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US Army mot Bagdad 
En fallstudie om hur manöverteori blev manöverkrigföring i Irak 

 
Under operation Iraq Freedom uppvisades i media en bild av en snabb och tempofylld 
framryckning mot Bagdad. Denna bild kontrasterade mot den som normalt förknippas med US 
Army och dess krigföring. Skulle denna bild kunna vara med verkligheten överrensstämmande? 
Har nya tankegångar och doktriner fått ett sådant genomslag att US Army anammat 
manöverkrigföringens elementa och faktiskt nyttjar det, även på taktisk nivå? Har teori således 
blivit praktik?  
 
Syftet med denna uppsats är följaktligen att verifiera eller falsifiera en hypotes, utgående i från 
att amerikanska enheter ur US Army anammat manöverteorins nyckelbegrepp och numera 
använder sig av manöverkrigföring på taktisk nivå och således lyckats implementera en ny teori i 
praktiken. Detta har gjorts genom att genomföra en fallstudie av den tredje amerikanska 
infanteridivisionen (mek) och dess agerande vid olika händelser från dess att framryckningen 
startar i Kuwait den 20 mars och intill Bagdad faller den 9 april.  
 
Analysen visar att divisionens agerande under dessa studerade händelseförlopp i hög grad 
präglades av manöverkrigföring och att förbandet följde gällande doktrin vilken i sin tur bygger 
på hörnstenarna i manöverteorin. Således har hypotesen kunna verifieras och teori har blivit 
praktik. Avslutningsvis diskuteras resultatet utifrån uppsatsens slutsatser, problemställningar 
samt där nya frågeställningar också förs fram. 
 
Nyckelord: 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund  
De västliga demokratiernas försvarsmakter bekänner sig idag i huvudsak som 
företrädare och uttolkare av manöverteorin eller teorin om manöverkrigföring. 
Den teoretiska motsatsen till manöverteorin är utnötningsteorin. Den senare har 
kännetecknats av stelbenthet, centraliserad ledning och kommandostyrning och 
har ofta förknippats med den starkare statens teori, d.v.s. överlägsna resurser i 
form av personal och materiel. 1 

Skillnaden mellan manöverteori och utnötningsteori kan förklaras akademiskt, 
dock är det betydligt svårare att hitta bra exempel där någon krigförande stat 
bekänt sig till någon av teorierna doktrinärt men även visat det i det praktiska 
utförandet. Israels krig mot Egypten 1967 torde hitintills vara det bästa 
exemplet på hur manöverteori kan omsättas i praktiken.  
 
Det första Gulfkriget har diskuterats huruvida det var ett exempel på 
manöverkrigföring eller utnötningskrigföring. Den rådande amerikanska 
uppfattningen är att det var ett utmärkt exempel på manöverkrigföring, medans 
kritiker hävdar att det var ett klassikt exempel på utnötningskrigföring.  
Beroende på vilken utgångspunkt man betraktar krigsförloppet så kan man 
finna indikatorer på både det ena och det andra. 
På operativ nivå fanns en strävan att skapa sammanbrott i den irakiska 
krigsmaskinen med en indirekt metod medans på lägre nivåer var 
synkroniseringen emellan framryckande divisioner av avgörande betydelse2. 
Den amerikanska marinkårens framryckning skiljer sig dock ifrån den 
amerikanska armén såtillvida att marinkårens insats i högre grad präglades av 
manöverkrigföring än de insatta armédivisionerna. 3  
 
Det finns generellt en uppfattning att amerikanska arméförband doktrinärt 
bekänner sig till manöverteorin, dock inte i det praktiska utförandet.4 Den 
uppfattningen grundar sig på tidigare insatser i amerikansk krigföring samt av 
det utbyte som skett under senare år där exempelvis svenska enheter har direkt 
samarbetat med amerikanska arméförband eller stått under amerikanskt befäl. 
Denna uppfattning delas också av Professor Nils Marius Rekkedal som i 
förordet till den svenska utgåvan av William S Linds bok ”Handbok 
manöverkrigföring” menar att Linds teorier har i huvudsak fått fäste i den 
amerikanska marinkåren vilket visar sig dels i doktrinen för marinkåren samt 
dels av det praktiska utförandet på slagfältet. 5 
 
 
                                                 
1 Rekkedal, Nils Marius. (2002), Modern krigskonst. Stockholm; Försvarshögskolan, s 315 
2 Rekkedal, s 324 
3 Lind, William S. (2002), ”Maneuver warfare handbook” i Rekkedal, Nils Marius & Baudin, 
Arne. (red), Handbok manöverkrigföring. Stockholm; Försvarshögskolan, förord s 5 
4 Leonhard, Robert R. (1993), ”Maneuver warfare and the United States Army” i Hooker, 
Richard D. (red), Maneuver Warfare – an antohology. Novato CA; Presidio Press, s 273 
5 Förord av Rekkedal &Baudin i Lind, Maneuver warfare handbook, s 5 
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Under det senaste Irakkriget uppvisades via media dock en annan bild av 
amerikansk krigföring på taktisk nivå. Bilderna som förmedlades över världen 
visade amerikanska arméenheter som tog initiativ, kringgick motstånd och 
försökte hitta luckor samt rapporter om att enskilda befattningshavare 
självständigt fattat beslut d.v.s. tecken på en mer decentraliserad 
beslutsfattning.6 Stämmer då denna bild med verkligheten? Har 
manöverkrigföringens elementa påverkat det faktiska utförandet till den grad 
att man skulle kunna påstå att amerikanska förband på operativ och taktisk nivå 
numera kopplar ihop teori och praktik? 

Min hypotes är att så är fallet. Erfarenheterna från Gulfkriget och en 
målmedveten satsning på doktriner samt utbildning har gett resultat, även på de 
amerikanska arméenheterna. 

 

1.2 Syfte  
Teorins påverkan på praktiken utgör själva essensen i denna uppsats. Den 
teoretiska bakgrunden implementeras måhända inte lika fort som nya teorier 
uppstår. Det torde således vara fullt troligt att de manöverteoretiska 
nyckelelementen inte förrän nu fått fullt genomslag på en organisation som 
tidigare har förknippats med en utrerad kommandostyrning. 
Air Land battle-doktrinen som utkom 1982 utgör det första steget mot 
manöverkrigföring för de amerikanska styrkorna och först efter 21 år och ett 
krig kan teorin således ha implementerats på taktisk nivå. 
Syftet med denna uppsats är således att verifiera eller falsifiera hypotesen om 
att amerikanska arméförband 2003 anammat manöverkrigföringens 
nyckelbegrepp i praktiken. Om det skulle förhålla sig på det sättet att uppsatsen 
kan verifiera hypotesen visar det också att införandet av en ny teori tar lång tid 
innan det får genomslag i praktiken, i annat fall torde teorin fortfarande inte ha 
fått någon påverkan alls alternativt att det bara handlar om en akademisk 
pappersprodukt. Den tredje amerikanska infanteridivisionen som kan sägas 
utgöra ett tvärsnitt av de taktiska enheterna inom armén utgör objekt för min 
hypotes. 

 

1.3 Hypotes 
Min hypotes är att den genomgripande transformation som den amerikanska 
armén startade under mitten av 1980-talet nu har givit resultat. Kärnan i de 
manöverteoretiska idéerna som återfinns i doktrinerna har de facto 
implementerats i praktiken på lägre nivåer i den amerikanska armén. 

 
 

 

 

 

                                                 
6 Föreläsning av Dr Peter A Mattsson FHS/KVI/FoU, ”Lessons learned Iraq freedom”, 2003-
10-27 
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1.4 Avgränsningar 
• Fallstudien av den tredje amerikanska infanteridivisionen härrör sig från att 

anfallet startar intill dess att Bagdad faller. Ingen vikt har lagts vid 
agerandet före eller efter dessa tidpunkter. Det har inte varit möjligt att 
inom denna studie närmare granska divisionens utbildning eller agerande 
från tiden innan Iraq Freedom, ej heller den verksamhet som bedrivits 
efteråt då det mer har varit av karaktären skydd och bevakning. 
Under Gulfkriget var 3: e divisionen en del av VII. Kåren som hade till 
uppgift att slå det republikanska Gardet. Denna rörelse på taktisk nivå 
kännetecknas av synkronisering mellan divisionerna varvid några 
manöverteoretiska element av större värde inte står att finna. Därför har 
ingen återkoppling gjorts till den tidigare Irakkonflikten. 7 

• Det kan finnas flera faktorer till att den tidigare så centraliserade 
amerikanska armén anammat manöverkrigföringen, såsom exempelvis 
övergång från värnpliktsförsvar till yrkesförsvar vilket kan ha påverkat 
möjligheten att inlemma nya teorier. Några sådana kopplingar har inte 
gjorts vilket skulle kräva andra ingångsvärden och metoder. I denna 
uppsats baseras hypotesens verifiering eller falsifiering uteslutande på det 
faktiska agerandet. 

• Det fanns flera arméenheter som agerade under framryckningen till 
Bagdad. Dom kommer dock inte att studeras då det inte är syftet att 
kvalitativt granska olika arméförbands uppträdande. Tredje 
infanteridivisionen utgör en av de förband som den amerikanska armén 
förfogar över och har inte utmärkt sig som någon enhet med speciella 
förmågor eller förutsättningar gentemot andra likvärdiga enheter. 

 

1.5 Vetenskaplig metod 
Jag har gjort en fallstudie av 3: e Infanteridivisionen (3 ID) under Iraq 
Freedom. Fallstudien bygger på en kvalitativ textanalys av dels doktriner 
rörande US Army samt olika skrifter som avhandlar operationen Iraq Freedom, 
främst ur ett markoperativt och taktiskt perspektiv. 
Studien är begränsad i tid till de dagar som framryckningen skedde från Kuwait 
till Bagdad vilket för 3 ID var tjugoen dagar, från den 20 mars till den 9 april. 
Begränsningen i uppsatsen är att fallstudien enbart omfattar en enhet och under 
en kortare tid, dock anser jag att 3 ID är representativ för US Army och därav 
kan slutsatser dras utifrån resultatet av studien. Jag kommer senare i detta 
kapitel att argumentera för denna representativitet.   
 
Studien omfattar skeendet från det att divisionen passerade gränsen mellan 
Kuwait och Irak på kvällen den 20 mars längs två vägar – halva divisionen mot 
Tallil och den andra mot As Samawah – tills dess att delar av divisionen säkrat  
Baathpartiets högkvarter i Bagdad.8 
 
 
 
                                                 
7 Rekkedal, s 324 
8http://www.savannahnow.com/features/iraq/, 2003-11-14 
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Arbetsgången har således varit att inledningsvis ge en bakgrund till den 
moderna manöverteorin och dess ursprung. Den moderna manöverteorin ges 
härmed en amerikansk tolkning av själva begreppet så att en relevant studie av 
sambandet mellan teori, doktrin och praktik kan genomföras. Den moderna 
manöverteorin är inte enbart en amerikansk företeelse, men mycket av den 
västliga teoribakgrunden inom detta område har för närvarande en amerikansk 
prägel.9 
Därefter har sambandet mellan teori, doktrin och praktik försökt att klarläggas 
då det är väsentligt i bemärkelsen av att förband som ändrar beteende och 
utövandet av krigskonst torde ha en teoretisk och doktrinär grund att stå på. I 
detta fall är det av betydelse för studien att kunna påvisa ett sammanhang och 
spårbarhet mellan teori och doktrin då doktrinens syfte är att styra bland annat 
utbildning och materielanskaffning som sedermera bör få genomslag på 
tillämpningen i praktiken. Det är också väsentligt i detta sammanhang att även 
klarlägga huruvida den militär-strategiska nivån gav några generella styrningar 
på hur Iraq Freedom skulle utföras. En sådan implikation kan ha betydelse för 
hur agerandet sker på operativ och taktisk nivå. För att kunna verifiera eller 
falsifiera min hypotes har jag då tagit fram fem indikatorer på det praktiska 
utförandet av manöverteorin. Dessa indikatorer är inte vetenskapligt belagda 
såsom allmänt kännetecknade för manöverkrigföring utan mina egna baserade 
på den teoretiska bakgrunden av modern manöverteori, främst ur ett 
amerikanskt perspektiv vilka dock har sin grund i tyska och israeliska 
erfarenheter. 
 
Slutligen har då en analys skett av 3 ID framryckning till Bagdad där tre 
händelseförlopp närmare studerats och således jämförts med mina i förväg 
bestämda indikatorer.  
Händelseförloppen har valts ut med hänsyn av den stridsaktivitet divisionen 
genomförde, antingen hela eller delar av divisionen. Då divisionens 
verksamhet till mestadels bestod i framryckning har antalet stridsaktiviteter 
varit begränsat, det har dock varit till fördel för denna studie eftersom jag då 
inte kunnat välja ut just de händelser som skulle påvisa min hypotes. 
 
3: e divisionens representativitet  
3: e infanteridivisionen är en mekaniserad division (bilaga) som består av tre 
brigadstridsgrupper samt en brigad bestående av två attackhelikopterbataljoner 
och en luftburen kavalleribataljon. 
Brigaderna kan användas som självständiga enheter varvid de har en 
sammansatt organisation av manöverförband och understödjande förband.10 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Försvarsmakten. (2002), Militärstrategisk doktrin. Stockholm, s 96 
10 
http://edition.cnn.com/SPECIALS/2003/iraq/forces/coalition/deployment/army/3rd.infantry.div
ision/html, 2003-12-15 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Enskild C-uppsats sid 7 (56)  
ChP 02-04 2004-06-04 
Mj Mikael Ferm 
 
Divisionen sattes upp 1917 och deltog för första gången i strid den 14 juli 1918 
vid Aisne-Marne offensiven, därav divisionens motto Rock of the Marne. 
Under andra världskriget slogs förbandet i Nord-Afrika, på Sicilien, i Italien 
och Frankrike samt i Tyskland.  
Divisionen deltog i Koreakriget och var därefter stationerad i Tyskland fram 
till Gulfkriget då en brigad ur divisionen tillfördes 1:a pansardivisionen. 
Divisionen har sedermera haft en brigadstridsgrupp stationerad i Kuwait som 
roterats mellan brigaderna. Hela divisionen omgrupperade därefter till Kuwait 
för att utgöra en av anfallskomponenterna i Iraq freedom. 
Förbandet har sedan den sattes upp förlorat 35 000 soldater i strid och 49 
soldater har erhållit medal of honor.11 
Divisionen agerade under Iraq freedom självständigt och utan direkt 
samordning med andra arméenheter vilket förbättrar analysen och samtidigt 
gör det lättare att studera divisionens agerande emedan inga begränsningar 
behöver tas på taktisk nivå vad gäller exempelvis krav på samordning. 
 
Divisionen kan anses vara representativ för US Army av följande skäl: 

– divisionen är en av tio aktiva och stående enheter i US Army. Denna 
studie omfattar inte US National Reserve eller National Guard. 

– officerarna och NCO i US Army genomgår samma skolor och får 
således likvärdig utbildning i teori , doktriner och praktik12 

– divisionens anställda soldater genomgår samma grundläggande 
utbildning och tillika befattningsutbildning som i övriga stående 
förband 

– det skiljer sig inte nämnvärt mellan den materiel som detta förband 
förfogar gentemot övriga likvärdiga enheter 

– samtliga stående förband använder sig av samma doktriner. Följande är 
beskrivet i  FM 3-0 Operations: 

”Army doctrine provides a common language and a common 
understanding of how army forces conduct operations”13 

– samtliga stående förband genomgår tillämpning av praktiska färdigheter 
vid National Training Center (NTC) vid Fort Irwin i Kalifornien vilket 
torde visa på överspridning av kunskap och erfarenheter sker mellan 
enheterna14 

Utifrån ovanstående torde 3 ID kunna sägas vara representativ för US Army 
och därmed kunna utgöra studieobjekt för analysen.  
 
1.6  Material 
I och med att Iraq Freedom ligger så nära inpå skrivandet av denna uppsats så 
har det av naturliga skäl inledningsvis varit relativt svårt att få tillgång till 
uppgifter och analyser som avhandlar verksamheten på lägre nivåer. 
 
 

                                                 
11  http://www.stewart.army.mil/Display.asp?Page=098B4823-3DB0-4E13-8CC0-
615DF27963A5, 2003-12-15 
12 http://www.goarmy.com/job/officer/,  2004-05-26 
13 FM 3-0, US Army, 2001, s 1-14 
14 http://www.irwin.army.mil/11acr/rotation/academy.htm, 2003-12-15 
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Det har dock efter hand under arbetets gång tillkommit material som ger en bra 
bild över händelseförloppet för 3 ID samt relativt djupgående analyser av vad 
som faktiskt skett och varför. 
Det har redan från början funnits mycket material på Internet men antingen har 
källorna inte kunnat kontrolleras eller så har det täckt en övergripande nivå 
som inte varit användbart i detta arbete. De källor som jag huvudsakligen 
använt för analysen är tre amerikanska böcker som analyserar kriget främst ur 
ett operativt och taktiskt perspektiv, en hemsida från Savannah Morning News 
vilket är dagstidningen för Savannah i vilket 3 ID har sin hemmabas och som 
på ett utmärkt sätt beskrivit och illustrerat händelseförloppet för divisionen dag 
för dag. Därutöver ett antal artiklar från olika militära tidskrifter samt inte 
minst divisionens egen utvärdering av sin verksamhet i Irak som är mycket 
omfattande. 
 
De tre böcker som refereras till ovan har visat sig ha i stort samstämmiga 
uppgifter och ger också en tämligen samstämmig bild över händelseförloppet 
vilket ökar trovärdigheten för dessa källor. Författarna av dessa böcker är också 
sedan tidigare kända och etablerade inom ämnesområdet krigskonst samt har 
tidigare utgivit böcker inom ämnesdisciplinen. 
De svagheter som finns i materialet eller snarare avsaknaden av material är 
frånvaron av krigsdagböcker, order, signalmeddelanden eller förbandshistorier. 
Det finns inga officiella eller öppna källor att tillgå som utvisar vilka order som 
förband fått eller vilka diskussioner som förts mellan de inblandade cheferna. 
Sådant material kommer att tillkomma först om några år. 
De källor som de amerikanska författarna har haft tillgång är dock omfattande 
och utgörs i första hand av intervjuer, men också genom att ha studerat 
rapporteringar (SITREP) och andra dokument. Det material jag använt mest i 
analysen är Murray & Scales The Iraq war där divisionschefen själv, Major 
General Blount inte bara svarat på frågorna från författarna utan också har läst 
manuskriptet till boken så att inte beskrivningarna av händelseförloppet skulle 
bli felaktiga vilket också ökar källans trovärdighet vad gäller 3 ID. 
Jag har varit i kontakt med den svenske militärattachén Överste Anders Ek som 
har vidarebefordrat ett antal frågor till divisionschefen. Jag har tyvärr inte fått 
något svar eftersom divisionschefen har varit ett eftertraktat villebråd från alla 
håll och kanter och troligen inte hunnit med att svara. Det hade givetvis varit 
för uppsatsen mycket positivt om jag hade lyckats med detta. 
 

2. Teoretisk bakgrund - manöverteori 
 
2.1 Den historiska bakgrunden till modern manöverteori 
Modern manöverteori är en ny företeelse mestadels till namnet. Den teoretiska 
bakgrunden har existerat betydligt längre än då teorin namngavs under början 
på 80-talet. Delar av de element som utgör teorin har funnits historiskt tidigare, 
men har inte konkretiserats i gemensam teori eller i utslag av doktriner. 
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Som exempel kan nämnas svensk krigskonst som nyttjat manöverteoretiska 
inslag under lång tid med hjälp av tyska influenser och måhända det svenska 
lynnet. Det har dock inte funnits någon teoribakgrund som stöd för detta 
agerande.15 
 
Influenserna för den moderna manöverteorin uppstod i USA där ämnet 
diskuterades i samband med lanserandet av AirLand battle-doktrinen. Den 
grundläggande strävan var att minska industrikrigföringen och den 
förlustbringande utnötningstaktiken. Amerikanska styrkor i Europa och 
annorstädes torde oftast vara i numerärt underläge och även om man skulle 
vinna krävdes det stora förluster på det sätt man hittills nyttjat stridskrafterna.16 
Det är främst fyra faktorer som skapade den moderna manöverteorin, 
nämligen; 
• den tyska influensen 
• den israeliska influensen 
• den indirekta metoden 
• den amerikanska motreaktionen 

2.1.1 Den tyska influensen 
Den tyska militära nomenklaturen har inte använt och använder inte själva 
orden manöverteori eller manöverkrigföring. Ändock är det främst det tyska 
blixtkrigskonceptet som har legat till grund för senare manöverteorier. 
Denna avsaknad av själva ordet manöverteori i den tyska krigföringen har 
emellanåt lett till argumentet att den tyska armén inte heller praktiserade 
manöverkrigföring. Detta ger dock i sin tur motargumentet att manöverteori är 
något mer än bara uppsamlade anekdoter från andra världskriget som 
sammanställts av teoribildare.17 
Den tyska traditionen av manöverkrigföring kan spåras tillbaka till Fredrik den 
Store. Han baserade sin krigskonst på två övergripande insikter; dels förmågan 
att hålla ett högt tempo och dels viljan att ta risker. Dessa två skulle sedermera 
förenas för att kunna vara stark på de avgörande platserna, både i tid och rum. 
Detta förfaringssätt ledde till att Fredrik den Store kunde möte och slå arméer 
från Österrike, Ryssland och Frankrike var för sig, varav den mest kända 
insatsen är slaget Leuthen år 1757 då Österrikarna drevs bort. 
Efter hans bortgång togs inte erfarenheterna tillvara, utan glömdes bort till 
förmån för andra preussiska kännetecken, såsom vackra uniformer och 
paradtaktik. 18 
 
 
 
 

                                                 
15 Ericsson, Lars. (2001),”Manövertänkande i Sverige före 1940” i Claesson, Ericsson, 
Mattsson. (red), Essäer kring teori och praktisk tillämpning. Stockholm; Försvarshögskolan, s 
237 
16 Rekkedal, s 353 
17 Gudmundsson, Bruce. (1993), ”Maneuver warfare: the german tradition” i Hooker, Richard 
D. (red), Maneuver Warfare – an antohology.Novato CA; Presidio Press, s 273 
18 Gudmundsson, s 274 
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Det var först med den preussiska generalstabens bildande i början på 1800-talet 
som Fredriks idéer ånyo togs upp och förfinades. Den dugliga generalstaben 
gav långsiktiga inriktningar och mål och överlät till cheferna på plats att själva 
bestämma hur de skulle utföras. Efter kriget med Napoleon föll tankegångarna 
åter i glömska då tiden var förbi då krig skulle utkämpas på europeisk mark. 
Under senare delen av seklet befann sig dock Europas stater åter i krig och 
likaledes behovet av nya eller återuppväckta tankegångar. 
I och med detta träder Helmut Von Moltke fram som kan sägas lägga grunden 
för det manövertänkande som sedermera kommer att prägla den tyska armén 
under två världskrig. 
Von Moltke inser att det inte är möjligt att detaljstyra chefer vars sociala och 
militära kompetens är minst lika hög som hans egen varvid han formaliserar 
detta i doktriner, anvisningar och i utbildningssystemet. Von Moltke 
formaliserar även metoder för krigsspel där elevernas lösningar bygger på 
snabb beslutsfattning. Under tidspress, skulle eleven förstå situationen, ta in 
nödvändig information, fatta ett beslut och ge order.19  Det får inte existera ett 
planmässigt tidsödande stabsarbete med tillhörande lärarlösningar. I den 
moderna manöverteorin benämns detta som OODA-loopen. 
 
Inträdesprovet till krigsakademin var motsvarande metoder och bidrog till ökad 
prestige för generalstaben genom att flera av de studerande sedermera hamnade 
där. Ett antal av generalstabs officerarna spred senare detta till sina förband då 
de gjorde trupptjänst varvid detta fick följdverkningar ned på lägsta nivå. 
I början av 1900-talet var detta manövertänkande helt dominerande i hela 
organisationen och visade sig vara mycket framgångsrikt på östfronten under 
1: a världskriget, bl.a. vid Tannenberg 1914. I väst däremot saknades det djup 
och bredd som krävdes för manövrera.  
Det första försöket att återfå manöverförmågan – infiltrationstaktiken 1917 – 
misslyckades. Det andra försöket – infiltrationstaktik med pansarförband 1940 
– lyckades.20 

2.1.2 Den israeliska influensen 
Den israeliska arméns agerande 1967 och 1973 karaktäriserades av en extremt 
hög rörlighet, såväl på taktisk som på operativ nivå. Zahals21  erfarenheter 
studerades av US Army i samband med utvecklingen av den nya doktrinen. 
Vad är det då som kännetecknar Zahals manöverkrigföring? Vilket bidrag har 
de gett till den moderna manöverteorin? 
Den israeliska krigsmakten utvecklades efter frihetskriget 1949 enligt brittiska 
och amerikanska förebilder då de utgjorde segrarmakterna i 2: a världskriget 
och dessutom slogs många israeler för de allierade vilket rimligen påverkade 
utformningen av Zahal, åtminstone till en början. Israelerna hade dock inte för 
avsikt att planera för det sista kriget vilket historiskt visat sig förödande vid ett  
flertal tillfällen. Skillnaden i utvecklingen av fransk och tysk krigskonst mellan 
världskrigen kan härvidlag utgöra ett bra exempel. 22 

                                                 
19 Gudmundsson, s 279 
20 Gudmundsson, s 281 
21 Zvah Haganah L`Yisrael, förkortas Zahal. Den israeliska krigsmakten 
22 Hammel, Eric. (1992), Six days in June. Pacifica Military History, s 57 
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Det fanns dessutom några betydande skillnader i förutsättningarna vilket gjorde 
den amerikanska och brittiska modellen mindre intressant, nämligen det faktum 
att Israel måste varje gång slåss för det yttersta syftet – sin existens.  
Landet är dessutom litet – det finns inget strategiskt eller ens operativt djup, 
därutöver har Israel få innevånare i förhållande till sina presumtiva 
motståndare. Nationen klarar inte helt enkelt inte ett långt och utdraget 
utnötningskrig.23 Sinai 1956 blev vändpunkten för Zahal. Efter den konflikten 
skedde en innovativ process med syfte att förbättra operationskonst, taktik, 
utbildning, ledning och mobiliseringssystemet. 
 
Den övergripande målsättningen för staten Israel var att erhålla en strategisk 
seger på kortaste möjliga tid – alla åtgärder som vidtogs inom Zahal måste 
knyta an till denna förutsättning.24 
En erfarenhet bland många som drogs 1956 var att den operativa plan som 
mycket omsorgsfullt utarbetats föll i bitar tämligen omedelbart efter konflikten 
startat. Det som var till stöd under genomförandet var dock de övergripande 
målen som inte förändrades. 
Med bakgrund bland annat av detta utgick Zahal från den grundvalen att krig 
är kaos och krigsmakten skall acceptera och utnyttja detta kaos.25 
Utgående från det oundvikliga faktum att seger måste uppnås på kortast 
möjliga tid finns det inte heller tid för långa och omständliga beslutsvägar – 
den som har fått uppgift och de övergripande målen skall lämnas att lösa 
uppgiften efter egen förmåga. Denna metod kallas Adherence to mission vilket 
kan kort och gott översättas med ”uppdragstaktik”. Alla soldater i Zahal skall 
känna till eget förbands uppgift och mål och har skyldighet att agera mot målet, 
alla skall kunna ta över ledningen om så krävs. Den israeliske chefen leder 
längst fram och skall kunna fatta beslut efter egen förmåga och intuition. Finns 
ingen order – anta vad de borde vara - är du osäker? – anfall! 
 
Strävan med Aherence to mission är ytterst att striden inte skall bli sekventiell, 
beroende av faser och därmed förutsägbar. En rörelse skall inte behöva stanna 
upp. Fienden skall inte ges andrum, han skall kontinuerligt utsättas för en 
mängd alternativ som till slut får honom att kollapsa.26  
Jämvikten i systemet bibehålls med det andra metoden Optional control. 
Den innebär att överordnad chef inte blandar sig i hur underställda löser 
uppgiften utan skall koncentrera sig på sitt ansvarsområde och se möjligheter 
som uppkommer på en högre nivå. Överordnad chef skall dock på grundval av 
rapporter från underställda vid behov kunna ändra uppgifter med kort varsel 
eller gripa in om läget så kräver. I samband med den bakomliggande teorin om 
ett israeliskt blixtkrig utvecklades doktrinerna för Zahal:  
På alla nivåer – strategisk, operativ och taktisk – under alla förhållanden – skall 
den israeliska krigsmakten förlita sig på rörlighet, manövrering, överraskning, 
chock och eldkraft. 
 

                                                 
23 Hammel,  s 58 
24 Hammel, s 104 
25 Hammel, s 104 
26 Hammel, s 109 
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Adhrence to mission, optional control och doktrinerna implementerades med 
hög frenesi i Zahal och utgjorde 1967  fundamentet i den israeliska 
krigsmakten – vilket omvärlden snart skulle bli varse.27 

2.1.3 Den indirekta metoden 
Den indirekta metoden (The indirect approach) har en framträdande roll i 
modern manöverteori, om än i olika tappningar och formuleringar vilket jag 
kommer att återkomma till i nästa kapitel. 
Metoden lanserades av Sir Basil Liddell Hart 1927, som en slutsats om vilken 
vinnande strategi eller metod som hade tillämpats under alla de 240 slag som 
han hade studerat.28 
 
Strategin eller metoden skall snarare ses som en filosofi eller inställning än 
klara handlingsregler för hur ett krig eller slag skall vinnas. Den grundläggande 
strävan är att undvika fiendens styrka och istället kraftsamla där han är svag 
och sårbar. 
Liddell Hart använder sig härvidlag av två dimensioner, en fysisk och en 
psykologisk: Line of least resistance och line of least expectation. 
De kan översättas med ”minsta motståndets väg” och ”den minst förväntade 
vägen”. Dessa två dimensioner skall kombineras för att den indirekta metoden 
skall bli effektiv.29 I motsats till den indirekta metoden finns den direkta 
metoden. Liddell Hart menar att både metoderna kommer att behövas i olika 
situationer, men strävan skall vara att utnyttja den indirekta metoden för att 
vinna med minsta möjliga förluster för egen sida. Denna metod var 
ursprungligen ett resultat att Liddell Harts egna upplevelser i utnötningsslagen 
under det första världskriget. 
 
Om man kan försätta fienden ur balans och hålla honom ur balans med snabba 
manövrar kan man få fienden att kollapsa. Det skulle då inte finnas någon 
anledning att utmana det starkaste och bästa fienden har, exempelvis hans 
mekaniserade stridskrafter. För att metoden skall fungera krävs förutom 
manövrar även vilseledning och inte minst överraskning. Kan man uppnå detta 
tillsammans med den indirekta metoden kommer fienden aldrig att få tillbaka 
sin handlingsfrihet utan ställs hela tiden för nya utmaningar som han inte 
hinner reagera på. Kriget är vunnet utan stora egna förluster!30 
Liddell Hart är en av de mest inflytelserika militärteoretikerna och hans 
indirekta metod är en av de byggstenar som den moderna manöverteorin vilar 
på.31  Huruvida Liddell Hart inspirerat utvecklandet av tyskarnas 
blixtkrigskoncept är emellertid mycket tveksamt, däremot är det dokumenterat 
att israelerna hämtat mycket av teorierna och använt sig av dessa i både 
doktriner och utbildning.32 
 
 
                                                 
27 Hammel, s 112 
28 Militärstrategisk doktrin, s 82 
29 Liddell Hart, B H. (1991), Strategy. London; First Meridian Printing, 327 
30 Rekkedal, s 324 
31 Rekkedal, s 327 
32 Rekkedal, 316 
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2.1.4 Den amerikanska motreaktionen 
Ett annat incitament till en modern manöverteori är den amerikanska 
motreaktionen mot både Koreakriget och Vietnamkriget. Armén hade hamnat i 
en återvändsgränd och dessutom börjat tvivla på sin egen förmåga. Förtroendet 
för armén hos huvudmannen, allmänheten och officerskåren var erbarmligt 
liten. 33 I efterdyningarna av Vietnamkriget påbörjades en process att komma 
ifrån det traditionella tankesättet som under lång tid präglat amerikansk 
krigföring. Eldkraft, styrkeförhållanden, förluster och direkta anfall hade 
hitintills varit de dominerande faktorerna vid utövandet av krigskonst. 
 
John F. Antal uttrycker det på följande sätt: 

“The American army has emphasized attrition warfare in most of its wars. Both 
world wars were won by the overpowering superiority of Allied firepower, 
numbers, and technology. The stalemate in Korea was ”guaranteed” by this 
same kind of superiority. During the Vietnam War, the strategy of attrition 
reached its zenith as the American way of war. Combined with the zealous 
belief in the killing power of new technology, American commanders employed 
overwhelming firepower against the North Vietnamese army and Viet Cong”.34 

 
Ett annat intressant exempel vad avser centraliserad ledning är beskriven i 
Professor Torsten Björkmans kommande bok ”Ledarskapets fyra faser”.  
President Lyndon Jonsson som enligt den amerikanska konstitutionen är högste 
krigsledare för de amerikanska styrkorna blev alltmer indragen i 
detaljplaneringen av det pågående Vietnamkriget. Bland annat lät han installera 
en särskild sandmodell av Khe Sanh basen i källaren till Vita huset, en modell 
som han under basens belägring övervakade dagligen. Det som dock glömdes 
bort var de övergripande målsättningarna med kriget annat än att det skulle 
vinnas.35 Strävan att göra upp med det gamla tankesättet, framförallt huruvida 
markoperationer borde genomföras ledde till ett helt artilleri av åtgärder. En av 
de viktigare var att man lyfte fram manöver- och avledningsoperationer som 
definierades som manöverkrigföring. I och med detta las grunden för en 
delning mellan manöverteori och utnötningsteori d.v.s. två teoribildningar som 
kan låta sig förklaras eller åtminstone definieras. Utifrån detta skapades 
doktrinen AirLand Battle från 1982 som i sin tur gav incitament för nya 
metoder, förändrad utbildning och ny materiel. 36 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33 Schwarzkopf, Norman. (1992), It doesn´t take a hero. Linda Grey Bantam books, s 207 
34 Antal, John F. (1993), ”Thoughts about maneuver warfare” i Hooker, Richard D. (red), 
Maneuver Warfare – an antohology. Novato CA; Presidio Press, 273 
35 Björkman, Torsten. (2003-09-09), Ledarskapets fyra faser. Stockholm; Försvarshögskolan 
ILM (Utkast bok), s 29 
36 Rekkedal, s 321 
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2.2 Den moderna manöverteorin 
Som vi tidigare sett så har den moderna manöverteorin växt fram på grundval 
att ett antal olika influenser. Således har de olika beståndsdelarna som idag 
utgör teorin existerat tidigare och med lite god vilja spårbar så långt tillbaka 
som slaget vid Leuctra år 371 f. Kr.37 
Själva ordet manöver och manövrering är inte heller några nya begrepp utan 
har haft en innebörd för flertalet av officersgenerationer genom historien. 
Det är sålunda inte förrän tillkomsten av AirLand Battle-doktrinen som 
manöverteori och manöverkrigföring ges en vidare betydelse som teorin avser 
att ge dem. Teoribildningen som teori betraktat har således ett amerikanskt 
ursprung vilket sedermera har anammats av väst och likaledes i Sverige. 
 
En av de främsta manöverteoretiska tänkarna är William S Lind som menar att 
manöverkrigföring innebär mycket mer än bara själva manövern som en 
synonym till rörelse. Teorin skall försöka svara på vad som är den 
gemensamma nämnaren för framgångar på slagfältet, baserat bland annat på 
historiska exempel. Lind menar att manöverteorin är: ” It is a process of seeing 
your options, as the situation changes. Ultimately tactics in maneuver warfare 
require that you Out-Boyd Cycle” the enemy38 
 
I militärstrategisk doktrin för den svenska försvarsmakten står att läsa: 

”Grundläggande för manövertänkande är att motståndaren kan besegras utan att 
dennes huvudstridskrafter behöver nedkämpas. Avgörande skall uppnås genom 
att lamslå motståndarens vilja att föra kampen snarare än att förstöra dennes 
resurser. Detta kräver att vi försätter motståndaren i något som kan liknas vid ett 
chocktillstånd, vilket gör honom oförmögen att fortsätta verka effektivt”39 

 
Det som således mest kan karaktärisera manöverteorin är att man inte skall 
kraftsamla mot hans starka punkt utan att motståndaren istället angrips där han 
fysiskt eller psykologiskt är svag. Fiendens vilja och balans skall påverkas så 
att han inte hinner reagera på våra åtgärder och därmed riskerar kollaps.40 
Utgående från denna karaktäristiska så finns det fyra faktorer som utgör 
hörnstenarna i teorin:41 

• OODA-loopen 
• Uppdragstaktik 
• Styrkor och svagheter 
• Kraftsamling 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
37 Lind,  s 4 
38 Lind,  s 23 
39 Militärstrategisk doktrin, s 81 
40 Rekkedal, s 415 
41 Lind,  s 5-24 
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2.2.1 OODA-loopen 
Överste John Boyd intresserade sig för varför amerikanska piloter under 
Korea-kriget var betydligt mer framgångsrika än motståndarens motsvarighet. 
Han upptäckte att de amerikanska stridsplanen som i stort var sämre än fienden 
hade dock två fördelar – sikt och manöverbarhet. 
Fördelarna medförde att de amerikanska piloterna snabbare kunde uppfatta 
situationen och därigenom påbörja olika manövrar för att komma i bättre 
position. De fientliga stridspiloterna hamnade således i efterhand och kunde 
inte hantera situationen. 
Utgående från sina upptäckter och genom studiet av historiska slag utvecklade 
han en teori som är känd som Boyds ”cykel”.42 
 
Teorin kan beskrivas som följande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2. utvisande Boyds ”cykel” 43 
      
Teorin avser att åskådliggöra hur den ena sidan snabbare kan ta sig igenom 
beslutscykeln och därigenom få motståndaren ur balans och tvinga honom att 
hela tiden parera. Lind menar att manöverkrigföringens syfte är att ta sig 
igenom cykeln snabbare än motståndaren. Härvidlag skall manöverteorin 
försaka förklara på vilket sätt detta ska gå till.44 
En förutsättning för att kunna utmanövrera motståndaren och vara snabbare i 
cykeln är att man har ett högre tempo. Tidsbegreppet har en viktig betydelse i 
manöverteorin. Det är väsentligt att vara snabbare genom hela beslutscykeln, 
inte bara snabbare att fatta beslut. Det är inte till någon nytta om man är 
snabbare än motståndaren att fatta beslut, men hinner inte påverka 
motståndaren genom mina åtgärder. Förhållandet mellan tid och tempo är dock 
inte helt okomplicerat då det lätt kan misstolkas som högsta möjliga fart i alla 
lägen.45 Ett högt tempo ger positiva effekter i beslutsprocessen till 
motståndarens nackdel. Tempot skall därför genomsyra hela beslutscykeln, 
alltifrån upptäckt, bedömande/planering till själva genomförandet.46 
 
                                                 
42 Lind i Rekkedal & Baudin, s 15 
43 Rekkedal, s 382 
44 Lind i Rekkedal & Baudin, s 19 
45 Rekkedal, s 384 
46 Lind, William S. (1993), ”The theory and practice of maneuver warfare” i Hooker, Richard 
D. (red), Maneuver Warfare – an antohology.Novato Presidio Press, s 8 
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2.2.2 Uppdragstaktik 
Krigets natur är kaos.  Kriget domineras av osäkerhet, snabba och 
oförutsägbara förändringar samt friktioner. Manöverteorin utgår från detta 
faktum och accepterar det som om det vore en naturlag.  
Lind menar att: ”Maneuverists view Clausewitz´s concept of friction – that in 
war everything simple, but even the simplest thing is extremely difficult – as 
his most important contribution to military theory”47 
 
Något som är dominerat av överraskningar, förvirring och friktioner kan inte 
styras genom exempelvis ”synkronisering” som US Armys doktriner emellanåt 
framhärdar menar Lind. Krig är ingen tågtidtabell, utan kräver istället förmåga 
att kunna utnyttja friktioner för egen vinning. Utgående från denna idé och 
behovet av tempo i Boyds cykel som beskrevs under den föregående rubriken 
måste besluten fattas av de som står situationen närmast d.v.s. decentralisering 
av beslut. Det finns inte tid att göra halt för att invänta högre chefs order eller 
sanktionera förslag från underordnade om man skall kunna utnyttja uppkomna 
situationer på slagfältet. 
Denna form av decentraliserat ledarskap benämns uppdragstaktik eller mission 
tactics. Överordnad chef skall ge underställd uppdraget för vad som skall 
åstadkommas och därefter överlåta till den underställde att bestämma hur det 
skall genomföras. Detta är själva grunden i uppdragstaktiken.48 
Lind hävdar att uppdragstaktik (mission tactics) är mer än bara Commanders 
intent som ges till de underställda. Uppdragstaktiken är ett sätt att tänka, en 
handlingsfilosofi som skall genomsyra all verksamhet. Det stimulerar 
officerare till att tänka, fatta självständiga beslut, ta initiativ samt inte minst ta 
ansvar. Kompetenser som är nödvändiga för att använda manöverkrigföring.49 
Att ha en decentraliserad ledning och därmed kunna ta initiativ samt fatta 
beslut där möjligheter yppar sig gör att vi kommer in på den tredje faktorn; 
styrka och svagheter. 

2.2.3 Styrkor och svagheter 
Begreppet styrkor och svagheter (surface and gaps) syftar till att i första hand 
undvika fiendens styrka och istället koncentrera där han är svag. Tankesättet 
skall inte vara begränsat till fiendens dispositioner av förband eller terrängen 
utan kan likväl utgöras av hans förmågor. 
Lind menar här att man skall undvika att ta sig an alla fiender överallt vilket 
sänker tempot. Andemeningen är således att undvika onödiga slag utan istället 
fokusera på vad som ger effekt. 

“In maneuver warfare tactics, the goal is not ”close with and destroy” but 
”bypass and collapse”. Attacks are not on enemy, but trough him.”50 

 
 
 

                                                 
47 Lind (1993),  s 8 
48 Lind (1993),  s 11 
49 Lind (1993),  s 10 
50 Lind (1993),  s 9 
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Lind hänvisar till Liddell Hart och den indirekta metoden, men hävdar också 
att det emellanåt krävs direkta metoder för att nå önskat resultat. Inget krig är 
helt utan förluster, men manöverteorin syftar att minska förlusterna genom att 
inte huvudlöst attackera fiendens styrka.51 Enligt John F Antal förlitar sig 
manöverkrigföringen mer på överraskning och tempo än på den rena 
numerären avseende förmågan på slagfältet.  
Manöverkrigföringen strävar efter att lura fienden i en fälla snarare än att bara 
pressa honom bakåt. För att åstadkomma detta skall fiendens svaga punkter 
utnyttjas och hans kraftigt försvarade platser undvikas.52 
 
Antals innebörd av styrkor och svagheter torde mer vara knutet till geografiska 
platser än vad Lind avser. 
Robert R Leonhard menar att manöverteorins väsen utgörs av just finna 
motståndarens svaga punkter d.v.s. tyngdpunkten eller kritiska sårbarheter som 
håller samman viljan hos fienden. Därigenom skall bibringas ur balans och 
helst sammanbrott. Detta skall inte ske genom att infanteri möter infanteri, 
stridsvagnar möter stridsvagnar, även om denna form av krigföring inte alltid 
går att undvika. I manöverkrigföringen skall kombinerade styrkor i första hand 
inriktas mot fiendens tyngdpunkt så att exempelvis mekaniserade enheter slår 
mot logistik eller ledningsplatser eller andra för motståndaren väsentliga 
förmågor. 53 
Leonard menar att: 

“Our efforts should be characterized by large-scale employment of electronic 
warfare; air interdiction aimed at reducing the flow of supplies and 
reinforcements; and rapid, bold maneuver aimed not at entrenchments, but at 
enemy supply bases, transportation centers, seats of government, and other 
critical vulnerabilities”54 

 
Om strävan är att hitta fiendens svaga punkter för att själv kunna koncentrera 
sina styrkor så kommer vi därmed in på den fjärde och sista faktorn som utgör 
manöverteorin; kraftsamling. 

2.2.4 Kraftsamling 
Kraftsamling är förmågan att koncentrera sina styrkor mot ett avgörande på 
slagfältet. I manöverteorin är kraftsamling en möjlighet att med en mindre 
numerär kunna uppnå överlägsenhet på den plats eller tid där man önskar att 
fälla ett avgörande. All kraft skall samlas mot en av fiendens svaga punkter 
eller den avgörande tyngdpunkten. Alla andra delar av egna styrkor som inte är 
direkt inblandade i denna kraftsamling skall stödja densamma. Reserver måste 
avdelas för att direkt kunna nyttja en framgång.55 
 
 
 
                                                 
51 Lind (1993),  s 10 
52 Antal, s 63 
53 53Leonhard, Robert R. (1993), ”Maneuver warfare and the United States Army” i Hooker, 
Richard D. (red), Maneuver Warfare – an antohology. Novato CA; Presidio Press, 62 
54Leonhard, s 63 
55 Lind (1993),  s 13 
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Enligt Lind är kraftsamling centralt i manöverteorin. Han benämner detta 
Schwerpunkt eller focus of effort. Lind menar att kraftsamlingens mål i 
manöverteorin jämfört med tidigare krigföring är att nå ett avgörande i varje 
situation där man väljer att kraftsamla. En befälhavare som avser kraftsamla 
kan inte vara rättvis och fördela resurser lika. Han skall hänsynslöst fokusera 
alla resurser för att vara starkare än fienden, detta menar Lind är anledningen 
att mindre styrkor kan besegra större.  
Utöver detta måste risker tas i sekundära riktningar. Risk är en naturlig del av 
manöverkrigföringen. Lind menar att en vanlig missuppfattning med 
kraftsamling är att det avser ett enda kraftfullt anfall. I manöverkrigföringen 
finns flera framstötar som avser att skapa förvirring för motståndaren och 
samtidigt dölja den verkliga kraftsamlingen. Flera riktningar gör också att det 
är lättare att ändra kraftsamlingsriktning om en sådan möjlighet uppstår.56 
 
 

3. Manöverteori, doktrin och manöverkrigföring 
 
3.1 Det kausala sambandet mellan teori, doktrin och praktik 
Teori kan sägas vara tankebyggnad eller ett tankemässigt förklaringssätt. 57 
Teorin skall försöka förstå fenomen, förklara varför saker är eller uppför sig på 
ett speciellt sätt. Vetenskapliga teorier är uppbyggda på ett sådant sätt att vi 
utifrån dem, eventuellt i kombination med andra teorier, kan utveckla konkreta 
hypoteser som kan prövas mot erfarenheten. Vetenskapliga teorier skall 
försöka vederläggas eller bekräftas med hjälp av empiriska försök.58 
Den militära teorin söker förstå och förklara krigen, dess natur och dess 
politiska användande. Huruvida militärteori är en vetenskaplig disciplin eller 
konst råder ingen enighet om. Det finns flera skolor i vad rör krigets natur. 
Den utrerade inriktningen vad avser krig som vetenskap menar att teorierna om 
krigföring söker klarlägga vilka faktorer som styr och således skapa regler för 
framgångsrik krigföring. Den andra skolan menar att krigföring är att betrakta 
som konst eftersom ingen ännu lyckats skapa dessa regler. Kaos, som är en 
naturlig del av kriget är konst, ej vetenskap. 59 
Oavsett om den militära teorin kan anses vara vetenskap eller konst så skall 
teorin försöka skapa ny kunskap om det framtida slagfältet och därigenom 
försöka se trender och kommande fenomen. 
Basen i teorin utgörs av krigs- och militärhistoria eftersom historien är en 
nödvändig ersättning för de erfarenheter som ej kan vinnas i fredstid. 
Militärteori kan med andra ord definieras som militärhistoriska erfarenheter 
och reflektioner satt i system, vilka i sin tur, utgör plattform för såväl doktrin 
som genomförande.60 
 
 

                                                 
56 Lind (1993),  s 14 
57 Svenska akademins ordlista 
58 Ebbhagen, C-G. Hallenberg, Jan. (1999) ”vetenskaplig metod”,  FHS, s 2 
59 Rekkedal, s 26 
60 Frisell, Mikael. (2002), ”Doktrinutveckling – en levande process” i Håkansson, Kersti & 
Tirud, Ove. (red), Essäer inom krigsvetenskap. Stockholm; Försvarshögskolan s 189 
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Då denna teoretiska plattform kan kännas för abstrakt för de enheter som har 
att verka på slagfältet skall doktrinen utgöra dess mellanliggande variabel. 
Doktrin som begrepp är mångfacetterat och betyder inte samma sak beroende 
vilket land eller kultur man studerar. Det finns således ingen allmän 
internationell definition av doktrinbegreppet.  
Professor Nils Marius Rekkedal menar att doktrinen har tre centrala syften: 

1. beskriva förutsättningarna för verksamheten, 
2. skapa normativa riktlinjer för hur verksamheten bör bedrivas, 
3. beskriva vilka funktioner och kapaciteter Försvaret måste behärska 

och besitta för att kunna genomföra sin verksamhet i 
överensstämmelse med doktrinernas krav.61 

 
I den amerikanska doktrinen FM 3-0 Operations framgår doktrinens mål och 
mening för den amerikanska armén: 

“Doctrine touches all aspects of the Army. It facilitates communication among 
soldiers no matter where they serve, contributes to a shared professional culture, 
and serves as the basis for curricula in the Army Education System. Army 
doctrine provides a common language and a common understanding of how 
Army forces conduct operations. I t is rooted in time-tested principles, but is 
forward-looking and adaptable to changing technologies, threats, and missions. 
Army doctrine is detailed enough to guide operations, yet flexible enough to 
allow commanders to exercise initiative when dealing with specific tactical and 
operational situations. To be useful, doctrine must be well known and 
commonly understood.”62 

 
I den nya svenska militärstrategiska doktrinen har begreppet getts följande 
definition: ”Ett formellt uttryck för den kunskap och de föreställningar som 
utgör den viktigaste grunden för verksamheten inom det militära försvaret” 
Den svenska Försvarsmakten avser att doktrinen skall förklara och förmedla ett 
gemensamt förhållningssätt inklusive ett gemensamt språkbruk. Doktrinen 
skall vidare ge förståelse och vägledning för insats- och övningsverksamhet 
samt system- och krigsförbandsutveckling.63  
Den moderna västliga synen på syftet och meningen med doktrinbegreppet 
skiljer sig således inte i nämnvärd utsträckning gentemot varandra, även om 
själva definitionerna varierar. Med den moderna synen åsyftas den process i 
vilken doktrinen har tillkommit. Processen i den västliga delen av världen är 
numera deduktiv, med vilket menas att doktrinen utgår från en teoretisk 
plattform. Tidigare doktrinära processor i väst utgick från empiri eller en 
mängd enskilda exempel, varvid doktrinen enbart gav handlingsregler på 
taktisk nivå. Denna förändring är en av flera inflytelser från den tidigare 
sovjetiska krigsmakten.64  
 
 
 
 

                                                 
61 Rekkedal, s 390 
62 FM 3-0, US Army, 2001, s 1-14 
63 Militärstrategisk doktrin, s 10 
64 Frisell,  s 184 
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Enligt    Goldstein    &    Keohane   är   doktriner   utsprungna   ur   idéer   som 
organisationer sedermera institutionaliserar och sedan influerar och uppmuntrar 
organisationen under lång tid, på gott och ont; ”In this sense, ideas can have an 
impact even when no one genuinely believes in them as principled or causal 
statements. One of the best examples of this process is seen in the case of legal 
doctrines – socially constructed sets of ideas that constrain contemporary 
policy making”.65 
 
En doktrin måste implementeras både hos officerare och hos förband. Den skall 
genomsyra utbildning, övningar, materielanskaffning, organisationsutveckling 
och ge en gemensam grund att stå på. Det verkliga arbetet och utmaningen med 
doktrinen startar när man väl har en doktrin.66 
Den implementerade doktrinen kommer sedermera att påverka det praktiska 
utförandet d.v.s. beteendet hos de officerare och soldater som skall fälla 
avgörandet på slagfältet, likväl för de som planerar och förbereder större 
operationer. Ett historiskt exempel på när den teoretiska plattformen och 
doktrinen påverkat beteendet är den franska krigsmakten 1940. Den franska 
doktrinen tog sin utgångspunkt grundad på erfarenheter från det första 
världskriget. Någon förändrad syn och därtill hörande doktrinutveckling under 
mellankrigsperioden skedde i mycket liten omfattning. Materielanskaffning, 
organisation och utbildning styrdes av doktrinen som visade sig vid 
krigsutbrottet vara obsolet i förhållande till sin motståndare.67 
 
Ett annat sätt att se sammanhanget mellan teori, doktrin och praktik är som 
John F Antal beskriver krigets struktur i sin essä  Thoughts about maneuver 
warfare 
Han menar att en stats styrka är baserad på fem element: politiskt, militärt, 
ekonomiskt, geografiskt samt viljan i nationen. Alla element kan vara 
inblandade i en konflikt men behöver inte nödvändigtvis vara det. Häri ligger 
möjligheten och optionen för den politisk-strategiska nivån att välja teoretisk 
plattform för hanterandet av en konflikt.  
Antal skiljer härvidlag mellan manöverteori och utnötningsteori. Han menar att 
den politisk-strategiska nivån väljer element i en konflikt vilket sedan får 
följdverkningar ner på lägre nivåer. I detta fall är således den teoretiska 
plattformen strategiteori.68 
 
 
 
 
 
 

                                                 
65 Goldstein, Judith & Kehone, Robert O. (1993), Ideas and Foreign Policy. New York; 
Cornell University Press, s 20 
66 Boox, Jansson, Palm, Weglert. (2001), ”En doktrin och dess konsekvenser” i Claesson, 
Ericsson, Mattsson. (red), Essäer kring teori och praktisk tillämpning. Stockholm; 
Försvarshögskolan, s 179 
67 Boox, Jansson, Palm, Weglert, s 167 
68 Antal, s 63 
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Bild 4. utvisande Antals teori 69 
       
Antals bild visar på vilket sätt strategiteorin får implikationer på lägre nivåer 
för att slutligen på taktisk nivå handla om rörelse eller eldkraft. Om den 
politisk-strategiska nivån och den militär-strategiska nivån använder sig av 
manöverkrigföring som koncept så kommer detta att få följder för användandet 
av enheter och förband på slagfältet.70 
I nästa kapitel kommer jag att försöka finna spårbarheter mellan manöverteorin 
och US Army doktriner samt doktrinutvecklingar för konstatera huruvida 
någon teoretisk plattform föreligger i de amerikanska styrande dokumenten. 
Jag avser också att se om den politiska nivån hade en manöverteoretisk 
bakgrund för lösandet av konflikten i Irak som i sin tur kunde påverka 
operationsplanen och därtill den praktiska tillämpningen av tredje divisionens 
framryckning till Bagdad. 
 
3.2 US Army doctrine FM 3-0 och manöverteori 
Som tidigare beskrivet startade en transformation av den amerikanska 
krigsmakten i efterdyningarna av Vietnamkriget. Den militärteoretiska 
reformationen fick snart doktrinära konsekvenser och därför blev de nya 
tankarna manifesterade i arméns nya doktrin som utkom 1976, FM 100-5. 
Denna doktrin blev dock starten på en doktrindebatt i och med att 
tankegångarna ansågs fokusera för mycket på traditionell eldkraft och 
utnötningskrigföring. Debatten blev en positiv process där militärteorin togs på 
allvar och studier av tyska, israeliska och ryska militära traditioner och 
erfarenheter togs tillvara på ett sätt som tidigare inte skett.71 
 
 
 

                                                 
69 Antal, s 58 
70 Antal, s 59 
71 Rekkedal, s 130 
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1982 lanserades så AirLand Battle-doktrinen och den blev vändpunkten för den 
traditionella amerikanska industrikrigföringen. Doktrinen reviderades sedan 
1986 vilket i doktrinen också markerade slutet på kalla krigets 
problemställningar. Doktrinen prövades i Gulfkriget 1991 och fungerade väl. 
Erfarenheterna från kriget ledde till en ytterligare revidering 1993 där nya 
problemställningar utkristalliserade såsom exempelvis Operations other than 
war (OOTW). FM 100-5 från 1993 sågs redan från början som ett utkast vilket 
skulle revideras efter hand, doktrinen gällde dock under åtta år.72 
 
Den nu gällande doktrinen i US Army är FM 3-0 Operations som kom ut i juni 
2001. I förordet till doktrinen skriver General Shinseki att US Army är en 
doktrinär-baserad institution vilket visar på den stora betydelsen US Army 
ålägger doktrinerna och den doktrinära utvecklingen.73  Doktrinerna utvecklas 
kontinuerligt under ledning av Training and Doctrine Command (TRADOC) 
som är ett eget kommando, vilket instiftades i samband med reformeringen av 
US Army 1973. Kommandot har förutom doktrinutveckling ansvaret att 
rekrytera och utbilda soldater, utveckla officerare, etablera olika standarder 
samt utveckla framtidens armé.74 
FM 3-0 Operations utgör hörnstenen för US Army. Den skall ge ett kortfattat 
uttryck för hur US Army medverkar i gemensamma aktioner vad avser 
kampanjer, större operationer, slag och sammandrabbningar. Doktrinen skall 
komplettera den gemensamma doktrinen, men också beskriva US Army 
metoder och bidrag såsom landkomponent i operationer på markarenan.75 
Den vikt med vilken US Army lägger på doktrinerna så skulle det vara möjligt 
att det också på sikt påverkar själva utförandet på slagfältet. Doktrinen skall ju 
vara en hörnsten för all utbildning, organisation och materielanskaffning. 
 
Vilket genomslag har då den moderna manöverteorin haft i doktrinen och finns 
det ett klart samband däremellan? För att kunna verifiera eller falsifiera 
påståendet att armén på taktisk nivå använder sig av manöverkrigföring så 
måste det ju också finnas en spårbarhet mellan den teoretiska plattformen och 
de doktrinära verken. FM 3-0 Operations och pamfletten Objective force 
maneuver units of action utgiven av TRADOC 2002 ligger som grund för den 
fortsatta analysen. 

3.2.1 Teorins spårbarhet i doktrinen 
Den tidigare beskrivningen av den moderna manöverteorin gav vid handen att 
kärnan i teorin är att motståndarens svaga punkter skall angripas så att hans 
vilja påverkas och att han kommer ur balans och därmed kollapsar. De fyra 
faktorerna som mest utgör teorin var:  OODA-loopen, uppdragstaktik, styrkor 
och svagheter samt kraftsamling. 
Inbegripet i de fyra faktorerna är begrepp såsom beslutscykeln, tid, tempo, 
initiativförmåga, decentralisering, utnyttja uppkomna situationer, 
motståndarens svaga punkter, kraftsamla effekt för att avgöra samt risktagning. 

                                                 
72 Rekkedal, s 132 
73 FM 3-0, US Army, 2001, foreword Gen Shinseki (Chief of Staff US Army) 
74 http://www.tradoc.army.mil/mission2.htm, 2003-12-17 
75 FM 3-0, US Army, s 1-14 
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Utifrån ovanstående faktorer och begrepp i manöverteorin analyseras doktrinen 
och pamfletten. 
Doktrinen FM 3-0 är uppdelad i tre delar: 76 

1. The environment of operations som avhandlar arméns roll i fred, 
konflikt och krig. 

2. Foundation of full spectrum operations avhandlar grunden för 
operationer över hela skalan av krig och icke krig samt 

3. Conducting decisve full spectrum operations som avhandlar fyra typer 
av operationer – offensiv, defensiv, stabilitet samt stödjande eller 
understödjande operationer 

 
Den första delen avser främst under vilka förutsättningar krigsmakten skall 
verka och vad de olika nivåerna strategisk, operativ och taktisk innebär. Vidare 
diskuteras gemensamma aktioner i hela skalan fred, konflikt och krig och vilka 
bidrag varje försvarsgren kan ge för nationen i en våldssituation. 
I denna del av doktrinen finns inga klara samband med någon manöverteori, ej 
heller någon särskild teorigrund överhuvudtaget då denna del är mer av 
förklarande natur för att få en gemensam grund att stå på för fortsättningen. 
 
Den andra delen beskriver bl.a. stridens element och principerna för krig, samt 
grunder i syfte att nå ett avgörande i operationer. Operationerna kan 
genomföras såsom offensiva, defensiva, stabiliserande samt understödjande 
operationer. Själva ordet maneuver förekommer såväl som i ett av stridens 
element som i en princip och likväl en grundbult för krigföring. Ordet 
maneuver torde här läsas som manövrering eller manöver då agility (rörlighet) 
är en av de övriga principerna. 
Som ett av stridens element skall maneuver: ”Maneuver is the means by which 
commanders concentrate combat power to achieve surprise, shock, momentum 
and dominance” 77 
Och på taktisk nivå: ”Effective tactical maneuver continually poses 
new problems for the enemy. It renders his reaction ineffective and eventually 
drives him to defeat”78 
Med maneuver som en av krigets principer menas i doktrinen att motståndaren 
skall försättas ur balans genom att egna styrkor manövrerar. I sådana fall 
uppnås resultat som annars skulle ge upphov till stora förluster. Manövrering är 
mer än bara eld och rörelse, det kräver flexibelt uppträdande i tanke, i 
stridsplaner och ett skickligt utnyttjande av kraftsamling, överraskning samt 
egna styrkor.79 
 
I avsnittet vad avser grunder för operationer inom armén finns bl.a. initiativ, 
rörlighet och synkronisering.  
Initiativförmågan ses som en viktig del. Med det menas att kunna agera när det 
inte finns några order eller instruktioner.  
 

                                                 
76 FM 3-0, US Army, s 4-3 
77 FM 3-0, US Army, s 4-4 
78 FM 3-0, US Army,  s 4-4 
79 FM 3-0, US Army,  s 4-13 
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Detta kräver delegering och uppdragstaktik mission-type orders: 

“In battle, leaders exercise this attribute when they act independently within the 
framework of the commanders intent. They trust their subordinates to do the 
same. Initiative requires delegating decision-making authority to the lowest 
practical level. Commanders’ give subordinates the greatest possible freedom to 
act. They encourage aggressive action within the commander’s intent by issuing 
mission-type orders.”80 

 
Vidare menar doktrinen att initiativförmågan inkluderar att försätta 
motståndaren ur balans genom snabba och kraftiga framstötar. Cheferna skall 
kontinuerligt söka motståndarens svagheter och kritiska punkter och utnyttja 
det genom att underordnade chefer kan handla med stöd av chefens beslut.81 
Synkronisering eller samordning återfinns som en av krigets principer. Det 
definieras som att samordna/synkronisera aktiviteter i tid, rum och syfte för att 
nå maximal styrka vid den avgörande platsen. Doktrinen varnar dock för att 
samordningen/synkroniseringen inte är ett självändamål. Initiativ och att kunna 
nyttja uppkomna situationer väger tyngre än synkroniseringen. 82 
Ett kapitel i den andra delen handlar om chefs- och ledarskap, konsten att leda 
The Art of Command. Som en del i den operativa planen eller idén skall 
motståndarens tyngdpunkt Center of Gravity samt att hans avgörande punkter 
decisive points återfinnas. 
 
Som metod kan den direkta eller den indirekta metoden användas. Den direkta 
metoden är fokuserat på fiendens styrka innan tyngdpunkten kan nås, medans 
den indirekta metoden söker undvika motståndarens styrka. När så är möjligt 
skall chefer utnyttja den indirekta metoden och manövrera för att istället gå 
mot avgörande punkter eller tyngdpunkt. Motståndare som inte behöver 
bekämpas, kringgås.83 
 
Tempo är avgörande för att nå framgång. När egna styrkor kan hålla ett högre 
tempo än motståndaren kan initiativet behållas. Tempo är inte bara hastighet 
utan tempo kan uppnås genom att undvika onödiga sammandrabbningar eller 
genom att ge underordnade maximal handlingsfrihet och rörelsefrihet så att 
självständigt agerande samt initiativförmågan uppmuntras; ”As the enemy 
force loses cohesion, commanders increase the tempo, seeking to accelerate the 
enemy’s moral and physical collapse”.84 
 
Risktagning är också en naturlig del av krigföringen. Chefer skall kunna se och 
ta vara på uppkomna situationer när dom uppstår, och ta den risk detta kräver. 
Att vänta på mer information eller att spilla tid på att försöka synkronisera är 
kontraproduktivt. Det är väsentligt bättre att snabbt summera den viktigaste 
informationen, komma igång och ta detaljerna senare. 
 
 

                                                 
80 FM 3-0, US Army,  s 4-15 
81 FM 3-0, US Army,  s 4-16 
82 FM 3-0, US Army,  s 4-17 
83FM 3-0, US Army,  s 5-10 
84FM 3-0, US Army,  s 5-12 
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Doktrinen förespråkar följande inriktning för själva genomförandet av en 
operation: 

“Through maneuver, Army forces seek to defeat the enemy decisively. 
Maneuver directly engages the enemy center of gravity if feasible; if not, it 
concentrates against decisive points. Maneuver avoids those enemy forces best 
prepared to fight; it engages them at a time or place or in a manner that 
maximizes relative friendly force advantages.  Maneuver creates and exposes 
enemy vulnerabilities to the massed effects of friendly combat power”85 

 
I pamfletten som utgör ett underlag för utveckling av nuvarande doktrin och 
som riktar sig till samtliga delar inom armén beskrivs hur manöverförband 
skall agera. 
Pamfletten beskriver förloppet: ”See first – understand first – act first – finish 
decisively” 
 
Målet är att enheterna skall kunna, med stöd av tekniska hjälpmedel, se 
motståndaren innan han ser dig. Genom detta skall egna enheter kunna tolka 
och förstå vad dom ser innan motståndaren hinner reagera. Därefter skall beslut 
fattas vad som skall göras och om det uppkomna läget skall nyttjas eller inte. 
Om insats görs skall den få tillgänglig effekt för att vid varje tillfälle nå ett 
avgörande.86 Modellen har avsevärda likheter med Boyds OODA-loop även 
om det inte går att fastställa att så är fallet. 

3.2.2 Den amerikanska strategin för operation Iraq freedom 
Som tidigare beskrivet visade John F Antals teoribild hur strategiteorin får 
implikationer på lägre nivåer. Den övergripande strategin ger således utifrån 
hans utgångspunkt synbara effekter på slagfältet. 
Det har i tidigare kapitel konstaterats att manöverteorin återfinns i doktrinerna 
för US Army. Den politiska nivån sätter ehuru ofta ramar för krigföringen 
vilket skulle kunna återspeglas på själva genomförandet och därmed åsidosätta 
doktrinerna. Vad var då den amerikanska strategin för operation Iraq freedom, 
en indirekt eller en direkt strategi? 
 
Under planeringsfasen före kriget rådde det en divergerande uppfattning på 
politisk nivå avseende tillvägagångssätt och styrkeallokering mellan två 
falanger, OSD (Office of the Secretary of Defence) och utrikesminister Colin 
Powell. Media benämnde senare detta som en tvekamp mellan ”Rumsfeld 
doktrinen” och ”Powell doktrinen”. 
Rumsfeld önskade mindre och lättare styrkor men med en högteknologisk nivå 
medans Powell förespråkade en mer konventionell lösning liknande Gulf-
kriget. Resultatet blev att markförbandens antal ökade och inkluderare även 
tyngre förband men direktiven för den fortsatta planeringen förblev att 
operationen skulle vara snabb, flexibel och i kombination med högteknologiska 
system. 
 
 

                                                 
85FM 3-0, US Army, s 6-13 
86 TRADOC Pamphlet 525-3-90, www.tradoc.army.mil, 2003-12-17 
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Rumsfeld benämnde detta rapid decisive operations. Rumsfeld pekade bl.a. på 
vikten av: 

• Fast-moving, lighter forces, that can be moved quickly into the battle; 
• Flexible decision making, allowing field forces to react quickly to   

changes in the battle87 
 
Anthony H Cordesman menar dock i sin bok The Iraq war att den s.k. 
tvekampen inte var kamp mellan civil innovation och militär konservatism 
såsom det emellanåt framställdes i media. Tankegångarna som framfördes från 
OSD överstämmer i allt väsentligt med dem som återfinns i Joint Vision 
2020.88 
De strategiska målen från den politiska nivån var klart definierade och militärt 
möjliga att uppnå. Saddam Hussein och hans innersta krets utgjorde CoG för 
den strategiska nivån. På den operativa nivån var CoG det republikanska gardet 
som försvarade Bagdad varvid själva staden utgjorde ett operativt mål som 
måste behärskas och kontrolleras. Den operativa planeringen som utgick från 
de politisk-strategiska målen var innovativ och djärv och förutsatte tempo och 
synkronisering för markförbanden, flyget samt specialenheterna. Kriteriet för 
en framgångsrik operation var att inte fastna i sammandrabbningar långt ifrån 
Bagdad utan hålla tempot uppe och därigenom få motståndaren att röra på sig 
och utgöra mål för flyget samt skapa ledningskaos d.v.s. komma innanför hans 
beslutscykel. Irakiskt motstånd skulle i första hand kringgås. 
Fokus i planeringen skulle ligga på overmatching power istället för 
overwhelming mass.89 
 
Den övergripande strategin visade sålunda en klar indirekt viljeinriktning, väl i 
linje med det manöverkoncept som också återfinns i doktrinen FM 3-0. Detta 
faktum är enligt Antal också en förutsättning för att det skall få återverkningar 
på lägre nivåer. 
 
3.3 Indikatorer på manöverkrigföring  
Enligt SAOL90 är indikatorer medel eller anordning för påvisandet av t.ex.  
förekomst eller mätning av mängd. Det är också så indikatorerna är menat att 
användas i den vidare analysen d.v.s. medel för påvisandet av en förekomst 
eller uteblivningen av densamma. 
Det föreligger såsom tidigare konstaterats, en teoretisk och doktrinär plattform 
för manöverkrigföring i US Army. För att kunna gå vidare i analysen och 
därigenom verifiera eller falsifiera hypotesen, måste dock ett antal indikatorer 
ställas upp i förhållande till det praktiska utförandet på slagfältet.  
Dessa indikatorer skall vara kännetecknande för manöverkrigföringen samt 
följa den i doktrinen beskrivna taktiken och stridstekniken. 
 
 

                                                 
87Cordesman, Anthony H. (2003), The Iraq war. Washington DC; Center for strategic and 
international studies , s 161 
88Cordesman, s 163 
89 Vego, Milan. (2003), Learning from victory. Proceedings, s 32 
90 Svenska Akademins Ordlista (Wordfinder) 
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Manöverkrigföring och utnötningskrigföring är inte alltid varandras motsatser, 
utan kan vid behov behöva leva i växelverkan beroende på situation och syfte. 
Indikatorerna skall dock vara särskilt utmärkande för manöverteorin och 
därigenom inte kunna anses vara generella oavsett teoretisk bakgrund. 
 
De indikatorer som härmed har valts ut baseras i första hand på de av Lind 
nämnda egenskaper såsom utmärkande för manöverkrigföring som i sin tur 
vilar på erfarenheter och studier av tysk och israelisk krigföring vilket är 
beskrivet tidigare. Vidare skall indikatorerna kunna vara spårbara till doktrinen 
FM 3-0 emedan sambandet mellan teori, doktrin och praktik är väsentligt 
utifrån uppsatsens ställda hypotes. 
Indikatorerna är således; 

• Decentraliserad beslutsfattning 
• Överraskning och tempo 
• Undvika styrka 
• Risktagning 
• Sammansättning av förband 

 
Decentraliserad beslutsfattning är en förutsättning för att kunna nyttja 
manöverkrigföring. Denna form av beslutsfattning utgör en hörnsten i 
uppdragstaktiken eller som doktrinen FM 3-0 benämner den; ”mission-type 
orders”. Till denna metod ligger implicit också förmågan att kunna ta initiativ 
samt att ledningen sker långt fram för att därigenom kunna nyttja hastigt 
uppkomna situationer. 
 
Överraskning och tempo är likaledes viktiga beståndsdelar i 
manöverkrigföringen. Här ligger det främsta syftet att få motståndaren ur 
balans och således undvika förlustbringande sammandrabbningar.  
Överraskningen och tempo medger också möjligheten att snabbare ta sig 
igenom beslutscykeln och därigenom få motståndaren att parera och slutligen 
förlora förmågan att slåss som en effektiv, organiserad styrka.  
 
Undvika styrka och istället fokusera på det som ger effekt och/eller 
motståndarens svagheter är en indirekt metod som också syftar till att dels 
nedbringa egna förluster samt dels kunna nå ett avgörande snabbare. 
 
Risktagning kan anses vara generellt förekommande vad avser krigföring. 
Risker måste tas oavsett vilken metod eller teori som nyttjas. För 
manöverkrigföringen skall dock risktagning vara en naturlig del av 
krigföringen. Säkerhet överallt och därigenom minimera riskerna hör mer till 
den utrerade formen av utnötningskrigföring än ett manövertänkande. Av detta 
skälet skall risktagning utgöra en av indikatorerna då det är starkt förknippat 
med manöverteorin. 
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Sammansättning av förbanden utgör en grund och förutsättning för nyttjandet 
av manövertänkandet. Enheter som kan agera självständigt och har nödvändiga 
funktioner inkluderade för detta ändamål har också möjligheten att kunna agera 
inom konceptet för manöverkrigföring. Genom att organisera förbanden på ett 
visst sätt kan man således också sänka nivån för beslutsfattning och därigenom 
ha förmågan att kunna agera och nyttja uppkomna situationer. 
 
Anders Cedergren pekar på i sin antologi om Irakkriget vilka drag som är mest 
utmärkande för manöverkrigföring. Utöver ovan nämnda indikatorer som 
också finns representerade menar han att skiftet från taktisk ledningsnivå till 
operativ nivå i bemärkelsen av strävan efter gemensamma effekter samt den 
samordnade målbekämpningen över hela det operativa djupet skulle vara 
särskilt utmärkande för manöverkrigföring.91 
Det skulle dock kunna hävdas att dessa sist nämnda indikatorer som Cedergren 
pekar på inte är särskilt utmärkande för manöverkrigföring utan skulle kunna 
vara generella oavsett teoretisk utgångspunkt. Ett skifte från taktisk 
ledningsnivå till operativ torde kunna ge motsatt effekt d.v.s. en centraliserad 
beslutsfattning istället för tvärtom. En samordnad målbekämpning över hela 
det operativa djupet skulle likväl kunna vara ett instrument i en 
utnötningsbaserad operation eftersom det ligger den krigförande partens 
intresse att reducera motståndarens stridskrafter, detta under förutsättning att 
endera parten disponerar sådana resurser som krävs för detta ändamål. 
 

4. Analys 
 
4.1 Bakgrund och operativ plan 
Utan händelserna den 11 september 2001 hade det inte blivit något andra krig i 
Irak. Det skulle med all sannolikhet aldrig ha gått att frambringa viljan hos den 
amerikanska kongressen eller befolkningen för ett nytt storskaligt krig på andra 
sidan jordklotet, ej mindre få med sig några allierade på ett sådant äventyr.92 
 
Efter terroristattacken mot World Trade Center kunde dock inte kriget mot 
terrorismen föras enbart med kryssningsmissiler mot möjliga utbildningsläger 
för blivande terrorister. Pressen på administrationen blev stor att vidta åtgärder 
för att förhindra liknande attacker i framtiden. Huvudmisstänkt och föremål för 
en eventuell insats blev terroristorganisationen Al Qaida.   
Trots invändningar från ett flertal kritiker om ett nytt Vietnam blev 
Afghanistan det första målet i kriget mot terrorismen. Genom en skicklig 
kombination av diplomati, specialstyrkor, precisionsvapen samt ekonomiskt 
och militärt stöd till regimmotståndare lyckades man på kort tid avsätta 
Talibanerna och därigenom förhindra nya utbildningsläger att slå rot.93 

                                                 
91 Cedergren, Anders. (2004), ”Koncept, kompetens och vapen i kombination – en betraktelse 
över Irakkriget” i Anderberg, Cedergren, Ring, Ångström. (red), Irakkriget. Stockholm; 
Försvarshögskolan, s 243 
92 Murray, Williamson & Scales, Robert. (2003), The Iraq war. Harvard University; Belknap 
Press, s 39 
93 Murray & Scales, s 41 
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Sommaren 2002 började Bush administrationen att knyta till sig allierade för 
att göra upp med Saddam Hussein en gång för alla. Det främsta och mest 
avgörande skälet var det potentiella hotet från massförstörelsevapen. Genom 
sitt agerande gentemot FN:s vapeninspektörer visade Saddam att han hade 
något att dölja vilket oroade amerikanarna. FN var också på gång att lyfta 
sanktionerna mot Irak vilket kunde innebära att inkomsterna från Iraks olja 
skulle användas till att förnya förekomsten av dessa vapen. USA:s mål att 
avsätta regimen skulle visa världen att man inte bara var en papperstiger och 
dessutom kunde det verka preventivt mot andra liknande regimer runt om i 
världen.94 
Under planeringsfasen inför kriget framtogs flera optioner på hur operationen 
skulle gestalta sig. I huvudsak byggde den ena falangens argumentation på 
erfarenheter från Gulfkriget som önskade sig en kraftfull numerär 
överlägsenhet i luften och på marken. Kriget skulle sakta och metodiskt med 
hög säkerhet föras mot Bagdad. Den andra falangen med försvarsminister 
Rumsfeldt i spetsen önskade sig mer högteknologiska system, i kombination 
med SOF och betydligt mindre numerär på marken. De tillgängliga 
underrättelserna gav vid handen att den irakiska krigsmakten var i bedrövligt 
skick och det främsta hotet sågs utgöras av insättandet av 
massförstörelsevapnen.95 
Den slutliga operationsplanen byggde på en tvåfrontsplan, en infallsport via 
Turkiet och en från Kuwait. Planen förutsatte en kort men intensiv 
förbekämpning med flyg. Från inledningen av planeringen räknande man med 
en luftbekämpningsfas på 20 dagar vilket efterhand sjönk till 3 – för att 
slutligen de facto börja efter att markoffensiven hade startat. 
Denna förändring i planeringen berodde dels på en ökad samsyn med den 
falang som företräddes av Rumsfeldt, men även på Turkiets frånfälle som 
transiteringsland varvid fokus las på en total överraskning för att sätta regimen 
ur balans och förhoppningsvis med en snabb framryckning nå Bagdad innan 
Saddam hann agera och också möjligen få världsopinionen med sig. Två 
divisioner, därav 4:e ID fick omdirigeras till Kuwait, men hann aldrig delta i 
markoffensiven. 96 De tillgängliga styrkorna avseende tunga förband utgjordes 
vid markoffensivens början enbart av 3 ID och delar ur MEF (Marine 
expeditionary force). 
 
Den V kåren, vars uppgift var att framrycka väster om Eufrat och därefter 
svänga nordöst och attackera Bagdad utgjordes av 3 ID, 101:a luftburna samt 
82:a luftburna. MEF uppgift var att framrycka mellan Eufrat och Tigris och 
attackera Bagdad från söder. Main effort i operationen utgjordes av 3 ID och 
dess framryckning genom Karbala passet. 
Alla enheter framryckande på marken skulle understödjas av flygstridskrafter 
varvid stor omsorg lades vid integrationen mellan mark och luft d.v.s. det som 
inte hade fungerat under Gulfkriget.97 
 
                                                 
94 Murray & Scales, s 44 
95 Cordesman, s152 
96 Cordesman, s 60 
97 Murray & Scales, s 62 
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4.2 Översiktlig beskrivning av divisionens insats 
Ett år innan starttidpunkten för Iraq freedom genomgick divisionen en intensiv 
träningsperiod, både vid hemmabasen Fort Stewart och vid NTC i Fort Irwin. 
Träningen och utbildningen fortsatte även efter omgrupperingen till Kuwait i 
början av 2003. Delar av en brigad fanns redan i Kuwait då divisionen hade ett 
ansvar för bevakningen av gränszonen mellan Kuwait och Irak sedan 1991. 
Divisionen var också tidigt med i planeringen av markoffensiven för Iraq 
freedom och genomförde en s.k. pararallplanering med ledningen för V 
kåren.98 
Divisionens uppgift var att medelst högt tempo framrycka till Bagdad för att 
väl på plats antingen isolera staden eller efter förberedelser gå in i själva 
Bagdad. Sträckan från divisionens utgångsgruppering och framryckningsväg 
väster om Eufrat till Bagdad var drygt 60 mil. Planeringen utgick från att man 
kunde nå Bagdad efter ca: 25 dagar d.v.s. en framryckningshastighet som inte 
hade någon motsvarighet tidigare i historien med förband från US Army. 
Framgångsfaktorn i divisionens planering var förmågan att bibehålla ett högt 
tempo över tiden samt att kunna ha fungerande underhållslinjer. Inom ramen 
för V kåren skulle 101: a luftburna divisionen svara för skyddet av 
underhållslinjen.99 
På plats i Kuwait omorganiserades divisionen till fyra självständiga 
manöverenheter. Kärnan bildades utifrån divisionens nio manöverbataljoner 
som i sin tur blev tre brigadstridsgrupper varvid den fjärde manöverenheten 
utgjordes av 7th Cavalry som är ett stridande förband av bataljonsstorlek. 
Uppgiften till 7th Cav var i första hand att upptäcka fientliga enheter. 
Brigadstridsgruppernas (BCT) organisation uppgiftsinriktades (Mission 
focused task organisation) och tilldelades ingenjörer, artilleri, luftvärn, 
militärpoliser och logistikenheter. Tanken var att brigadstridsgrupperna skulle 
kunna agera självständigt och ta initiativ utan att vara beroende av 
divisionsresurser. Vissa divisionsgemensamma resurser trycktes ner ända till 
kompaninivån.100 Likväl förändrades ledningsstrukturen utifrån gällande 
doktrin för att bättre svara upp mot brigadstridsgrupperna. Ledningsplatserna 
skulle vara långt fram och kunna leda under rörelse. Därför använde 
divisionschefen den enligt doktrinen temporära rörliga ledningsplatsen som en 
permanent ledningsplats varvid ledning kunde hela tiden ske långt fram och 
under rörelse. Liknande förändringar gjordes också på brigaderna. Detta gjorde 
i sin tur att de bakre stationära ledningsplatsernas roll under offensiven 
marginaliserades.101 
Divisionens fjärde brigad, 4th Aviation omorganiserades till två formationer 
med både attackhelikoptern Apache och Black Hawk som svarade för 
divisionens luftunderstöd. Varje manöverbataljon tilldelades dessutom en 
flygsamverkansgrupp så att koordinering av direkt flygunderstöd fanns 
tillhanda långt fram.102 
 

                                                 
98 Third infantry division (mechanized) After Action Report, s 2 
99 Murray & Scales, s 98 
100 Third infantry division (mechanized) After Action Report, s 5 
101 Third infantry division (mechanized) After Action Report, s 3 
102 Third infantry division (mechanized) After Action Report, s 30 
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Sent på kvällen den 20 mars genomförde den 4th brigade tillsammans med 
artilleri från divisionen en attack mot elva irakiska posteringar varvid alla dessa 
slogs ut. Strax därefter kommenderade divisionschefen Major General Blount 
framåt på divisionen varpå 1st BCT och 2nd BCT bröt igenom frontlinjen och 
befann sig direkt i strid med ett irakiskt stridsvagnskompani.103 
3rd BCT och 7th Cav framryckte strax bakom och passerade efterhand igenom 
och satte kurs mot Tallil flygplatsen strax utanför An Nasiriyah, divisionens 
första hands mål. Flygplatsen kunde lämpa sig för en eventuell blivande 
logistikbas, dessutom utgjorde framryckningen mot broarna vid An Nasiriyah  
en vilseledning för att få irakierna att tro att ingen större framryckning skulle 
ske väster om Eufrat. 3 ID skulle ta broarna åt MEF för att sedan gå över 
Eufrat vid Karbala, 30 mil längre bort.104 
Vid broarna som försvarades av den irakiska 11: e divisionen blev striderna 
oväntat hårda, särskilt från små icke reguljära enheter. En bataljon ur 3rd BCT 
kvarlämnades för att skydda övergången åt MEF som passerade två dagar 
senare.  Under striderna vid bron skyndade 1st BCT och 2nd BCT vidare mot 
As Samawah.105 
 
Divisionens framryckning med 5 000 fordon och 20 000 soldater leds av 1st 
BCT vars uppgift är att nå As Samawah och därefter An Najaf. Framryckning 
som sker på två vägar går långsammare än beräknat, främst av vägarnas skick 
men också till del av upprepade attacker från Fedayeen, Baathpartiets trognaste 
medlemmar. 7th Cav som framrycker före divisionen passerar An Najaf den 23 
och får kontakt med Medina divisionen som anses som den bästa irakiska 
divisionen. Medina ligger mitt i framryckningsvägen för 3 ID, nedgrävd och 
försvarsberedd vid Karbala. Den 24 mars blockerar 1st BCT övergångarna vid 
An Najaf medans 3rd BCT som framryckt i kön på divisionen ges uppdraget att 
ta övergångarna vid As Samawah. Divisionen första förluster sker den 23 mars 
då två soldater dödas vid ett bakhåll utanför An Nasiriyah. 
Då divisionen framryckt i tre dagar utan uppehåll börjar drivmedel och till viss 
del ammunitionen att tryta. Till detta börjar den 24 mars en sandstorm som 
varar i tre dagar som försvårar den fortsatta verksamheten, främst för flyget. 
Striderna runt övergångarna vid An Najaf blir de hårdaste hitintills i 
operationen. Irakiska mindre enheter utnyttjar sandstormen till att infiltrera och 
vid flera tillfällen sker närstrid emellan irakiska och amerikanska enheter. 
Amerikanska källor uppger att ca: 150 irakiska och en amerikansk soldat 
dödade runt övergångarna öster om staden.106 
Mellan den 26 och den 28 mars är divisionen bunden i strider mellan As 
Samanwah och An Najaf. Den 28 slås två M 1A1 Abrams och en Bradly ut. 
V kåren lösgör divisionen för det fortsatta anfallet mot Karbala genom att sätta 
in delar ur 101:a och 82:a luftburna vid As Samanwah och An Najaf. Den 29 
mars dödas fyra amerikanska soldater ur 1st BCT vid An Najaf.107 
 
 
                                                 
103 http://www.savannahnow.com/features/iraq/March21.shtml#top 2004-02-17 
104  Murray & Scales, s 99 
105  Murray & Scales, s 101 
106 http://www.savannahnow.com/features/iraq/March25.shtml 2004-02-17 
107 http://www.savannahnow.com/features/iraq/March29.shtml 2004-02-17 
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Då divisionens brigadstridsgrupper ånyo var samlade för en fortsättning mot 
Bagdad via Karbala beslutade sig kårchefen i samråd med divisionschefen att 
försöka få Medina divisionen att flytta på sig genom att vilseleda dem. 101:a 
luftburna tillsammans med MEF skulle få irakierna att tro att huvudanfallet 
skedde mellan Eufrat och Tigris. Irakierna svalde betet och påbörjade en 
omgruppering med Medina vilket ledde till att de blev åtkomliga för 
flygstridskrafterna. Samtidigt startade 3 ID sin framryckning genom det trånga 
passet mellan Karbala, Eufrat och sjön Razzazah.108 
Den 1 april attackerade 1st och 2nd BCT broarna över Eufrat vid Karbala och 
mötte för första gången enheter ur ”Det Republikanska Gardet”. Striderna vid 
övergångarna pågår i två dagar innan divisionen ägde övergångarna och 
området runt omkring. Flera irakiska försök att spränga övergångarna sker, 
men broarna håller.  Åtta amerikanska soldater stupar.109 
Den 3 april slår 1st BCT tillbaka ett irakiskt motanfall medans 7th Cav 
framrycker mot Bagdads internationella flygplats. Dagen efter ansluter 1st 
BCT till flygplatsen och säkrar den. 2nd BCT förbereder en framryckning mot 
Bagdad medans 3rd BCT framrycker norr om staden för att säkra de norra 
infallsportarna. Den 5 april genomför 2nd BCT en framryckning genom 
Bagdad för att testa motståndet och att visa irakierna att de redan står utanför 
portarna till staden. Den 7 genomförs en liknande insats, men denna gång 
kvarstannar delar i själva hjärtat av Bagdad. Divisionen understödjer insatsen 
såtillvida att fler förband efterhand kan ansluta och ta kontrollen över de 
centrala delarna. 
Efterhand ansluter delar ur MEF söderifrån och från och med den 9 april 
övergår själva markoffensiven till att istället kontrollera och övervaka Bagdad. 
För 3:e divisionen tar därmed själva striderna slut då de inte deltar i vidare 
aktioner mot Tikrit.110  Divisionen löste således sin uppgift på 21 dagar varvid 
flertalet av dessa dagar var av relativt högintensiv karaktär. Förbandet 
förlorade 36 soldater. Divisionen stred med flera irakiska förband, däribland 
den 11:e divisionen, Medina, delar ur Hammurabi samt Fedayeen, flera ur den 
sistnämnda var inte irakier, utan syrier. Förluster på den irakiska sidan 
gentemot 3 ID finns det inga uppgifter om. 
 
4.3 Delmoment 1 –As Samanwah och An Najaf 

4.3.1 Händelseförlopp 
3 ID hade som uppgift att så snabbt som möjligt ta sig till Bagdad via Karbala 
passet. Divisionens första handsmål var dock flygplatsen och övergångarna 
över Eufrat utanför An Nasiriyah så att MEF kunde fortsätta sin framryckning 
mellan Eufrat och Tigris. 3rd BCT huvuddel anfaller flygplatsen varvid en 
bataljon, 2-69 Armor, tar övergångarna över Eufrat. Samtidigt fortsätter 
divisionens huvuddel vidare norrut. 7th Cav passerar As Samanwah den 22 
mars och utsätts för upprepade attacker från Fedayeen som genomför sina 
anfall från baser inne i staden. 
 
                                                 
108 Murray & Scales, s 198 
109 http://www.savannahnow.com/features/iraq/April2.shtml 2004-02-17 
110 http://www.savannahnow.com/features/iraq/April7.shtml 2004-02-17 
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Divisionschefen inser att mönstret upprepar sig från de första erfarenheterna 
vid As Nasiriyah och kan komma att göra så hela vägen upp till Bagdad.111 
Fedayeen kommer härmed som en överraskning för divisionen. Man kände till 
förekomsten av partitrogna enheter som hade ansvar för den inre ordningen, 
men dessa fanatiska anhängare som mötte upp överallt var ett oväntat fenomen. 
Dessa styrkor var skapta av Saddams söner, Qusay och Uday, som baserat på 
erfarenheterna från Somalia bildade en styrka liknande den som slogs mot US 
Rangers i Mogadishu. Dessa paramilitära styrkor hade till och med pick-ups 
och diverse olika jeepar med monterade vapen, allt i samma anda som Aidids 
styrkor i Mogadishu. Divisionen inser risken att tappa tempot i framryckningen 
då  egna underhållslinjer hotas varvid styrkor måste avdelas för att ta itu med 
detta hot. Tanken i planeringen var att undvika alla städer och även större 
irakiska förband så att man snabbt kunde passera Karbala mot Bagdad.112 
Divisionschefens lösning blir att avdela mindre styrkor för att isolera An 
Nasiriyah, As Samanwah och sedermera också An Najaf intill dess att V kårens 
reserv som utgörs av 101:a luftburna var färdig att sättas in och kunde ta över 
så att divisionen sedermera samlat kunde anfalla igenom Karbala. Detta 
betydde risktagning i förhållande till de sköra underhållslinjerna, men 
divisionschefen ansåg att förmågan att hålla tempot uppe var värt riskerna. 
Dessutom vill inte divisionen riskera att reguljära irakiska förband fick chansen 
att samla sig och bjuda än hårdare motstånd.113 Divisionschefen leder här 
framryckningen från en ledningsplats som anpassats för att kunna leda under 
rörelse samt ger muntliga order efterhand. Detta får till följd att de bakre 
ledningsplatserna inte kan följa utvecklingen fullt ut och ej heller nyttja de 
datoriserade ledningssystemen då dessa i första hand är till för stationär 
ledning. Divisionschefen har dock en bra lägesbild av situationen genom sin 
nära uppföljning av de främsta enheterna.114 
 
Den 24 mars når 1st BCT An Najaf och divisionen isolerar staden. Samtidigt 
som detta rasar sandstormen och likaledes samtidigt lider divisionen brist på 
drivmedel och ammunition. Vid An Najaf blir divisionen stillastående i väntan 
på att 101:a kan lösgöra enheter ur 3rd BCT, samt att påfyllning av 
förnödenheter och förberedelser för fortsättningen kan ske.115 Divisionen har 
fram till An Najaf tillryggalagt drygt 40 mil på tre dygn och har delar utspridda 
på en sträcka av drygt 20 mil. 
 

                                                 
111 Murray & Scales, s 100 
112 Murray & Scales, s 101 
113 Murray & Scales, s 103 
114 West, Bing F.J. (2004 februari), Maneuver warfare: it worked in Iraq. Proceedings, s 38 
115 West,  s 110 
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Bild 5. utvisande 3 ID och MEF framryckning 116 

4.3.2 Analys av delmoment 1 
Hela operationen Iraq freedom byggde på tempo och möjligheten att snabbt ta 
sig till regimens kärna d.v.s. Bagdad. Momentet ovan beskriver den känsliga 
framryckningen för 3 ID som utgör main effort i hela operationen. Det är 
således av stor vikt att tempot kan hållas uppe. Under framryckningen väster 
om Eufrat blir divisionen utsatt för ett hot som inte fanns med i planeringen, 
även om vetskapen tidigt funnits vad avser de känsliga underhållslinjerna längs 
denna karga och ogästvänliga del av Irak. I och med att divisionen organiserat 
sig redan innan markoffensiven startade med självständigt uppträdande 
brigadstridsgrupper kunde hoten reduceras med delar av divisionen och ändock 
kunde tempot hållas uppe. Att cheferna på alla nivåer förbättrat förmågan att 
leda under rörelse långt fram kan också ha inverkat på situationsuppfattningen. 
Att divisionen insett vikten av att behålla tempot framgår tämligen tydligt vid 
detta moment. Det finns en strävan från divisionschefen och brigadcheferna att 
inte låta irakierna organisera sig, utan nyttja överraskningen och framgången. 
 
 
                                                 
116 http://media.washingtonpost.com/wp-srv/world/daily/graphics/iraqMap_032703_4.gif  

3 ID 
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Förbandet tar medvetet risker i de bakre områden för att med så mycket kraft 
som möjligt framrycka mot tyngdpunkten för hela kampanjen. Risktagning var 
också det faktum att 101:a luftburna inte var klar att sättas in förrän den 23 
mars varvid divisionen själv måste hantera stridsutvecklingen längs 
framryckningsvägen intill dess att V kårens reserv kunde stödja detta. 
Divisionen var alltså klart medveten om att denna framryckning inte skulle 
fälla något avgörande utan att det var i Bagdad som detta kunde ske. 
Vid An Najaf är förbandet vid denna tidpunkt behov av viss återhämtning och 
lider brist på allehanda förnödenheter. Den snabba framryckningen har lett till 
att underhållslinjerna har blivit så utsträckta så att underhållsförbanden helt 
enkelt inte hinner fram. Intensiva strider pågår dock under dessa dagar med 
Fedayeen som utnyttjar vädret och infiltrerar de amerikanska enheterna. Den 
långa och mycket snabba framryckningen torde vara svårt att se genomfört 
med en centraliserad, kommandostyrd manövrering eftersom varje enhet måste 
då detaljstyras varvid tempot nedgår. Synkronisering gentemot i förväg 
fastställda linjer eller anfallsmål verkar inte ha existerat, ej heller skedesindelat 
där brigadstridsgrupperna inte fick framrycka fortare än övriga delar av 
divisionen. Härvidlag utgör framryckningen ett väsenskilt agerande jämfört 
med Irakkriget 1991 då synkronisering och rättning mellan enheterna stod i 
fokus, särskilt vid US Army framryckning med den VII kåren.  
 
4.4 Delmoment 2 - Karbala 

4.4.1 Händelseförlopp 
Då sandstormen började bedarra fram emot den 27 mars vidtogs på operativ 
nivå ett klargörande huruvida insatserna med flyget hade haft effekt på det 
republikanska gardet runt Bagdad. Ingen klar bild förelåg vid detta tillfälle 
avseende grupperingen och verksamheten på dessa enheter. Under stormen 
vidtogs också på operativ nivå förberedelser för den kommande verksamheten. 
Karbala passet sågs som öppningen till Bagdad, men antog också försvaras av 
Det Republikanska Gardet. Var det dessutom någon plats där 
massförstörelsevapen skulle kunna sättas in, var det på denna plats.117 
För operationens fortsätta vidkommande skulle man försöka lura ut Medina 
divisionen från sina förberedda ställningar runt Eufrat vid Karbala så att 3 ID 
kunde få en öppning mot Bagdad. Planen gick ut på att genom att ta 
övergångarna vid An Najaf med 101:a och tydligt markera att det var en 
prioriterad riktning skulle irakierna förmodas tro att kraftsamlingsriktningen 
mot Bagdad var mellan Eufrat och Tigris. Dessutom skulle MEF öka trycket 
mot Bagdad för att förstärka detta intryck. Om irakierna skulle flytta på sig, 
skulle flyget i första hand sättas in för att om möjligt undvika strider på marken 
före Bagdad.118 
 
 
 
 
 
                                                 
117 Purdum, Todd S. (2003), A time of our choosing. New York; Time Books, s 174 
118 Murray & Scales, s 198 
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För 3 ID hade de senaste dagarna betytt återfyllnad men också hårda strider 
runt Najaf. 1st BCT hade tagit de norra utfarterna för att förhindra irakiska 
förstärkningar att ansluta till staden. Divisionen hade för avsikt att inte binda 
sig i strid vid An Najaf, men Fedayeens attacker var så intensiva att dessa 
måste förhindras inför det fortsatta anfallet. Den 29 mars ansluter 3rd BCT från 
As Samanwah som istället 82: a luftburna övertog ansvaret för. Samma dag 
anländer 101:a för att frigöra 3 ID från An Najaf samt för att genomföra den 
sedan tidigare planerade vilseledningen den 30 mars. Divisionschefen för 3 ID 
planerar att nyttja huvuddelen av divisionen för att ta sig igenom passet. 2nd 
BCT skall ta övergångarna mellan Karbala och Al Hillah för att lura irakierna 
att lämna försvaret av det 10 km trånga passet mellan Karbala och sjön 
Razzazah så att divisionens huvuddel med 3rd BCT i täten snabbt kan ta sig 
igenom passet.119 
 

 
Bild 6. utvisande 3 ID framryckning genom Karbala passet 120 
 
 
 
 

                                                 
119 http://www.savannahnow.com/features/iraq/March29.shtml 2004-02-18 
120 http://media.washingtonpost.com/wp-srv/world/daily/graphics/baghdadupdate.gif  
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På den operativa nivån blir vilseledningen lyckad och delar ur Medina lämnar 
sina ställningar och beger sig söderut och blir tillika mål för amerikanska 
flygstridskrafter. För 3 ID blir vilseledningen likaledes lyckad då det irakiska 
försvaret fokuserar mot övergångarna söder om Karbala. Terrängen runt Eufrat 
är svårframkomligt vid detta område med branta sandbankar vid Eufrat och 
sumpmarker däromkring. Sent den 1 april meddelar 2nd BCT att dom har 50m 
kvar till bron vid Al Hindiyah men möter hårt motstånd. Det är första gången 
divisionen möter enheter ur Det Republikanska Gardet. 1st och 3rd BCT 
framrycker relativt obehindrat genom passet men möter likväl hårt motstånd 
vid övergångarna norr om Karbala. Striderna pågår under natten och hela 
dagen den 2 april varvid divisionen understöds med flygstridskrafter. Sent på 
kvällen den 2 april rapporterar chefen för 3-69 att en pluton lyckats ta sig över 
en av broarna, trots att irakierna lyckats spränga del av bron. Divisionschefen 
ser här möjligheten att snabbt få enheter in bakom gardets linjer samt mot 
Bagdad och skickar därför först gripbara förband som är A tropp ur 7th Cav – 
ett förband av kompanistorlek som rusar igenom och når sent på eftermiddagen 
Bagdads internationella flygplats. Denna enhet blir ensam kvar på denna plats i 
24 timmar och slåss mot Fedayeen och delar ur Det Republikanska Gardet. 24 
irakiska T-72 slås ut under natten och morgonen. Divisionschefen, stärkt av 
denna framgång, bedömer att irakierna är på väg att kollapsa och skickar 
snabbt 3rd BCT mot de norra utfarterna av Bagdad för att förhindra 
förstärkningar norrifrån och först därefter får 2nd BCT order att ansluta till 7th 
Cav och säkra flygplatsen.121 

4.4.2 Analys av delmoment 2 
På operativ nivå synes här en tydlig inriktning att överraska irakierna genom 
vilseledning och därigenom öppna upp luckor för en kraftsamlad insats. 3 ID 
som var med i planeringen av detta var också väl medveten om att väl förbi 
passet kunde vägen till Bagdad ligga öppen. Vilseledningen blev också den 
öppning man strävade efter då irakierna fokuserade på 101:a och inte såg den 
kraftsamling som var på gång i Karbala. Det bör väl dock tilläggas här att 
irakiernas förmåga att upptäcka rörelser på slagfältet torde ha varit klart 
begränsad, även utan vilseledning. 
Trots det amerikanska övertaget är övergång av vattendrag ett mycket känsligt 
företag. Divisionschefens förhoppning var att med tempot och våldsamheten i 
anfallet så fort som möjligt åtminstone få tillgång till en övergång – innan 
irakierna hann sätta in kemiska vapen. Anfallet över Eufrat understöddes med 
egna enheter ur 4th brigade och SOF som var grupperat i området och gav 
underrättelser avseende irakiska försvarsställningar och broarnas skick. 
Divisionen genomförde själv en vilseledning för att undvika att bli stillastående 
i passet och dra ytterligare irakiska försvarsåtgärder åt fel håll. Det finns likväl 
här som på den högre nivån en klar vilja att inte strida i onödan på fel plats, 
utan hellre kringgå och hålla blicken riktad på tyngdpunkten. 
 
 

                                                 
121 Murray & Scales, s 206 
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På kvällen den 2 april rapporterar bataljonschefen för 3-69 Armor ur 1st BCT 
att han har en pluton över på den andra sidan Eufrat. Strax därefter sprängdes 
bron, men stod kvar. Ingenjörer ur divisionen agerade snabbt och fick i 
gummibåtar för att kontrollera bron och ta bort resterande laddningar. 
Divisionen fick därmed den högt åtråvärda övergången och divisionschefen ser 
snabbt att han behålla initiativet och utnyttjar den uppkomna situationen till att 
få in förband på djupet. Uppgiften går till först gripbara förband med 
instruktionen att pressa på till Bagdad så långt det går. 
Detta sätt att förstå och utnyttja situationen finns som tidigare beskrivet i 
doktrinen: ”See first – understand first – act first – finish decisively” 
 
Då den tillgängliga litteraturen inte ger direkt belägg för en decentraliserad 
beslutsfattning eller uppdragstaktik kan inte en sådan vederläggas vid denna 
händelse. Det torde dock vara svårt att inte se ett sådant tillvägagångssätt då A-
troop ur 7th Cav sätts in för att ta sig in på djupet. Förbandet som är av 
kompanistorlek når flygplatsen på eget bevåg och blir ensamma kvar där i 24 
timmar, hela tiden utsatt för frenetiska attacker. Denna enhet uppvisar således 
tydliga tecken på initiativförmåga och självständigt uppträdande och det vore 
likväl svårt att se denna händelse utifrån en centraliserad ledningssituation med 
högt driven kommandostyrning. Divisionschefen torde ha stort förtroende för 
sina underställda att själva utnyttja uppkomna situationer och eget handlande 
som leder mot det gemensamma målet.  
 
 
4.5 Delmoment 3 - Thunderrun 

4.5.1 Händelseförlopp 
Då divisionen tagit flygplatsen och närmat sig Bagdad återkom frågan om hur 
fortsättningen skulle te sig. 3 ID hade huvuddelen av sina enheter utanför 
Bagdad, 1st MEF närmade sig likaledes från söder medans 4 ID icke var 
gripbar förrän om två till tre dagar. Den ursprungliga planen var att isolera 
huvudstaden och därefter främst med avsuttet infanteri genomföra det slutliga 
anfallet mot staden. Den 4 april fanns dock bara 3 ID på plats och hitintills 
hade hastigheten varit amerikanerna till fördel. Skulle man nu invänta 
förstärkningar eller försöka pressa på? Hur skulle 20 000 man isolera en stad 
med en befolkning på fem miljoner?122 General Franks bestämde sig för att 
utnyttja den vunna framgången och låta en rekognoseringsstyrka ur 3 ID testa 
det irakiska försvaret av Bagdad. Uppgiften gavs till Överste Perkins, chef för 
2nd BCT som i sin tur gav den till 1-64, en bataljonsstridsgrupp under ledning 
av Övlt Schwartz som i sin tur trodde det var ett skämt. På kvällen den 5 april 
gav dock 1-64 sig iväg och under den tre timmar långa framryckningen genom 
delar av centrala Bagdad utsattes bataljonen för kraftig eldgivning, dock 
oorganiserad. En amerikansk stridsvagn gick förlorad. Slutsatsen av denna 
första Thunderrun blev att det inte existerade något välordnat och koordinerat 
försvar av Bagdad och att pansrade enheter kunde användas inne i Bagdad 
d.v.s. tvärtemot planeringen och doktrinen. 123 
                                                 
122 Purdum,  s 194 
123 Purdum,  s 197 
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Den 6 april föreslog Överste Perkins till divisionschefen att det skulle företas 
en andra Thunderrun eftersom han ansåg att en andra framyckning möjligen 
skulle kunna välta regimen över ända. Generalen Blount samtyckte till detta. 
På morgonen den 7 april startade två bataljonsstridsgrupper, 1-64 och 4-64 en 
andra Thunderrun genom centrala Bagdad. General Wallace, chef för V kåren 
ser detta förlopp på en tv-skärm då en UAV kretsar över Perkins styrkor. 
Divisionschefen Blount avlyssnar dock enbart den muntliga signaleringen och 
har inte samma lägesbild som kårchefen. Det irakiska försvaret är denna gång 
mer välorganiserat och hunnit vidta en del förberedelser. Flera hinder och 
barrikader har byggts upp på gatorna och de amerikanska styrkorna utsätts 
kontinuerligt för kraftig eldgivning. På tv-skärmen ser Wallace att Perkins 
plötsligt vänder sina enheter ner mot de centrala delarna av Bagdad där 
presidentpalatset ligger. Wallace tar kontakt med Blount; ”Looks like Perkins 
is going downtown” 
Utan att tillfråga sin högre chef fattar Perkins beslutet att utefter situationen 
låta sina enheter försöka ta sig fram till hjärtat av Bagdad. 
Det tar drygt en timme innan de första delarna når det s.k. regimdistriktet där 
samtliga viktigare funktioner från Saddams regim kan återfinnas. Perkins 
signalerar till Blount att han har för avsikt att stanna över natten eftersom 
platsen medger bra defensiv terräng. Blount inser möjligheterna men behöver 
få fram underhåll till Perkins under natten. Perkins får order att kvarstanna, 
men bara under förutsättning att drivmedel och ammunition kan komma fram 
före mörkrets inbrott.124 
 
Tre stödjepunkter väljs ut mellan flygplatsen och platsen där Perkins två 
bataljoner befinner sig. Stödjepunkterna som får benämningarna Larry, Moe 
och Curly skall säkerställa underhållstransporterna intill centrum. Uppgiften att 
skydda dessa ges åt Task Force 3-15 under ledning av Övlt Twitty. Försvaret 
av Larry och Moe tas om hand av mekaniserade enheter ur Twittys bataljon 
medans Curly försvaras av en tillfälligt ihopsamlad styrka bestående av en 
skyttepluton, en granatkastarpluton samt en ingenjörspluton, allt under ledning 
av en stabsofficer, kaptenen Hornbuckle.125 
Såsom det visar sig kommer striderna att stå hårdast vid Curly, tvärtemot 
Twittys initiala bedömning. Under hela kvällen och natten står situationen och 
väger. Perkins två bataljoner vid presidentpalatset är i skriande behov av 
drivmedel samtidigt som alla tre stödjepunkterna anfalls frenetiskt. Vid Curly 
deltar till och med prästen i striden. Det är i första hand syriska medborgare 
vilka anammat Saddams upprop som nu deltar i striderna vid stödjepunkterna. 
Perkins uppfattar situationen som allvarlig och sätter in brigadens sista reserv 
för att få igenom underhållstransporterna. Divisionschefen Blount ser också 
möjligheten att få till ett snabbt avgörande och satsar än hårdare istället för att 
försöka få ut Perkins från de centrala delarna av Bagdad. Ytterligare en 
underhållstransport avdelas för att så snabbt som möjligt köra igenom 
stödjepunkterna och få igenom drivmedlet till Perkins. 126 
 

                                                 
124 Murray & Scales, s 213 
125 Murray & Scales, s 224 
126 Murray & Scales, s 225 
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Under morgontimmarna avklingar attackerna och situationen förbättras för 
amerikanerna. 1st MEF framrycker under dagen in i staden från söder och 
därmed faller Bagdad och Saddams regim.127 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 7. utvisande ”Thunderruns” in i centrala Bagdad 128 

4.5.2 Analys av delmoment 3 
Det hitintills lyckade fälttåget i Irak hade från början på byggt på överraskning 
i kombination med högt tempo. I den gällande planeringsinriktningen skulle de 
amerikanska styrkorna så fort som möjligt ta sig till Bagdad för att därefter 
isolera staden och invänta mer avsuttet infanteri. Detta grundade sig på den 
gällande doktrinen FM 3.0, samt de bedömningar som förelåg inför Iraq 
freedom vad avser strid i bebyggelse. 

                                                 
127 Murray & Scales, s 218 
128 Anderberg, Cedergren, Ring, Ångström. (2004), Irakkriget – perspektiv på politik och 
krigföring. Stockholm; Försvarshögskolan, s 391 
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I detta läge förefaller det som CINC, General Franks, diskuterar detta med 
divisionschefen Blount huruvida han kan hålla tempot uppe och utnyttja 
överraskningsmomentet. Den högste operativa chefen ger således incitament 
utifrån sin position till att fortsätta på det övergripande konceptet för hela 
fälttåget. Blount å sin sida torde ha en bra lägesbild och känsla för situationen 
eftersom han hela tiden befunnit sig längst fram under divisionens 
framryckning. Han har således utifrån sin uppfattning samtyckt till det fortsatta 
tillvägagångssättet för operationen. 
Att brigadchefen Perkins och bataljonschefen Schwartz uppfattar uppgiften 
som ett skämt tyder på vilken risktagning de ser i detta. Det finns flera källor 
som styrker detta samtal emellan divisionschefen Blount och Perkins samt det 
fortsatta förloppet då hans underställda, både chefer och soldater får 
delaktighet i uppgiften. Det synes tydligt att Blount och sedermera Perkins 
inser att den höga risktagningen torde kunna vara berättigad utifall 
överraskningen och tempot kan fälla ett avgörande. 
 
Efter den första svängen igenom Bagdad den 5 april uppfattar Perkins att en 
andra framryckning med fler enheter kan ha goda förutsättningar att lyckas. 
Perkins tar således initiativet och utnyttjar s.k. positiv rapportering129 till 
Blount. Divisionschefen som tydligen har förtroende för sin brigadchef ställer 
sig positiv till detta initiativ och orienterar därefter kårchefen Wallace. 
Under den andra svängen genom Bagdad föreligger ett tydligt exempel på 
decentraliserad beslutsfattning där Wallace kan de facto se hela 
händelseförloppet, men undviker att beblanda sig i Perkins förehavanden. 
Detta manifesteras tydligast genom den radiosignalering som sker till Blount 
avseende Perkins oväntade kursändring av sina tillgängliga styrkor. 
Då Perkins två bataljoner nått de centrala delarna föreslår återigen Perkins ett 
nytt tillvägagångssätt inom ramen för den övergripande målsättningen. Blount 
anpassar sig snabbt till den rådande situationen och agerar inom ramen för 
detta. Det framgår med önskvärd tydlighet att både divisionschefen och 
brigadchefen 2nd BCT snabbt kan anpassa sig till en oväntad 
händelseutveckling och utnyttja densamma. Genom att befinna sig mitt i 
regimdistriktet kan kriget få ett snabbt avslut istället för de blodiga och 
segdragna gatustrider man hade sett framför sig. Här handlar det således om att 
undvika fiendens styrka och istället utnyttja luckor och svagheter som infinner 
sig. Avgörandet kommer när Blount och Perkins tar vara på chansen att får 
fram drivmedel till 1-64 och 4-64. Detta beslut torde ha fattats på grundval av 
en mängd osäkerhetsfaktorer och således också med hög risktagning. Vid detta 
beslutstillfälle var samtliga stödjepunkter utsatta för anfall. Härvid verkar det 
också ha varit tydligt för de inblandade om betydelsen av deras verksamhet 
vilket påvisar att den övergripande intentionen från cheferna var klar och 
förstådd av samtliga, trots det vid tillfället kaotiska läget. 
Uppdragstaktikens elementa är att kunna utnyttja kaos och osäkerhet till sin 
egen fördel vilket tycks ha förekommit vid detta moment. 
 

                                                 
129 Positiv rapportering är ett begrepp som nyttjats av den svenska armén. Positiv rapportering 
innebär att en underställd agerar utefter situationen och först därefter orienterar högre chef om 
vad han/hon har gjort och vilka åtgärder han/hon vidtar härnäst. (förf. anm)  
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4.6 Slutsatser 
Utifrån gjorda analyser till varje delmoment kan slutsatser göras gentemot de i 
förväg uppställda indikatorerna. Slutsatserna skall sedermera syfta till att 
försöka klarlägga huruvida det praktiska utförandet på slagfältet i Irak 
präglades av manöverkrigföringens elementa eller inte. Detta skall sedan vägas 
in i den avslutande diskussionen avseende förhållandet mellan teori och 
praktik. Härvidlag kommer en tabell inleda detta kapitel för att bättre 
åskådliggöra gjorda analyser gentemot indikatorerna. 
 

              Moment 
 

Indikatorer 

 
As Samanwah och 

An Najaf 
 

 
Karbala            

 
Thunderrun 

 
Decentraliserad 
beslutsfattning 

 

I och med att 
divisionen var så 
utsträckt och 
brigadstridsgrupperna 
agerade självständigt 
torde en centraliserad 
kommandostyrning 
inte varit praktiskt 
genomförbar. 
Brigaderna fick 
anfallsmål långt in på 
djupet av Iraks 
territorium.  

Divisionschefen 
skickar först grip-
bara enhet långt in på 
djupet. Denna enhet 
agerar självständigt 
under relativt lång 
tid. 

Brigadchefen Perkins 
oväntade 
framryckning mot de 
centrala delarna av 
Bagdad utan att 
tillfråga högre chef. 
Kårchefens radio-
signalering med 
divisionschefen:  
”Looks like Perkins 
is going downtown” 

 
Överraskning och 

tempo 
 
 

Hela framryckning 
väster Eufrat 
präglades av en 
mycket tydlig strävan 
att utnyttja ett högt 
tempo och därigenom 
överraska det irakiska 
försvaret. 

Vilseledning på både 
operativ och taktisk 
nivå vid övergången 
av Eufrat vid 
Karbala. Högt tempo 
efter delar kommit 
över floden. 

Genomförandet av 
de båda Thunderruns 
in i centrala Bagdad. 

 
Undvik styrka och 
utnyttja svagheter 

 
 

Undvika befästa 
städer eller starkt 
försvarade platser 
längs 
framryckningen. 

Vilseledningen 
syftade att undvika 
det irakiska försvaret 
och istället gå i 
luckan mot Bagdad. 

Genom att snabbt ta 
sig in i 
regimdistriktet 
undvek man troligen 
långdragna 
gatustrider. 

 
Risktagning 

 

Hög risktagning 
avseende de långa 
underhållslinjerna. 

Risktagning 
avseende A-troop ur 
7th Cav. 

Hög risktagning vid 
genomförandet då 
två bataljoner tog sig 
in i centrala Bagdad. 

Sammansättning av 
förband 

Skapandet av 
självständiga brigad-
stridsgrupper.  

- 
 
              - 

Tabell 1. Utvisande jämförelse mellan indikatorerna och momenten 
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Utifrån ovanstående jämförelse mellan momenten och huvuddragen av gjorda 
analyser kan generella slutsatser dras i förhållande till utförandet i praktiken. 
Härvidlag kommer också en återkoppling ske mellan det praktiska utförandet 
och de doktrinära teserna i FM 3.0 syftande till att se den eventuella 
kopplingen mellan doktrinen och praktiken. Jag har för avsikt att inleda med 
sammansättning av förbanden emedan det var en faktor redan innan kriget 
började. 
 
Sammansättning av förband 
Det är redan från början tydligt att den indelning som valdes av divisionen 
skulle borga för ett agerande baserat på manövertänkande. Divisionsresurser 
fördelades ut till brigaderna och därigenom skapades förmågan för 
brigadstridsgrupperna att agera självständigt. En fördelning av resurser som 
hålls centralt och fördelas ut när så behov uppstår utgör motsatsen. 
Divisionschefen här härvidlag skapat för sina enheter och sig själv möjligheten 
att agera och utnyttja tempo och uppkomna situationer. Till sammansättningen 
av förband utgör också skapandet av den ickedoktrinära ledningsstrukturen där 
rörliga ledningsplatser möjliggjorde ledning långt fram. Den gamla strukturen 
var uppbyggd på ett stationärt tänkande baserat på riktlinjer från den tänkta 
krigsskådeplatsen i Tyskland.130 Slutsatsen torde således vara att 
sammansättningen innan och under kriget utgjorde en tydlig strävan efter att 
nyttja manöverkrigföring som ett koncept. 
 
Decentraliserad beslutsfattning 
Då inte krigsdagböcker eller motsvarande har varit möjliga att använda i denna 
uppsats kan det vara vanskligt att dra slutsatsen att uppdragstaktik har används 
i alla förekommande fall. Det torde dock vara möjligt utifrån dragna analyser 
och de tecken på decentraliserad beslutsfattning som här framkommit att kunna 
dra slutsatser, om ej alltför långtgående. I FM 3.0 lyfts initiativkraft och 
förmåga att agera fram vilket enligt doktrinen kräver delegering och 
uppdragstaktik mission-type orders Chefer skall ge underställda frihet att 
handla samt att beslutsfattningen skall bygga på förtroende. 
 
Analyserna ger vid handen att vid det sista momentet Thunderrun, så har det 
framkommit tydliga exempel på en decentraliserad beslutsfattning d.v.s. 
grunden för uppdragstaktik. Inom ramen för denna uppdragstaktik ligger 
implicit förmågan att ta initiativ och att leda långt fram för att kunna agera i 
uppkomna situationer vilket också påvisats vid ett flertal tillfällen vid detta 
moment. Vad avser de övriga momenten är det mer indicier som ger bäring åt 
att denna form av beslutsfattning har använts. Exempelvis är den utsträckta 
framryckningen väster om Eufrat och insättandet av enheter på djupet mot 
Bagdads flygplats och dess agerande sådana tecken på detta. 
 
 
 
 
 

                                                 
130 Third Infantry Division (Mechanized) After Action Report, s 13, 14 
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Vad som är mer tydligt är att ledning har skett långt fram på alla nivåer samt att 
initiativförmågan tenderar att ha varit hög under hela förloppet. Slutsatsen 
härvidlag torde bli att divisionens agerande har präglats av en decentraliserad 
beslutsfattning om än osäkert i vilken grad och på vilka nivåer. 
 
Överraskning och tempo 
Hela operationen präglades från allra första början av en strävan att nyttja 
överraskning och tempo i kombination med varandra. Frånvaron av ett utdraget 
flygkrig var bara ett exempel på hur man önskade överraska det irakiska 
försvaret. Som tidigare påpekat hade dock irakierna troligtvis inte någon större 
möjlighet att upptäcka de amerikanska styrkorna vare sig de försökte vilseleda 
eller inte. Tempot föreskrivs som avgörande i FM 3.0 för att ta och behålla 
initiativet. Tempot är dock inte bara hastighet utan tempo är också att undvika 
onödiga sammandrabbningar samt att ge underställda maximal handlingsfrihet 
och rörelsefrihet för att uppmuntra självständigt agerande. 
För divisionens räkning präglades hela insatsen av förmågan att hålla tempot 
uppe och därigenom få det irakiska försvaret i osäkerhet. Uppgiften till 
divisionen var ju också att så snabbt som möjligt komma igenom Karbala och 
ta sig till Bagdad. Vid flera tillfällen som analysen visat, använde sig 
divisionen av vilseledning och överraskning. Karbala är ett exempel där 
vilseledning skedde både på operativ och taktisk nivå för att bringa irakierna 
till osäkerhet och obalans och därigenom kunna hålla ett högre tempo. Det 
bästa exemplet torde dock vara de Thunderruns som genomfördes med både 
överraskning och högt tempo som de viktigaste inslagen. Slutsatsen härvidlag 
är att divisionens agerande i hög grad präglades av ett av manöverkrigföringens 
elementa, nämligen överraskning och tempo syftande till att ta och behålla 
initiativet. 
 
Undvik styrka och utnyttja svagheter 
Doktrinen FM 3.0 föreskriver att när så är möjligt skall chefer utnyttja den 
indirekta metoden och manövrera för att direkt gå mot avgörande punkter. 
Motstånd som inte behöver bekämpas skall hellre kringgås. 
Likväl som ovanstående indikator påvisade så var tanken med divisionens 
framryckning att inte hamna i tidsödande sammanstötningar med irakiska 
förband långt från tyngdpunkten d.v.s. Bagdad. Denna strävan präglade 
framryckningen till An Najaf och händelserna vid Karbala. Det tydligaste 
exemplet är dock som tidigare vid insatserna den 5 respektive den 7 april då 
tillfället att snabbt avgöra kriget togs tillvara. Genom att gruppera amerikanska 
förband i regimens hjärta kunde det kvarvarande irakiska motståndet förmås 
inse att det var över. Den avgörande punkten var regimens centrala delar vilket 
innebar ett stort symbolvärde. 
Det fanns en tydlig strävan på taktisk nivå att nyttja detta inslag i 
manöverkrigföringen, dock var det irakiska motståndet ringa och utgjordes till 
huvuddel av icke reguljära enheter. Att därigenom dra slutsatsen att detta är en 
implementerad del i den amerikanska krigföringen på taktisk nivå är möjligen 
en för långtgående slutsats. 
 
 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Enskild C-uppsats sid 45 (56)  
ChP 02-04 2004-06-04 
Mj Mikael Ferm 
 
Slutsatsen som dock kan dras är att det finns en uttalad doktrinär strävan att 
använda den indirekta metoden och att den även nyttjades i Irak på taktisk nivå, 
med förbehåll för det motstånd som irakierna kunde uppbringa vilket avsevärt 
underlättade en indirekt metod. Mot en mer kompetent motståndare ger det 
kanske inte samma möjlighet, men å andra sidan lever indirekt och direkt 
metod i växelverkan med varandra och utgör inte varandras motsatser. 
 
Risktagning 
Det synes utav analysen att det fanns ett flertal beslutstillfällen då risker var 
nödvändiga att ta. Risker existerar alltid i krig, men i manövertänkandet är 
risktagning en naturlig del av teorin. Doktrinen beskriver likväl som teorin att 
risktagning är en naturlig del och att chefer skall kunna se och ta vara på 
uppkomna situationer, samt våga ta de risker detta kräver. Att kunna nå en 
tyngdpunkt och kanske avgöra är värt de risker detta för med sig. 
Divisionschefen valde under framryckningen mot Karbala att ta stora risker 
avseende underhållslinjerna gentemot att hålla huvuddelen att förbandet samlat 
för ett eventuellt kommande genombrott över Eufrat och vidare mot Bagdad. 
Vid övergången av Eufrat samt vid framryckningarna genom Bagdad synes den 
doktrinära tanken att ta tillvara på uppkomna situationer och ta de risker detta 
kräver, ha uppfyllts med råge. Insättandet att ett förband av kompanistorlek 
med uppgiften ”pressa på mot Bagdad” syftande till att få in egna enheter djupt 
in bakom motståndarens linjer torde vara förenligt med hög risktagning. Likväl 
är de båda Thunderruns lika goda exempel på förhållandet mellan att ta tillvara 
uppkomna situationer och att de risker som är förknippade med detta. Just de 
sista händelserna inne i Bagdad innebar en mycket hög risk för de amerikanska 
enheterna och troligen skulle ingen i de amerikanska styrkorna med vett och 
sans i förväg ha spelat på en sådan upplösning av konflikten vid något 
krigsspel. Slutsatsen härvidlag är det taktiska uppträdandet på slagfältet präglas 
av hög risktagning i förhållandet till de värden som går att uppnå. Således kan 
det med fog anses att risktagningen utgör en naturlig del av den amerikanska 
krigföringen på taktisk nivå i enlighet med manövertänkandet. 
 
Sammantaget kan det utifrån valda indikatorer och gjorda slutsatser anses att 
den amerikanska krigföringen på taktisk nivå har anammat sin doktrin vilken i 
sig utgör en grund för ett manöverteoretiskt tänkande. Vidare kan det även 
utifrån slutsatserna konstateras att det praktiska utförandet på slagfältet har 
präglas av manöverkrigföring. 
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5. Diskussion – övergripande analys 
 
5.1 Diskussion 
I denna avslutande diskussion och övergripande analys skall resultatet av denna 
uppsats diskuteras samt den av mig valda metoden och avslutningsvis även 
problemställningar och nya frågeställningar kring detta intressanta ämne. 
 
Syftet med denna uppsats var att falsifiera eller verifiera min hypotes som 
utgick från att de manöverteoretiska idéerna har implementerats i praktiken på 
de lägre nivåerna i den amerikanska armén. Till denna hypotes är också 
förhållandet mellan teori och praktik starkt knutet varvid även denna koppling 
skall diskuteras i förhållande till resultatet. Det torde förhålla sig så att om 
hypotesen kan verifieras så har teorin påverkat praktiken och om det vore 
tvärtom så har inte teorin påverkat praktiken d.v.s. ett klassisk akademiskt 
spörsmål; teorins påverkan i praktiken. Sammantaget med denna diskussion 
och tillsammans med slutsatsen från analysen skall hypotesen kunna besvaras 
och således också huruvida en teori kan omsättas till praktik i krigskonst. 
 
Manöverteori och doktrinen FM 3.0 
Den moderna manöverteorin som tidigare beskrivits i uppsatsen, har en tydlig 
spårbarhet i den gällande amerikanska doktrinen FM 3.0 Operations samt 
pamfletten Objective force maneuver units of action. Samtliga av de fyra 
faktorerna som utgör hörnstenarna i manöverteorin utgör likväl grunderna i 
doktrinen. Sammantaget uppvisar doktrinen och pamfletten en mycket klar och 
tydlig manöverteoretisk inriktning på vilket krigföringskoncept som US Army 
skall använda i kommande konflikter. 
Den amerikanska doktrinen skall ge uttryck för hur US Army medverkar i 
gemensamma aktioner vad avser kampanjer, större operationer, slag samt 
sammandrabbningar. I och med att doktrinen är rättesnöret för genomförande, 
utbildning m.m. så torde det också få genomslag i praktiken när väl doktrinen 
anammats och applicerats av arméstridskrafterna. 
Således har det första steget vidtagits för att kunna verifiera eller falsifiera 
hypotesen emedan det existerar en manöverteoretisk grund varvid doktrinen 
vilar på och sålunda även förutsättningen för utförandet på taktisk nivå. 
 
Indirekt strategi och manöverkrigföring 
Om vi utgår från Antals teoribild hur strategiteorin får implikationer på lägre 
nivåer så kan det konstateras att det från den politisk-strategiska nivån klart 
förelåg en indirekt strategi på hur kriget skulle utföras. De politiska 
styrningarna gav en tydlig viljeinriktning till de operativa cheferna på hur man 
önskade använda de amerikanska stridskrafterna. 
De bakomliggande tankegångarna skilde sig inte från de mål som uppsattes i 
Joint Vision 2020 och ej heller från gällande doktriner, som exempel FM 3.0. 
Huruvida den politiska nivån kände till dessa dokument går inte att klarlägga. 
Däremot faller styrningarna väl inom ramen för manövertänkandet vilket enligt 
Antal är en förutsättning för hur det sedermera ser ut på slagfältet. 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Enskild C-uppsats sid 47 (56)  
ChP 02-04 2004-06-04 
Mj Mikael Ferm 
 
Om de politiska styrningarna mer hade byggt på säkerhet och antal, så är det 
möjligt att vi ändock hade sett en operativ plan lutandes mot manöverteorin 
eftersom doktrinen styr planering och genomförande. Detta är dock inte 
ansatsen för denna uppsats, men det kunde likväl ha varit fallet och i ett sådant 
fall skulle möjligen Antals teoribild kunnat ifrågasättas.  
För Iraq Freedom förelåg dock som tidigare beskrivet en indirekt strategi som 
styrningar för det operativa utförandet. Den operativa planen skulle vara 
innovativ och djärv och förutsatte tempo och överraskning. Framgångskriterier 
ansågs vara att inte fastna i sammandrabbningar långt från Bagdad utan hålla 
tempot uppe och därigenom får motståndaren ur balans och komma innanför 
hans beslutscykel. Fokus i planeringen låg på overmatching power istället för 
overwhelming mass. Således fanns likväl här förutsättningarna för 
manöverkrigföring på taktisk nivå. 
 
Doktrin och praktik 
3 ID använde doktrinen FM 3.0 som grund för sitt agerande under Iraq 
Freedom. Det framgår vid flera tillfällen i den utvärdering som förbandet gjort 
i vilken erfarenheterna från Irak jämförs med gällande doktrin och vilka förslag 
till förändringar som behövs vidtas i denna. 131 Det är sålunda klarlagt att 
förbandet de facto har applicerat doktrinen och använder densamma. 
Sammantaget utifrån ovanstående diskussion kring modellen har samtliga 
förutsättningar funnits för att divisionen och US Army kan ha anammat 
manöverkrigföringen som koncept och dessutom använda den på slagfältet. 
Vilka andra värden bör då lyftas fram innan slutsatsen av denna diskussion kan 
låta sig göras? Härvidlag bör det förhållandevis ringa motståndet från den 
irakiska armén samt tillgången eller snarare bristen på krigsdagböcker eller 
motsvarande diskuteras. 
En generell eller vanlig uppfattning vad avser motståndet mot de amerikanska 
styrkorna i Irak är att det var för dåligt för att kunna dra några slutsatser om 
krigföring. Den tillgängliga litteraturen ger dock inte fullt stöd för denna 
uppfattning. Under huvuddelen av de 21 dagar som 3ID genomförde sitt anfall 
mot Bagdad var förbandet i strid, inte alla delar samtidigt men så är inte heller 
fallet vid s.k. normal stridsverksamhet. Striderna runt An Najaf, Karbala och 
Bagdad skulle dessutom kunna inrymmas under epitet högintensiva strider. 
Däremot finns det stöd i det avseendet att utgången på kriget var självklart 
given i förväg. Den irakiska krigsmakten var i uselt skick och fanns till mesta 
del enbart på papperet. 
 
Det är dock för denna uppsats intressant att följa enbart divisionens verksamhet 
eftersom syftet är att utröna manöverkrigföringen på taktisk nivå i US Army 
och inte det operativa fälttåget. Att följa förbandet och dess rörelser samt dess 
viktigare insatser ger en tillräcklig bra bild för att kunna analysera deras 
beteende utifrån ett koncept eller en teoretisk bakgrund. Detta skulle till och 
med kunna låta sig göras i ett svenskt förband under en övning om man ville 
studera i vilken utsträckning förbandet använder sig av manöverkrigföringens 
nyckelbegrepp.  
 
                                                 
131 Third Infantry Division (Mechanized) After Action Report, s 13, 14, 16, 21, 64 
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Den andra diskussionsfrågan rör den tillgängliga litteraturen. Är den tillräcklig 
för att kunna säga att den amerikanska armén numera kan titulera sig 
manöverkrigare? Av förståeliga skäl finns det ännu inte krigsdagböcker eller 
utskrifter av rapporteringar, ordergivningar med mera. Den litteratur som först 
kom ut efter kriget var till huvuddel från de inbäddade reportrarna som 
troligtvis ville tjäna mer pengar till sina mediaföretag. 
De böcker som kom ut drygt ett halvt år efter kriget har dock varit betydligt 
mer analyserande och denna typ av böcker kommer nu ut i en ändlös ström. 
Många av dessa avhandlar förloppet utifrån ett politiskt eller militär-strategiskt 
perspektiv, men flera också utifrån taktisk nivå. De böcker som ger en bild av 
3ID verksamhet har utifrån flera avseenden varit samstämmiga med 
divisionens egen AAR132 vilket har höjt trovärdigheten. Flera författare är 
dessutom också sedan tidigare inte bara kända utan även erkända inom 
ämnesområdet krigsvetenskap. 
Det viktigaste för denna uppsats är dock att litteraturen ger en bra bild över 
divisionens förehavanden och dess beteende samt ger en bra beskrivning över 
de viktigaste händelserna med tillhörande dialoger mellan cheferna.  
 
5.2 Sammanfattande slutsats 
Slutsatserna från diskussionen ger vid handen att den amerikanska armén de 
facto har tagit till sig manöverteorin och utvecklat en doktrin som bygger på 
detta tänkande. Dessutom har studerat förband utbildat sig och genomfört 
övningar och till och med krig i enlighet med denna doktrin. Dessutom har den 
högsta politiska nivå själva gett anvisningar utifrån en indirekt strategi, 
medvetet eller omedvetet. Detta lade sedan grunden till en operativ plan som 
byggde på ett manöverorienterat tänkande. 
Slutsatsen är således att förutsättningarna funnits för manöverkrigföring på 
taktisk nivå. 
 
Slutsatserna efter analysen av fallstudierna visar också att manöverkrigföringen 
har nyttjats på taktisk nivå och därför implementerats på lägre nivåer i den 
amerikanska armén. Den satsning på manöverteorin med tillhörande doktriner 
som startade 1982 har gett utslag på det faktiska utförandet på slagfältet.  
En sammanvägd slutsats torde dock vara att det förekommit många synliga 
tecken på manöverkrigföring i praktiken men att utifrån det fastslå att den 
amerikanska armén numera tillhör den exklusiva skaran av blixtkrigare är 
möjligen att dra slutsatserna väl långt. 
 
5.3 Verifiering eller falsifiering av hypotesen 
Min hypotes att den genomgripande transformation som den amerikanska 
armén startade under mitten av 1980-talet nu gett resultat har i och med denna 
uppsats kunnat verifieras. 3 ID uppvisade tydliga tecken på manöverkrigföring 
och samtliga förutsättningar för att kunna göra detta har också förelegat. En 
doktrin baserat på manöverteoretiska grunder har gett de normativa riktlinjer 
för hur en verksamhet skall bedrivas. De riktlinjerna har anammats av 
förbandet på taktisk nivå och gett utslag på slagfältet. 
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Sålunda har transformationen gett resultat 21 år efter de första stegen med Air 
Land battle-doktrinen. Förbehåll för denna verifiering bör dock vara på sin 
plats emedan det irakiska motståndet varit svagt och att den tillgängliga 
litteraturen inte fullt ut kan verifiera hypotesen på nivån under den taktiska. 
Det skulle kunna te sig annorlunda mot en annan motståndare, samt att 
osäkerheten hur långt exempelvis en decentraliserad beslutsfattning sträcker sig 
inte har gått att klarlägga. Det kan dock råda någon tvekan att på divisions och 
brigadnivå har man agerat utifrån manöverkrigföringens elementa. 
 
Då hypotesen kunna verifieras framgår det också att införandet av en 
bakomliggande teori kan implementeras i praktiken. Processen synes dock vara 
lång och det torde också kräva många åtgärder innan det får synliga resultat. En 
jämförelse skulle kunna vara den tyska infiltrationstekniken i slutet på första 
världskriget som sedermera låg till grund för blixtkrigskonceptet i andra 
världskriget. 
Införandet av en ny doktrin baserat på en annan teoretisk modell än som 
tidigare förelegat torde således vara fullt möjlig, men kräver som tidigare 
konstaterats att det verkligen får det genomslag i hela organisationen för att det 
skall vara verkningsfullt. Doktrinen måste styra hela spektret av utbildning, 
materielanskaffning, övningar och organisation. 
 
Vilka nya problemställningar eller frågor kan då gömmas i denna uppsats? Den 
av mig valda metoden har haft sina begränsningar i och med att den 
tillgängliga litteraturen inte fullt ut kunnat ge kvalitativa studier avseende vilka 
ordrar eller uppdrag som getts, ej heller funnits möjlighet att se själv eller fråga 
de inblandade hur de sett på manöverkrigföring och om de sett någon skillnad 
mot tidigare konflikter de varit inblandade i. Erfarenheterna visar att sådana 
källor först kommer att vara tillgängliga efter ett antal år. I och med detta 
faktum framstår några problemställningar kring detta tydligt; finns det en 
amerikansk variant på manöverkrigföring? Vilka nivåer användes detta på? Det 
kanske bara var på divisions och brigadnivå? Går det fortare att implementera 
en doktrin om man är i krig? 
I denna uppsats har den moderna manöverkrigföringen fått ett amerikanskt 
ursprung. Detta har sin grund i att det var US Army som först började 
reformera sitt tänkande efter Vietnam och att den amerikanska militär-
teoretiska forskningen vida överstiger den i andra länder. Vidare har syftet med 
denna uppsats varit att försöka verifiera eller falsifiera huruvida amerikanska 
arméförband anammat manöverkrigföring på taktisk nivå och då är det 
naturligt att teorin har ett amerikanskt ursprung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Enskild C-uppsats sid 50 (56)  
ChP 02-04 2004-06-04 
Mj Mikael Ferm 
 
Däremot är det kanske inte möjligt att samma resultat hade uppnåtts om vi 
utifrån ett svenskt perspektiv hade sett på samma händelser. Manöverteori och 
manöverkrigföring är måhända inte entydigt samma i alla länder. Det skulle 
kunna vara så att om vi kunde vara på plats i Irak och själva se hur US Army 
agerade så skulle vi inte uppfatta detta som manöverkrigföring. Å andra sidan 
skulle vi kanske känna igen oss med anledning av vår nya doktrin som i många 
avseenden överrensstämmer med de amerikanska förebilderna. Är det någon 
som då har ensamrätt på begreppet manöverkrigföring? 
För US Army torde det vara klart annorlunda mot tidigare krigföringskoncept 
och måhända för vår del liknande det ”vi alltid gjort”. Den svenska 
mentaliteten och den amerikanska skiljer sig åt och det torde även visa sig på 
slagfältet. Båda kan dock troligen ha anammat manöverkrigföring om än i olika 
former. 
 
En motsvarande diskussion kan föras vad avser nivåerna för 
manöverkrigföringen i US Army. Gulfkriget har ofta utmålats som 
”generalernas krig” medan Iraq Freedom har utpekats som ”överstarnas krig”. 
Det tillgängliga materialet har inte kunnat ge en fullständigt klar bild hur 
bataljonschefer och kompanichefer har styrts eller inte styrts. Det har inte 
tydligt framgått huruvida uppdragstaktik använts på kompaninivå eller att 
gruppchefer fått agera inom ramen för plutonchefens intentioner. Detta 
intressanta spörsmål återstår att undersöka eftersom det kan ge ytterligare 
underlag för att bedöma huruvida manöverteorin och manöverkrigföringen de 
facto har implementerats på alla nivåer. Denna uppsats riktade sig emot den 
taktiska nivån och inte den stridstekniska nivån. 
 
En tredje och särdeles intressant problemställning är varför den amerikanska 
armén överhuvudtaget behöver bry sig om manöverkrigföring eller inte. Det 
irakiska motståndet var så svagt så att i omvärldens ögon var det 
manöverkrigföring oavsett vad amerikanska armén gjorde eftersom det inte 
fanns särskilt många irakiska förband som gjorde motstånd. Med den enorma 
överlägsenheten i personal och materiel behöver man väl inte kriga smart? 
Detta skulle säkerligen kunna vara fallet eftersom i alla konflikter inom den 
nära framtiden kommer USA: s överlägsenhet att bestå. Dock visar den 
transformation som US Army genomgått att även de behöver tänka annorlunda 
i krigföringen. Det är möjligen så att USA inte heller kan ta förluster och att 
krigsmakten är så dyr att det inte ens i USA finns oändliga resurser att gräva ur. 
Erfarenheterna från Vietnam och hemmaopinionen kan nog också anses vara 
en mycket stark drivkraft till att förändra sitt koncept. Vad gäller Irak så var 
motståndet svagt men tillvägagångssättet för US Army går likväl att utreda 
eftersom det tydligt framgår vilket krigföringskoncept man önskade använda. 
 
Den sista och avslutande frågeställningen jag funnit är om det behövs ett eller 
flera krig för att implementera en ny doktrin? Såsom min uppsats visar så är det 
möjligt att införa en teori som sedermera syns i praktiken. Detta förhållande 
gäller nu för US Army och inte för den svenska armén. Om det tar drygt 20 år 
att införa en ny doktrin med en annan teoretisk bakgrund och där 
stridskrafterna dessutom under tiden deltar i två stora krig, vad tar det då för en 
försvarsmakt som inte kan prova sin teori i verkligheten? 
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Kan man nå hela vägen fram om man inte kan testa sina teorier? Teorier skall 
ju försöka vederläggas med hjälp av empiriska försök, är det då möjligt att 
införa en teori som aldrig kan prövas? Vilka metoder har vi för att utröna 
vilken tid det kan ta för detta? Går det överhuvudtaget att mäta när doktrinen 
kan sägas vara införd och accepterad av alla? Detta intressanta ämnesområde 
torde kunna ligga till grund för vidare studium. 
 

5. Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats har varit att utröna huruvida införandet av en ny teori 
i US Army under ”Iraq Freedom” gett utslag även i praktiken. Bilderna som 
kablades ut över världen i samband med kriget visade åtminstone tecken på att 
så kunde vara fallet. Därmed har uppsatsen egentligen avhandlat två områden; 
har den taktiska nivån i US Army förändrat sin krigföring från ett utrerat 
utnötningskrig till ett koncept baserat på manöverkrigföring samt hur 
införandet av en teori de facto kan påverka praktiken. Metoden för att uppnå 
detta har varit att ställa upp en hypotes som sedermera skulle verifieras eller 
falsifieras genom en kvalitativ textanalys av befintliga doktriner och en 
fallstudie av den tredje amerikanska infanteridivisionen. 3 ID har fått utgöra ett 
tvärsnitt av US Army och förbandet är en bland de tio stående divisionerna i 
US Army och har ingen särställning varvid det är möjligt att använda detta 
förband för att göra en generalisering om US Army. Det kan dock sägas att 3 
ID synes vara mycket välutbildad och professionell. Divisionen anlände till 
Irak i sin helhet strax efter julen 2002, deltog i kriget som main effort, anlände 
hem i oktober 2003 och har efter årsskiftet varit på NTC vid Fort Irwing. 
Divisionen har nyligen fått en förberedande order att åka tillbaka till Irak i 
anslutning till sommaren 2004.  
Uppsatsen visar att den bild som målades upp i media inte var osann eller 
skönmålad. Divisionen uppvisade flera exempel och tecken på ett 
krigföringskoncept som mer bygger på manöverkrigföring än det traditionella 
utnötningskrig som US Army tidigare gjort sig kända för. Redan innan 
förbandet passerade gränsen till Irak hade en indelning gjorts för att underlätta 
självständigt uppträdande och divisionsresurser fördelats ut till stridsgrupperna. 
Denna tydliga strävan efter tempo och självständigt uppträdande baserat på 
initiativ och flexibilitet som förbandet uppvisat återfinns också i de 
förhållningssätt som doktrinerna och handlingarna föreskriver. Således finns 
härvid en röd tråd genom det nya tankesätt som implementerades i den 
amerikanska armén i mitten på 1980-talet och framåt. Ett av de tydligaste 
tecknen på omsvängningen är måhända att divisionschefen och brigadcheferna 
förändrade organisationen och lämnade stabsplatserna långt bakom sig för att 
kunna leda sina enheter allra längst fram och under rörelse. Detta för att den 
som också kan se och känna stridens inneboende puls på plats också är mest 
lämpad att fatta besluten.  
Uppsatsen uppvisar således också att teori kan påverka det praktiska 
uppträdandet på slagfältet. De manöverteoretiska nyckelelementen som i ett 
första steg infördes med AirLand battle-doktrinen 1982 har implementerats på 
taktisk nivå i US Army. Teori kan alltså påverka praktiken men processen är 
lång och tidskrävande, även för en nation som ofta deltar i allehanda konflikter. 
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7. Bilagor 
7.1  3ID Organisation133 
(Under Iraq Freedom) 
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7.2 Abstract 
 
The purpose of this study is to ascertain whether the introduction of a new 
theory in the US Army before the Iraq Freedom also has given result in 
practice. Media showed picture of a new way of conducting warfare for the US 
Army that we usually not connect with the American way of conduct war. 
 
This study focuses on two areas of concern; has the tactical level in the US 
Army changed from attrition warfare to a concept built on maneuver warfare 
and how the introduction of a new theory can influence the practice. 
The method for this has been to draw up a hypothesis that would then be 
verified or falsified through a qualitative textual analysis of existing doctrine 
and through a case study of the American third division.   
The division is one of ten standing units in the US Army and it’s not holding a 
unique position among the others, which means that it could be used to 
generalize about the US Army because all the units have common training and 
also a lot of the equipment in common. 
 
The study shows that the picture provided by the media was not false. The 
division showed at several occasions example and signs on a warfare based on 
maneuver theory instead of the attrition style that the US Army formerly has 
been recognized for. Already before the unit passed the border between Kuwait 
and Iraq, it had divided into brigade combat teams so it would be able to act 
more independent.  
This obvious effort for speed and independent behavior based on initiative and 
flexibility that the 3rd division showed in Iraq is also described in the doctrines 
that provide the common language and the common understanding of how the 
US Army forces conduct operations. 
Consequently, there exist a red wire from the first step towards the maneuver 
theory with the Air Land Battle doctrine from 1982 and what we could see in 
“Iraq freedom”. One of the clearest signs of this is perhaps that the division 
commander and the brigade commanders changed their organization and left 
their command post far behind and instead commanded its subunits from the 
front. 
 
This study also shows that theory can affect the way of conducting warfare in 
the battlefield, even if it is a slow and time-consuming process.  
 
 
 
 
 
 


