämner något särskilt om. 
 
Indirekt metod 
I inledningen av Desert Storm använder 1. MD både recon-pull och vilseledning och operativ 
vilseledning förekommer under hela kriget. Annars är fokus under krigföringen oftast på att slå 
ut olika irakiska system (surfaces) vid konfrontation. Även när omständigheterna tillåter detta 
sker användande av mer direkta metoder. Intränat beroende av eldkraft och möjligheterna som 
den teknologiska fördelen erbjuder bidrar sannolikt till att inte doktrinen följs i detta avseende. 
Det finns inga klara tecken på att den ökande insikten i MCDP om att avgörande sårbarheter är 
kopplade till tyngdpunkter och att dessa inte enbart är fysiska, får någon praktisk konsekvens på 
stridsfältet. För detta krävs en undersökning över hur informationsoperationer planerades och 
genomfördes och vad resultatet blev. Att skapa sönderfall genom överväldigande eldkraft kan 
synas vara ett sätt att påverka avgörande sårbarheter, som t.ex. svag moral, men detta är 
onekligen en mer direkt metod. Annars används vissa indirekta metoder under Iraqi Freedom 
med bl.a. kringgång av surfaces och användande av den snabbaste och genaste vägen.  
 
Kraftsamling 
Under Desert Storm följs doktrinen så tillvida att det finns ett utpekat kraftsamlingsförband på 
stridsgruppnivån, med avdelat understöd för detta förband, men understödet är generellt över 
tiden och anpassas bara delvis i tid och rum. Det finns inte heller någon inriktning på att utnyttja 
uppkomna situationer för att växla till nytt kraftsamlingsförband. Det går inte att fastställa att det 
finns utpekade kraftsamlingsförband på bataljonsnivån, även om detta troligtvis var fallet. 
MCDP 1 inför tesen om att egna medel som används för onödiga ansträngningar eller för mycket 
av egna medel till nödvändiga men sekundära ansträngningar, går emot principen om fokus och 
är kontraproduktivt. Detta följer 1. MD relativt bra under Iraqi Freedom, då vägarna följs och 
kraften inte splittras allt för mycket. Däremot förekommer få tillfällen då kraftsamling används 
för genombrott. Vid ett fåtal tillfällen används också resurser för tveksamma insatser där dessa 
istället borde ha stöttat kraftsamlingsförbandet. MCDP 1 beskrivning av att kraftsamlingen skall 
riktas mot tyngdpunkten genom en avgörande sårbarhet hos motståndaren, blir svår att verifiera i 
praktiken då det inte från källmaterialet går att fastställa vad eller vilka tyngdpunkterna och de 
avgörande sårbarheterna är. Ett exempel på när storleksmässigt underlägsna förband kraftsamlar 
mot en motståndare, enligt vad doktrinen anger, är när en och en halv regementsstridsgrupp 
besegrar resterna av Baghdad divisionen vid Al Kut.  
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Uppdragstaktik 
FMFM 1 följs genom att uppdragstaktik används med delegerat ansvar men det går inte att 
fastställa hur underordnade chefer förstår högre chefs syfte och agerar efter detta. Det finns i 
order klara bevis för att marinkårsförbanden använder uppdragstaktik i sitt sätt att formulera sig 
och tänka. Även MCDP 1 likartade beskrivning av uppdragstaktikens genomförande kan spåras i 
det praktiska utförandet under Iraqi Freedom, men även om ett uppdragsbaserat förhållningssätt 
kan anas, saknas bevis i form av order. Det finns exempel på att underställd chef förstår högre 
chefs syfte två nivåer upp. De båda doktrinernas avsaknad av beskrivning av när och om 
kommandostyrning skall användas vid manöverkrigande kan heller inte helt säkerställas i det 
praktiska utförandet av de båda krigen. Detta även om det finns enstaka händelser som visar på 
att kommandostyrning användes av högre chefer för att styra upp lägre förbands verksamhet då 
operationen krävde detta.  
 
Sammansatta förband 
Sammansatta förband används flitigt under Desert Storm för att kombinera styrkor och ibland 
täcka upp för svagheter men oftast gäller principen ”så mycket eld i målet som möjligt”. Många 
gånger används sammansatta förband för skydd och inte för att utnyttja kraftsamling för 
genombrott. I detta avseende avviker krigföringen från doktrinens beskrivning. Även under Iraqi 
Freedom används sammansatta förband i stor omfattning men de används generellt och finns 
redan organiserade på alla nivåer. De används såsom doktrinen stipulerar genom att täcka upp 
för svagheter och utnyttja styrkor. 
 
Risktagning 
Det finns en viss kalkylerad risktagning under Desert Storm, särskilt inledningsvis då 
hinderlinjerna och motståndet inte var känt. Överraskning som del i risktagning används framför 
allt innan och i anslutning till markoffensivens inledande. I dessa avseenden följs FMFM 1. 
Under den följande krigföringen tas inga mer omfattande risker för att ta initiativet men detta blir 
i praktiken svårt med tanke på den begränsade sikten. Det finns inget hänsynslöst utnyttjande av 
uppkomna situationer, då marinkåren i stort sett skjuter bort allt motstånd framför sig. 
Risktagning används i liten utsträckning under Iraqi Freedom, även om det fanns ett par exempel 
på detta. Risker tas framför allt på den operativa nivån; avsaknad av reserver, långa flanker och 
långa försörjningslinjer. Med tanke på motståndet blir aldrig risktagningen någon direkt fara. 
Även om Fedayeen hade haft bättre organisation och kraftsamlat mot försörjningslinjerna på ett 
bättre sätt hade marinkårens relativt höga tempo, användande av LOG LITE samt framskjutna 
underhållsbaser ändå sannolikt medfört att uthålligheten inte påverkats. Om marinkåren hade 
stoppats i framryckningen under längre tid hade dock en fara kunnat uppstå. Marinkåren följer 
alltså sin doktrin i stort men med tanke på motståndet uppstod inga större risktagningar. 

6.1 Några ord om resultatet 
Marinkåren följer alltså delvis sina doktriner när det gäller manöverkrigföring. Det går att uttyda 
att marinkåren under Iraqi Freedom genomför mer av manöverkrigföring enligt idealtypen och 
även att doktrinen följs bättre i detta avseende än under Desert Storm. Det tar tid för en doktrin 
att slå igenom när det gäller träning och praktisk tillämpning och FMFM hade existerat i ca två 
år och MCDP 1 i sex år när de testades i den praktiska krigföringen. Skillnaden är att det 
manöverorienterade synsättet hade år 2003 hunnit sätta sig mer och bättre implementerats i 
träning och övning. Erfarenheterna av Desert Storm hade bl.a. visat på att inte enbart rörelse har 
betydelse för sönderfallet hos motståndaren utan att eldkraft och teknologisk överlägsenhet kan 
ha minst lika stor betydelse. Detta har också fått viss påverkan i MCDP 1 men stämmer alltså 
inte med synen i idealtypen. I båda krigen spelar motståndarens aktiviteter roll för marinkårens 
möjlighet att bedriva manöverkrigföring. Det var lättare i Desert Storm att använda 
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manöverkrigföring då motståndaren var av mer konventionell art och uppförde sig som en sådan. 
Under Iraqi Freedom var utmaningen större då motståndaren var en blandning av konventionella 
styrkor och milis med okonventionella metoder. I båda krigen innebar diverse irakiska 
fältarbeten och terrängens utseende att rörelse över ytan begränsades. Särskilt under Iraqi 
Freedom var marinkåren hänvisade till vägar. Operativa och taktiska överväganden som logistik, 
behov av och utnyttjande av reserver samt väder och miljö påverkar också möjligheterna till att 
bedriva manöverkrigföring. Förutom doktrinerna finns alltså ett antal oberoende variabler som i 
olika grad påverkar omfattningen av manöverkrigföring. Totalt sett bedöms dock dessa påverka 
krigföringen i lika hög grad i båda krigen. Manöverkrigföring är inte alltid möjlig. Eller 
önskvärd.  
 
Därmed har syftet med uppsatsen genomförts. Marinkåren visar att de är kapabla att 
genomföra viss manöverkrigföring enligt sina doktriner och enligt manöverteori. Framför 
allt har det skett en utveckling på krigföringssidan mellan de båda Irakkrigen medan 
doktrinerna inte skiljer sig nämnvärt i sin tolkning av manöverteori. 
 
Metoden som använts i undersökningen bör ge en någorlunda rättvisande bild av verkligheten. 
Om andra grundprinciper hade valts hade ett annat utfall kunna fås men detta bör endast i liten 
grad ha resulterat i andra slutsatser. Det mer omfattande och generellt bättre källmaterialet för 
Desert Storm kan innebära ett mer sannolikt resultat i undersökningen av denna fallstudie 
jämfört med Iraqi Freedom. Det är svårt med vilken metod och material som helst att helt och 
hållet kunna återge hur krigföringen har bedrivits. Friktioner, kaos och osäkerhet innebär att 
betraktarens ögon grumlas och det saknas ofta en oberoende betraktare på kullen som ser allt. 

6.2 Diskussion och vidare forskning 
Marinkårsdoktrinerna som gällde 1991 har enligt Lt Col Price T. Bingham, USAF, i motsats till 
U.S. Air Force doktriner, inte förutspått luftmakts dominerande roll vid genomförandet av Desert 
Storm. Han hävdar vidare att marinkårsdoktrinerna misslyckas med att erkänna den enorma 
påverkan som strategiska flyganfall kan ha för att nå framgång på slagfältet. Samtidigt lägger 
inte marinkårsdoktrinerna samma tyngd på vikten av att ta och bibehålla luftöverlägsenhet som 
U.S. Air Force doktriner.187  Hur såg då marinkåren på möjligheterna att med flyg understödja 
markstridskrafterna i ett manöverkrigskoncept? Chefen för 3. MAW, Lt Gen Moore menade i en 
intervju i november 1991 att systemet med en överordnad chef för allt flyg (JFACC) kan vara 
bra ur ett samordnande perspektiv, men medger inte att tempot i ett snabbt skiftande 
stridsområde kan upprätthållas. Eftersom Gen Schwarzkopf önskade en stor förbekämpning med 
omfattande utnötning i området framför koalitionens förband, hade marinkåren bara att ställa in 
sig i ledet menar Moore. Lösningen på den stora detaljstyrningen med 300-sidiga ATO löstes 
genom att ett stort antal ”flexibla” ATO skrevs ut, vilka medgav en viss uppdragstaktik och att 
de flyginsatser som inte blev aktuella kunde strykas.188 Frågan är bara om det var för att kunna 
hålla tempot uppe och möjliggöra kraftsamling eller för att marinkåren själva ville ha kontroll 
över flygeldkraften i syfte att bekämpa uppdykande hot. Chefen 3. Marines, Brig Gen Admire, 
menar att den höga anfallshastighet som krävdes mellan hinderlinjerna p.g.a. den irakiska 
numerära överlägsenheten i stridsvagnar och artilleri, endast kunde hållas genom att marinflyget 
neutraliserade kraftsamlade irakiska pansarmotanfall och understödjande artilleri.189 I 11. 
Marines “Summary of Action” beskrivs den framgångsrika bekämpningen av irakiskt artilleri 
under Desert Storm, inmätt med artlokradar, med eget artilleri som en förutsättning för 

                                                 
 
188 “Marine Air: There When Needed”, s. 111 f. 
189 Admire J. H., “The 3d Marines in Desert Storm”, s. 169. 
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manöverstridsgruppernas penetration av hinderlinjerna.190 Detta visar på en pragmatisk 
inställning till vad kriget ibland kräver och har kanske inte med manöverkrigföring att göra.  
 
Även om marinkåren 1991 hade en manöverkrigsdoktrin sedan 1989, hade kanske inte ett 
manöverorienterat förhållningssätt hunnit etablera sig ordentligt. Det finns dock uppgifter som 
tyder på att de högre nivåerna tagit till sig andemeningen med manöverkrigföringen. Lt Gen 
Boomer uttryckte sig på följande i en intervju angående genombrytningen av de irakiska 
hinderlinjerna den 24 februari 1991: 

The nightmare scenario was that, we would somehow execute this poorly, get  
hung up in one of these mine fields, get bogged down, and they would drop  
chemicals on us. Before we really had a chance to gain any momentum. We were  
very much the leaders in the maneuver warfare and all of the people that were sort  
of carping at me about this frontal attack that I was going to conduct. We intended 
to do it very quickly. We intended to move as fast as we could on the battlefield,  

 but my fear was that, this was a big attack, something would break down.191 
 
”This was not the old classical frontal Assault” sade chefen 1. MD, Gen Myatt, angående 
divisionens penetration av hinderlinjerna 1991.192 Han hävdar vidare att syftet var att skapa kaos 
och att de visst inte avsåg bekämpa alla vapensystem och soldater. Det fanns alltså ett visst 
manöverorienterat förhållningssätt som sedan inte alltid avspeglades i det praktiska utförandet. 
Samtidigt menar Myatt att han inte gillar begreppet manöverkrigföring. Han vill att man skall 
prata om att slåss ”smart” och att det är detta som FMFM 1 beskriver.193 Det fanns dock en 
uppfattning om att marinkåren tränade sin personal i att kunna acceptera och hantera osäkerhet, 
vilket kan tyda på att de präglas av Clausewitz tankar och därmed FMFM 1 innehåll.  
 
Författarna West och Smith nämner ofta OODA Loop vid namn och behovet av att komma 
innanför Saddams dylika. Detta är intressant då varken FMFM 1 eller MCDP 1 nämner denna 
vid namn. Innebörden av den återges dock i doktrinerna och den återfinns beskriven i 
underordnade doktriner till MCDP 1. West skriver i en artikel i februari 2004 om marinkårens 
krigföring i Irak, där han pekar på faktorer som visar att marinkåren använde sig av 
manöverkrigföring i hög grad.194 Han menar att användandet av Abrahams-stridsvagnen och 
taktiskt flyg traumatiserade irakierna till den grad att någon av I. MEF eller V. Corps kunde ha 
intagit Bagdad av egen kraft. Detta är något märkligt ur ett manöverteoretiskt perspektiv då 
eldkraft i utnötningshänseende enligt doktrinen främst skall ske vid kraftsamling för att påverka 
avgörande sårbarheter, och inte generellt såsom oftast var fallet i Iraqi Freedom. Det förstärker 
dock bilden av marinkårens förkärlek för eldkraft i stor mängd som verktyg för att skapa 
sönderfall. West hävdar vidare att marinkårens inledande vilseledning, undvikande av irakiska 
förband och överraskande vägval längre norrut var manöverkrigföring. Detta visar min 
undersökning också att det är men det är också en del av vilken krigföring som helst. Det är i 
kombination med övriga grundprinciper det blir ”riktig” manöverkrigföring.  
 
West kommer nu med en information som inte finns i The March Up; RCT-5 och 7 övergång av 
Tigris sker mellan två irakiska divisioners artilleritäckning. Detta faktum innebär dock inte att 
det med automatik är manöverkrigföring, utan detta är normalt sunt förnuft och 

                                                 
190 http://www.gulflink.osd.mil/declassimages/marines/19970820/970725_dec96_decls39_0001.html [2005-03-17]. 
11. Marines Situation Chronology. Marinkårens uppfattning var att det fanns ca 700 irakiska artilleripjäser som 
kunde nå divisionerna under penetrationen av hinderlinjerna. 
191 www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/gulf/oral/boomer/1.html [2005-03-17]. 
192 Se Moore M., ”Allies Used a Variation of Trojan Horse Ploy”, s. 102. 
193 “The 1st Marine Division in the Attack”, s. 144. 
194 Se www.usni.org/proceedings/Articles04/PRO02west.htm [2005-03-01], West B., ”Maneuver Warfare: It Worked 
in Iraq”, artikel i Proceedings februari 2004 
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säkerhetstänkande. Anfallet mot Al Kut och RCT-5 sprintande samt run and gun mot Bagdad tas 
som ytterligare intäkter på att manöverkrigföring använts. Till del är detta, som vi sett, sant men 
återigen är det delar av manöverkrigföring som använts. Bing hävdar vidare att 
uppdragstaktikorder gavs ut och att alla i marinkåren kände till syftet och planen i stort – från 
enskild soldat till general. Centraliserad ledning var inte möjlig beroende på de stora avstånden, 
menar West och varje stridsgrupp agerade därför självständigt. Stridsgrupp- och 
bataljonscheferna var de viktigaste beslutsfattarna och det fanns i praktiken ingen initiativrätt på 
lägre nivå. Divisionschefen använde sig av muntliga uppdragstaktikorder och stridsgrupperna 
hade sådan acceleration och tempo att 1. MEF och CJLCC staberna i sina digitala riktlinjer hela 
tiden var två dagar efter händelseutvecklingen. Detta kan mycket väl ha varit fallet och förstärker 
i så fall undersökningens slutsatser att marinkåren under Iraqi Freedom använde en stor del 
manöverkrigföring – men i inte fullt ut. West kommenterar också användandet av konceptet 
Network Centric Warfare, som han menar kommer till korta i kriget då det inte i tillräcklig grad 
tar hänsyn till den mänskliga dimensionen såsom manöverkrigföringen gör. 
 
I sammanhanget vore det intressant att studera hur marinkåren hanterar manöverkrigföringen 
enligt sina doktriner i de nya s.k. three block war195 som är vanligt förekommande i dagens 
konflikter. Hur används indirekt metod idag mot rebellgrupper i Falluja, Irak? Manöver och 
tempo mot en gerillamotståndare, som själva i mångt och mycket kan sägas använda 
manöverkrigföring på låg nivå? Som vi sett av bilder och beskrivningar i media verkar det som 
om eldkraften i vilket fall inte fått mindre betydelse. Detta är onekligen ett intressant 
forskningsområde i framtiden. Det framgår också att vissa delar av marinkårens krigföring i de 
båda krigen behöver analyseras ytterligare. Jag tänker då på eldkraftens användande och 
uppdragstaktik. Detta kan också vara ett område för ytterligare studier. När ytterligare 
källmaterial och litteratur finns tillgängligt för Iraqi Freedom kan det behövas göra ytterligare en 
undersökning av framför allt denna fallstudie, för att nyansera och öka sannolikheten i mina 
slutsatser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
195 Begreppet syftar på de olika typer av uppgifter/krigföring som soldater måste hantera i många av de moderna 
konflikterna – skydda humanitära insatser, Peace Keeping/Peace Enforcement samt normal väpnad strid med olika 
fientliga styrkor/grupper. Allt detta kanske på samma dag och ”inom tre stadskvarter”. 
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Marinkårförbandens Order of Battle under Desert Storm 
 
 

 MARCENT
XXXX

        I. MEF                II. MEF 
 
   1. MD  2. MD       3. MAW        4. MEB    5. MEB    13. MEU 
  1. FSSG TF XRAY 
 
TF RIPPER 
1/5 Bn 
1/7 Bn 
3. Tank Bn 
1. CE 
 
TF PAPA BEAR 
1/1 Bn 
3/9 Bn 
1. Tank Bn 
3. Assault Amf Bn (-) 
 
TF TARO 
1/3 Bn 
2/3 Bn 
3/3 Bn 
 
TF GRIZZLY 
2/7 Bn 
3/7 Bn 
 
TF SHEPHERD 
 
11. Marines ARTY Reg 
1/11, 3/11, 5/11, 1/12, 3/12 
 
1. Recon Bn 
 
3. Assault Amf Bn (-) 
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Utgångsläge för markoffensiven inför Desert Storm 
 
 

 
Källa: http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/timing_of_attack.jpg: From U.S. 
Marines in the Persian Gulf, 1990-1991: With the 2nd Marine Division in Desert 
Shield and Desert Storm by Dennis P. Mroczkowski. U.S. Marine Corps, History and 
Museums Division, Washington, D.C. 1993. 
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1. MD penetration av första hinderlinjen, G-day 24 februari 1991 

 
 
Källa: 
http://www.gulflink.osd.mil/declassimages/marines/19970820/970725_dec96_decls34_0001.html 
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1. MD penetration av andra hinderlinjen, G-day 24 februari 1991 
 

 
 
Källa: http://www.gulflink.osd.mil/declassimages/marines/ 
19970820/970725_dec96_decls34_0001.html 
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1. MD framryckning mot Al Jaber, G+1 25 februari 1991 

 
 
Källa: http://www.gulflink.osd.mil/declassimages/marines/ 
19970820/970725_dec96_decls34_0001.html 
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1. MD framryckning mot KIA, G+2 26 februari 1991 

 
 
Källa: http://www.gulflink.osd.mil/declassimages/marines/ 
19970820/970725_dec96_decls34_0001.html 
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1. MD uppdrag, chefens syfte och avsikt samt stridsorganisation enligt AAR 
 

 
Källa: http://www.gulflink.osd.mil/declassimages/marines/19970820/ 
970725_dec96_decls34_0001.html 
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1. MD anfall mot Bagdad 20 mars till 21 april 2003 

V. 
Corp

I. 
MEF 

Väg 6 

Väg 7

Väg 8Väg 1

RCT-1

RCT-5

RCT-7

Väg 27

Väg 17
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1st Marine Division Order of Battle under Iraqi Freedom 
 
RCT-1 
3/1 Bn 
1/4 Bn 
2/23 Bn 
 
2. LAR Bn  
1/11 Arty Bn 
A Coy/1. Tank Bn 
C Coy/2. Eng Bn 
2. + 4. Assault Amphibian Bn (-) 
1. Recon Bn ur 1. MD 
 
RCT-5 
1/5 Bn 
2/5 Bn 
3/5 Bn 
 
1st LAR Bn 
2. Tank Bn 
2/11 Arty Bn 
B Coy/1. Eng Bn 
B Coy/ 4. Eng Bn 
2. + 3. Assault Amphibian Bn (-) 
 
RCT-7 
1/7 Bn 
3/7 Bn 
3/4  Bn 
 
3. LAR Bn 
1st Tank Bn 
3/11 Arty Bn 
C Coy/1. Eng Bn 
2. + 3. Assault Amphibian Bn (-) 
 
 
LAR bataljonerna används för spaning, flankskydd och test av motståndet. 
 
 


