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Rubrik 

 
”Logistik. En begränsande funktion för manöverkrigföring?” 
 
Sammandrag:  
Uppsatsen belyser huruvida logistiken som funktion kan påstås ha varit begränsande 
för möjligheterna att tillämpa manöverkrigföring inom ramen för den amerikansk 
ledda koalitionens operation Iraqi Freedom under 2003. Framförallt koncentreras 
frågeställningarna till logistikledning, analys av tjänstegrenar samt materielsystems 
standard och användbarhet. Som grund för den empiriska undersökningen ligger en 
beskrivning av den amerikanska logistikmodellen för gemensamma operationer och 
militärteoretikern Robert R Leonhards tolkning av manöverteorin. Den empiriska 
delen omfattas av en fallstudie där operationen Iraqi Freedom diskuteras. 
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Abstract 

This paper is an attempt to find out if the logistic part of Operation “Iraqi 
Freedom-03” has been a limitation to the possibilities of conducting war- 
fighting as the principles of maneuvre warfare prescribe. “Operation Iraqi 
Freedom” is used as a case study to answer the main questions of this paper. 

The first part of the paper describes the American view of logistics on the 
operational and tactical levels. The main focus is to describe the “in-theatre 
level” and is based on doctrines for logistic support of joint operations and field 
manuals. 

The theoretical framework of this paper is based on the theory of manoeuvre 
warfare and I have chosen to use Robert R Leonhard’s interpretation of the 
theory. Leonhard has been used because of his influence on the American 
development of doctrines during the periods after operation “Desert Storm-91” 
and to the present day. This is concentrated to the second part of this paper. 

In the third part, which is the case study of Operation “Iraqi Freedom”, I 
describe how the operation was conducted. What were the operational 
conditions? How did the used equipment work in the sandy environment?  I 
want to give an overview of the occurred limitations and how they affected the 
maneuvring units. 

My key findings are that the U.S Armed Forces really are trying to develop a 
logistical concept that can support the “in-theatre” units. By implementing the 
principles of “Focused logistics” they are close to a very solid solution for the 
future. There are still factors that need to be dealt with, such as old equipment 
and supporting systems that have to be replaced or improved in the future 
concept. This still implies limitations to the possibility of fighting without 
considering the “logistic tail”. The main problem, however, as is shown in the 
case study is the lack of understanding for the logistics, which has been shown 
by the commanders of the maneuvring units.  

 

Keywords; logistics, maneuvre warfare, combat service support, focused 
logistics. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
 

Inom ramen för de krigsvetenskapliga studierna på Chefsprogrammet går 
principerna för manövertänkande som en röd tråd genom utbildningen. 
Militärteoretisk grund skapas och diskussioner om tillämpningen ger de 
studerande möjligheter att själva utforma sina egna tankar inom området. Det är 
dock väldigt sällan de faktiska problemen vid tillämpningen belyses d v s det 
som Clausewitz benämner som friktioner.1 Enligt Clausewitz definition av 
friktioner kan alla inflytelser som påverkar stridsförloppet anses vara friktioner 
d v s det som skiljer det verkliga kriget från kriget på pappret.2  

Liksom Clausewitz menar Martin van Crefeldt att all krigföring är en enda lång 
kedja av återkommande svårigheter att övervinna gång efter annan. Han menar 
att det därför är förvånande att den övervägande delen av historisk militär 
dokumentation endast i begränsad omfattning försökt belysa detta faktum. 
Hundratals böcker har skrivits om militär strategi och taktik för varje enda som 
skrivits om hur logistiken påverkat utgången i genomförda operationer.3 

Då logistiken oftast i den praktiska tillämpningen leder till friktioner har det 
intresserat mig att klarlägga, huruvida logistiken inom ramen för den nutida 
krigföringen inneburit någon begränsande inverkan. Framförallt vad det avser 
förbands och chefers möjligheter att tillämpa operationskonst enligt principerna 
för manövertänkande. 

I den svenska militärstrategiska doktrinen4 anges förhållandet mellan de olika 
funktionerna enligt följande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Bild utvisande sammanhang mellan basfunktionerna. 

 

                                                 
1 Carl von Clausewitz, Om Kriget, svensk översättning, Bonniers fakta bokförlag AB, Stockholm, 1991, sid 79. 
2 Carl von Clausewitz, Om Kriget, svensk översättning, Bonniers fakta bokförlag AB, Stockholm, 1991, sid 79. 
3 Crefeldt, Martin van, Supplying War, Press of the University of Camebridge, 1977, sid 231. 
4 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, Fälth & Hässler, Värnamo, 2002, sid 77. 
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Begreppet Logistik kan härledas till basfunktionen uthållighet och rörlighet i 
denna modell. 

Slutsatserna man kan dra av detta förhållande är att friktioner inom- och mellan 
de olika basfunktionerna påverkar förmågan att tillämpa manövertänkande. Min 
uppsats är ett försök att försöka klarlägga detta. 

Den amerikanska försvarsmakten har i sitt doktrinarbete tagit hänsyn till 
förmågan att utveckla manövertänkande.5 Många militärteoretikers synsätt har 
implementerats i det amerikanska synsättet och legat till grund för hur taktik 
och stridsteknik utvecklats. Av denna anledning har det fallit sig naturligt att 
försöka belysa problemet utifrån det amerikanska perspektivet med de 
erfarenheter och lärdomar som man dragit i den senaste genomförda 
operationen i Irak. 

För att söka svar på mina frågeställningar kommer jag, som komplement till 
militärteorin, att genomföra en fallstudie av den västallierade koalitionens 
operation i Irak under 2003, ”Operation Iraqi Freedom”. Då de amerikanska 
doktrinerna bygger på principerna för manövertänkande torde dessa väl utgöra 
ett exempel där logistikens funktionalitet inom området prövas. 

1.2 Syfte 
Uppsatsen syftar till att klarlägga om logistikfunktionen utgjort en friktion 
under genomförandet av operation Iraqi Freedom i sådan utsträckning, att det 
påverkat förbands och chefers möjligheter, att på taktisk nivå tillämpa 
manöverkrigföring. 

Om så är fallet, skall uppsatsen svara på vad i logistiken som i största 
utsträckning bidragit till detta. För att tydliggöra logistikens inflytande på 
manövertänkandet kommer tre kärnområden att särskilt granskas. De som 
kommer att belysas är logistikledning, olika tjänstegrenars inbördes påverkan, 
samt teknisk nivå och status på materiel inom funktionen. 

1.3 Problemställning och frågeställningar 
Då uppsatsens syfte är att klarlägga logistikens inflytande på manövertänkandet 
har jag valt att dela frågeställningarna i en problemställning och tre 
frågeställningar. Syftet med detta är framförallt att höja upplösningsnivån och 
förhoppningsvis hitta tydligare och mer detaljerade svar. Frågeställningarna 
skall i sig även föra uppsatsen mot svaret på problemställningen och ses som 
del- komponenter i detta svar. 

Problemformulering 

Har logistikfunktionen varit begränsande för tillämpningen av 
manövertänkande, inom ramen för ”Operation Iraqi Freedom”?. 

Frågeställningar 

Inom ramen för uppsatsens problemformulering kommer följande 
frågeställningar att besvaras: 

                                                 
5 Doctrine for Joint Operations, Joint Publication 3-0, 10 September 2001, sid 2-2. 
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• Har ledningsfilosofier och ledningssystem gagnat manövertänkande? 

• Har den tekniska nivån på materielsystem inneburit en begränsande 
faktor? 

• Har någon viss delfunktion/tjänstegren varit mer begränsande än andra 
för att möjliggöra manövertänkande?  

1.4 Avgränsningar och antaganden 
Den militärteoretiska delen kommer att avgränsas till att klarlägga den 
amerikanske militärteoretikern Robert R Leonhard´s redovisning av 
manövertänkande. Leonhards teori väljs som referens eftersom hans tankar varit 
utgångspunkt för det amerikanska dokrinarbetet under 90-talet.  

Fallstudien kommer att i första hand avhandla logistiken på divisionsnivå och 
där belysa händelseförloppet vid 1st Marine Expeditionary Force inklusive 1st 
Marine Division och 5th Corps med särskild fokusering på 3rd Infantry 
Division. I viss mån kommer även de brittiska förbandens erfarenheter att 
belysas. Erfarenheter och slutsatser avgränsas till att omfatta perioden 20 mars 
till 16 april och endast beröra händelseutvecklingen vid markförbanden. Denna 
period väljs med anledning av att den överensstämmer med koalitionens 
anfallsoffensiv mot Baghdad. 

Fallstudien avhandlar den militära operationen och inte de politiska 
ställningstaganden som föregick den militära interventionen som sanktionerats 
av FN´s säkerhetsråd enligt resolution 1441.  

Då begreppet logistik är tolkat på olika sätt i olika delar av världen så kommer 
uppsatsens tolkning av begreppet att klarläggas under rubriken ”Logistik vid 
markförbanden ”. Denna tolkning och avgränsning ligger sedan till grund för 
resterande delen av uppsatsen. 

1.5 Metod 
Uppsatsen bygger på ett induktivt upplägg där jag kommer att koppla 
resonemang till- och söka efter framgångsfaktorer i militärteorin och inom en 
fallstudie av den genomförda amerikansk ledda operationen, ”Iraqi Freedom” i 
Irak. Utifrån dessa faktorer eller observationer kommer jag sedan att dra 
slutsatser. Den grundläggande teorianknytningen kommer att göras till 
militärteorin om manöverkrigföringens principer. 

Inledningsvis klarläggs och exemplifieras militärteoretikern Leonhards syn på 
manöverkrigföringens viktigaste principer på operativ/taktisk nivå. Jag kommer 
dessutom att jämföra hans uppfattningar med vad som är författat i den svenska 
militärstrategiska doktrinen. Utifrån detta skall sedan gemensamma eller andra 
centrala framgångsfaktorer inom manöverkrigföringens principer tas fram. 

Fallstudien syftar till att härleda huruvida operationen i praktiken kunnat 
genomföras enligt de principer som belysts under teoridelen och på vilket sätt 
logistiken påverkat möjligheten att tillämpa krigföring enligt 
manövertänkandets principer. Detta skall genomföras i form av en kvalitativ 
bedömning. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN ENSKILD UPPSATS 19100:2002 
Mj Michael Kastbom 2004-05-27 Sid 7 (64) 
 

Valet av fallstudien har varit naturligt, då den amerikansk ledda koalitionen 
genom sina doktriner har en tydlig fokusering på att tillämpa manövertänkande 
ned på taktisk nivå.  

Med nedanstående bild beskrivs den valda metoden.  

 

Figur 2: Utvisande vald metodstruktur 

1.6 Disposition 
Dispositionen av uppsatsen har följande struktur och uppdelning i olika kapitel 
och innehåll i stort: 

Kapitel 2 beskriver hur begreppet logistik definieras inom de amerikanska 
väpnade styrkorna och vilka doktrinella förutsättningar man arbetar efter, med 
utgångspunkt i mina frågeställningar. Förhållandet mellan ”Logistics” och 
”Combat service support” klarläggs. Detta kapitel skall skapa en teoretisk grund 
för de fortsatta delarna av uppsatsen. Denna definition ligger sedermera till 
grund för fallstudien som genomförs i kapitel 5. 

I kapitel 3 skapas en teoretisk plattform för fallstudien. Härvid relateras till hur 
militärteoretikern Robert R Leonhard beskriver förutsättningarna för 
manöverkrigföring. Dessutom redovisas tankarna om manövertänkande enligt 
den svenska militär strategiska doktrinen syftande till att koppla resonemanget 
till ett svenskt perspektiv. 

De speciella operativa förutsättningarna för- och händelseförloppet under 
operation ”Iraqi Freedom” som utgör fallstudien, belyses i kapitel 4. 
Beskrivningen innehåller en kronologisk redovisning av händelseförloppet samt 
de erfarenheter som koalitionen dragit inom ramen för operationen. Kapitlet 
redovisas utifrån ett logistiskt perspektiv. 

I Kapitel 5 belyser jag problemformuleringen och frågeställningarna, inom 
ramen för en diskussion. Inom ramen för detta, redovisas de erfarenheter som de 
amerikanska förbanden dragit och dessa kopplas mot den valda militärteoretiska 
tolkningen av manöverkrigföring. 

Uppsatsen avslutas med kapitel 6 som är en sammanfattning av uppsatsens 
innehåll. 
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1.7 Material & källkritik 
Underlaget till bakgrundsbeskrivning om logistik baseras på amerikanska 
dokriner och reglementen som varit styrande dokument för genomförandet av 
”Operation Iraqi Freedom”. 

Uppsatsens teorianknytning vilar på den amerikanske militärteoretikern Robert 
R Leonhards bok ”The Art of Maneuver Warfare Theory”. Denna bok och 
Leonhards tankar om manöverkrigföring har haft påverkan på den amerikanska 
utvecklingen av manöverkrigföring under 1990-talet. Denna boks budskap 
jämförs i kapitel 3 med den svenska Försvarsmaktens Militärstrategisk doktrin. 

I den empiriska delen har det stora flertalet källor som använts varit författade 
på engelska. I uppsatsen förekommande utdrag (enligt notförteckning) är, om 
ingenting annat anges, författarens egen översättning från originalspråk. 

Den övervägande delen av nyttjat källmaterial är baserat på amerikanskt och 
brittiskt utvärderingsunderlag (Lesssons learned). Underlagen är i huvudsak 
producerat under perioden juni 2003-december 2003, d v s relativt kort tid efter 
genomförd operation. Detta innebär sannolikt att samtliga information om 
gjorda erfarenheter inte offentliggjorts.  

Då huvuddelen av underlagen har brittiskt och amerikanskt ursprung så måste 
detta analyseras med ett kritiskt synsätt. Mycket av källmaterialet framhäver 
Koalitionens insatser i många fall på ett överdrivet positivt sätt. 

Kartunderlaget i bilaga 1 baseras på den officiellt presenterade uppföljningen av 
operationen som HKV, MUST ansvarat för under pågående operation. 
Uppföljningen har gjorts genom att nyttja ett antal öppna källor såsom 
rapporter, media m fl. Underlaget stämmer överens med vad övriga använda 
källor redovisat.   

1.8 Tidigare forskning 
Den tidigare forskning som kunnat identifieras är begränsad. Det har dock 
genomförts en del forskning inom manöverkrigföring och logistik som isolerade 
företeelser eller kopplade till andra syften och/eller funktioner men aldrig 
kopplade till varandra. 

Oblt Torgeir Berg, elev vid FHS ChP 00-02, skrev 2002 en C-uppsats med 
rubriken ”Anvenderlogistikkens betydning for tempo i et manøverkonsept”. I 
denna försökte Berg att besvara frågeställningen ”Hvilken betydning har 
logistikk for upprettholdelse av tempo i et manøverkonsept og etter hvilket 
prinsipp bør den logistiske understøttelse gjennomføres”. Den uppsatsen kan 
anses vara utgångspunkt för min fortsatta forskning inom området. 

Operation Desert Storm var föremål för Mj Patrik Ahlgrens (ChP 96-98) uppsats 
med rubriken ”Logistikens strategiska påverkan vid genomförande av 
operationer” som en av två fallstudier. Ur denna har vissa gjorda erfarenheter 
kunnat bekräftas som utgångspunkt för min uppsats. 
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1.9 Begrepp & definitioner 

Logistik 
Tolkningen av begreppet logistik presenteras i kapitel Logistik vid markförband 
och grundar sig på den amerikanska definitionen av begreppet. Denna definition 
ligger sedan till grund för den fortsatta uppsatsen. 

Delfunktioner 
Med delfunktioner menas i uppsatsen underhållstjänst, kommunikationstjänst 
och sjukvårdstjänst.  

Underhållstjänst indelas i förnödenhetsförsörjning och teknisk tjänst. 

Tjänstegrenar 
Tjänstegrenar tolkas in inom det som i den amerikanska definitionen inordnas i 
”classes of supply” (10 stycken klasser) och som i den svenska definitionen 
återfinns inom ramen för förnödenhetsförsörjning 

Manövertänkande 
Här har jag valt att tolka begreppet så som det presenteras i Försvarsmaktens 
militärstrategiska doktrin från 2002. Denna tolkning lyder;6 

Manövertänkande är Försvarsmaktens uppfattning om hur vilja och resurser 
på bästa sätt skall användas för att uppnå uppsatta mål i en konflikt eller annan 
situation där militära medel används. Manövertänkande syftar till att uppnå 
avgöranden genom att åstadkomma systemchock. Grunden för 
manövertänkande är att;  

- tillämpa den indirekta metoden och utnyttja kritiska sårbarheter 

- ständigt sträva efter initiativet, vilket underlättas av uppdragstaktik 

Av definitionen framgår det att manövertänkande mer handlar om ett sätt att 
tänka och inte bara om taktiska metoder. Detta begrepp skall inte förväxlas med 
att föra ett rörligt krig utan snarare ett tankesätt. 

Manöverkrigföring 
Tolkar jag som den manöverteorins praktiska tillämpning i den specifika 
stridssituationen (Operationen). I uppsatsen används den amerikanska 
tolkningen så som den redovisas i doktrinen för gemensamma operationer, 
Doctrine for Joint Operations, Joint Publication 3-0. 

The purpose of maneuver is to place the enemy in a position of disadvantage 
through the flexible application of combat power. Maneuver is the movement 
of forces in relation to the enemy to secure or retain positional advantage, 
usually in order to deliver-or threaten delivery of-the direct and indirect fires 
of the maneuvering force. Effective maneuver keeps the enemy off balance 
and thus also protects the friendly force. It contributes materially in exploiting 
successes, preserving freedom of action, and reducing vulnerability by 
continually posing new problems for the enemy.7 

 

 

                                                 
6 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, Fälth & Hässler, Värnamo, 2002 sid 81. 
7 U S Joint Staff, Dotrine for Joint Operations, Joint Publication 3-0, Sept 2001, Appendix A. 
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2. LOGISTIK  VID MARKFÖRBANDEN 

2.1 Inledning 
I uppsatsen kommer den amerikanska tolkningen av logistikbegreppet att ligga 
till grund. Detta syftar i första hand till att göra rätt tolkning av resultatet i 
fallstudien vilken genomförts som en i huvudsak amerikansk-ledd operation.  

Som grund för logistiken i den amerikanska Försvarsmakten ligger ”Doctrine 
for Logistic Support of Joint Operations” (Joint Publication 4-0). Denna skall 
koordinera synen på funktionen och ange en gemensam inriktning för i 
operationerna deltagande försvarsgrenar och förband. Denna skall förenkla 
genomförandet av multinationella och gemensamma operationer inom 
eventuella koalitioner. Militära operationer under det senaste decenniet har 
inneburit att logistikfunktionen utvecklats för att anpassas till de förutsättningar 
som legat till grund för aktuella operationer. Utvecklingen har främst ägt rum 
inom förmågan till strategiska transporter och att bättre anpassas till förbandens 
krav på rörlighet.  

2.2 Logistikdefinitionen inom den amerikanska Försvarsmakten 
Begreppet logistik definieras inom den amerikanska Försvarsmakten enligt 
följande: 

”The logistics is the science of planning and carrying out the movement and 
maintenance of forces. In its most comprehensive sense, those aspects of 
military operations which deals with: a) design and development, acquisition, 
storage, movement, distribution, maintenance, evacuation and disposition of 
materiel; b) movement, evacuation, and hospitalization of personnel; c) 
acquisition or construction, maintenance operation, and disposition of 
facilities; and d) acquisition or furnishing of services.”8 

Denna definition är heltäckande från politisk strategisk nivå ner till taktisk nivå 
och den förbandsbundna underhållstjänsten. Den är givetvis anpassad till de 
speciella förutsättningar som den amerikanska Försvarsmakten lever i, där den 
globala förmågan att genomföra operationer kommer till uttryck. 

Denna definition av logistik inrymmer följande delkomponenter:9 

”Supply” (förnödenhetsförsörjning) som innefattar beställning-, handhavande-, 
mottagande- och brukstagande av materiel som krävs för att militära förband 
skall kunna upprätthålla sin förmåga. 

”Maintenance” (Reparationer) är åtgärder syftande till att hålla materielen i 
användbart skick, eller att uppgradera dess användbarhet. 

”Transportation” (Transporter) inkluderar förflyttning av militära enheter, 
personal, materiel och förnödenheter från en s k ursprungsplats till slutpunkt. 

”Civil Engineering” erhålls genom konstruktions-, underhålls-, reparations- 
samt nyanläggnming av byggnader, vägar samt för logistiken viktig 
infrastruktur. 

                                                 
8 U S Joint Staff, Doctrine for Logistic Support of Joint Operations, Joint Publication 4-0, April 2000, sid I-1. 
9 US Joint Staff, Doctrine for Logistic Support of Joint Operations, Joint Publication 4-0, April 2000, sid v. 
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”Health” (Hälso & sjukvård) omfattas av sjukvårdstransporter, 
omhändertagande, ersättning av sjukvårdsförnödenheter, laboratorieservice, 
blodersättning, förebyggande sjukvårdsåtgärder, veterinärstjänst samt tandvård. 

”Other services” (Andra tjänster) defineras som icke-materiellt stöd som 
tillhandahålls av personal inom logistikfunktionen syftande till att stödja 
förband inom en militär operation. 

2.3 Combat Service Support 
När man kommer ned till den taktiska nivån benämner amerikanarna den 
förbandsbundna logistiken för ”Combat Service Support”.  Det är väl närmast 
att jämföra med det som vi av tradition har benämnt för underhållstjänst. Man 
definierar begreppet enligt följande i JP 4-0: 

”The essential capabilities, functions, activities, and tasks necessary to sustain 
all elements of operating forces in theatre at all levels of war. Within the 
national and theatre logistics systems, it includes but is not limited to that 
support rendered by service forces in ensuring the aspects of supply, 
maintenance, transportation, health services, and other services required by 
aviation and ground combat troops to permit those units to accomplish their 
missions in combat. Combat service support encompasses those activities at 
all levels of war that produce sustainment to all operating forces on the 
battlefield. Also called CSS.”10 

Det går inte att precisera en exakt skiljelinje var logistiken övergår till att bli 
Combat service support, men det som enligt bilden nedan anger ”tactical 
logistics” brukar enligt det amerikanska synsättet kopplas till Combat service 
support. Förhållandet mellan de båda begreppen kan åskådliggöras med 
nedanstående bild i vilken respektive delfunktion framgår.  Denna visar också 
på att när logistiken och personaltjänsten övergår till att bli Combat service 
support så samordnas dessa delfunktioner under ett paraply.11 

 
Figur 3: Utvisande förhållandet mellan Logistik och Combat Service Support 

                                                 
10 U S Joint Staff, Doctrine for Logistic Support of Joint Operations, Joint Publication 4-0, April 2000, Glossary, 
GL-5. 
11 Headquarters Department of the Army, Field Manual 4-0, Washington DC, August 2003. 
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Delfunktionernas innehåll, ingående inom Combat service support-området 
beskrivs enligt Field Manual 4-0 beskrivs enligt följande: 

”Supply” (Förnödenhetsförsörjning): Se förklaring enligt 2.1. 

”Field Services” (Fält service): De tjänster som krävs för att upprätthålla 
enskilda soldaters stridsvärde avseende byte av uniformsartiklar, tvätt av kläder, 
skrädderitjänster, fältposttjänst, viss förplägnad, åtkomst av betalningssystem 
samt understöd av eventuella begravningsarrangemang. 

”Transportation” (Transporter): Se förklaring enligt 2.1. 

”Maintenance” (Reparationer): Se förklaring enligt 2.1. 

”Explosive ordnance disposal support” (Ammunitionsröjning): Upptäcka, 
identifiera, riskbedöma, bärga samt neutralisera upphittad ammunitionseffekt. 

”Health service support” (Hälsa & sjukvård): Se förklaring enligt 2.1. 

”Human resources support” (Personal resurs): Alla tjänster och verksamheter 
som krävs för att upprätthålla bemanning av förband samt stöd till ingående 
personals familjer. Omfattas av personalredovisning, understöd vid dödsfall, 
fältposttjänster och samtliga åtgärder inom wellfare-området (personalvård). 

”Financial management” (Ekonomi): Syftar till att tillhandahålla ekonomiska 
medel då dessa behövs och är en symbios av resursfördelning och finansiella 
behov. 

”Legal support” (Rättsvård): Tillhandahåller kompetens inom 
rättsvårdsområdet med stöd för lagtolkning, disciplinärenden och internationell 
rätt syftande till beslutsstöd. 

”Religious support” (Själavård): Tillhandahålla resurser för att möjliggöra ett 
fritt religionsutövande för soldater och dess familjer. Omfattar religiöst stöd från 
samtliga världsreligioner och inkluderar moral och etik. 

”Band support” (Militärmusik): Skall skapa motivation och samhörighet för att 
utgöra en bas för att strida och vinna. Tillhandahåller musik för att understödja 
nationella intressen i hemlandet och utomlands. 

2.4  Sambandet Logistik och Combat service support 
Bilden nedan visar en schematisk indelning av hela det amerikanska 
logistiksystemet12. Den visar även hur de tre nivåerna strategisk, operativ och 
taktisk, interagerar med varandra. Dessa nivåer går att härleda såväl i fred som i 
krig. Den gemensamma staben (The Joint Staff) fokuserar på strategiska 
logistiska förhållanden. Chefer för förband som har stridsuppgifter inom ramen 
för en kampanj, och inom ett avgränsat geografiskt område, tillsammans med 
understödjande chefer, länkar samman logistiken på strategisk och operativ 
nivå.  Underställda chefer mixar operativ logistik och logistik på taktisk nivå 
(CSS) för att uppnå de mål som formulerats av operativ chef (Commander of a 
combatant command). Logistikers ansträngningar på olika nivåer, skapar ett 
separat system som länkar tillsammans med övriga nivåers system ihop de 
stridande enheterna till det nationella ekonomiska redovisningssystemet13.  

                                                 
12 U S Joint Staff, Doctrine for Logistic Support of Joint Operations, Joint Publication 4-0, April 2000, Figure I-2. 
13 US Joint Staff, Doctrine for Logistic Support of Joint Operations, Joint Publication 4-0, April 2000,  sid I-2. 
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Figur 4: Utvisande logistikkonceptet och förhållanden mellan den strategiska- 
och operativa nivån. 

2.5 Logistikledning 
Då uppsatsen avgränsas till att beskriva fallstudien utifrån vilka slutsatser som 
dragits på divisions- och lägre nivå, kommer här att redovisas för de 
amerikanska principerna för logistikledning på just dessa nivåer.  

Målet med det logistiska understödet är att generera och upprätthålla förmåga 
till strid på taktisk nivå. Logistik på denna nivå inkluderar alla logistikens 
delfunktioner, nödvändiga för att genomföra strid. Fokusering skall ske till att 
möta de taktiska chefernas avsikter med striden (Commander´s intent) och att 
maximera deras handlingsfrihet. Detta innebär att samtliga områden inom 
logistiken måste synkroniseras. 

Avgörande för att uppnå dessa målsättningar är:14 

Ett effektivt ledningssystem (C2 system) för att koordinera och genomföra 
logistikoperationerna . 

Ett effektivt distributionssystem som kombinerar tillgänglighet och hastighet 
samt ett informationssystem som skapar förutsättningar för en sömlöst 
distributionskedja från tillverkare till den stridande soldaten. 

En flexibel logistikorganisation som kan ansvara för leveransförmågan till de 
stridande enheterna. 

Den logistikansvarige chefen är ansvarig för planering, förberedelser, 
genomförande och värdering av det logistiska operationens design i 
koordination och enlighet med den operativa chefens operationsplan.  

 
                                                 
14 Headquarters Department of the Army, Field Manual 4-0, Washington DC, August 2003, sid 4-17. 
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Som den operative chefen behöver också den logistiske chefen utöva ett 
ledarskap för att visualisera, förklara och leda de logistiska delarna av 
operationen.15 

Amerikanarna har utvecklat system för att underlätta logistikledningen. Dessa 
system länkar samman den taktiska nivån med den operativa och strategiska. 
Systemet möjliggör hantering av personal, information, standardiserade 
förfaringssätt samt materiel och byggnader i ett och samma system som är 
differentierat på de olika nivåerna.16  

Dessa system är sammanlänkade med varandra: 

Army Battle Command System (ABCS): Systemet länkar samman funktioner 
för manöverstrid, eldunderstöd, flygunderstöd, luftförsvar, underrättelser, 
stridsledning samt logistik. Systemet ger en gemensam lägesbild (Common 
operational picture) av rådande situation i realtid. 

Combat service support control system (CSSCS): Utgör en nod av ABCS och 
är ett system för logistikledning. I detta kan taktiska chefer erhålla underlag som 
ökar handlingfriheten till strid inom ramen för manövertänkande då systemet 
ger aktuell status avseende logistikläget. Då denna information kombineras med 
information från andra ABCS-system ges en nära realtidsbild av stridsfältet. 

Force XXI Battle Command Brigade & Below System (FBCB2): Innehåller 
minutaktuell information om läget på brigad och lägre nivå. Ger information 
avseende det taktiska läget, eldunderstöd och underhållsläget vid förbanden. 
Detta system utgör ett nyckelelement för informationen i ABCS-systemet. Detta 
integrerar även med CSSCS-systemet. Till funktionerna hör 
underhållsrapportering, personalrapportering, anmälan om understödsbehov, 
samt behov av förnödenheter för specifik uppgift. 

Dessa tekniska hjälpmedel ger stora förutsättningar för en förtänksam planering 
av de logistiska behoven och kan samtidigt skapa handlingsfrihet avseende 
merutnyttjande av resurser på stridsfältet. Detta skapar också möjligheter att 
tillämpa en logistikledning som de amerikanska principerna för 
manöverkrigföring föreskriver. 

I det logistiska perspektivet finns utvecklade system för förband inom 
funktionen och med en roll inom distributionskedjan som syftar till att 
synliggöra tillgång och efterfrågan i systemet. Detta benämner amerikanarna 
som ”Total asset visibility” (TAV). Detta system har tre integrerande moduler17: 

• Asset visibility, som ger information om tillgången totalt. Den 
innefattar såväl det som finns lagerhållet i förhållande till vad som är 
beställt. 

• In-transit visibility, talar om förnödenheter som är på rull i 
distributionskedjan. Inom ramen för en operation kan man lokalisera 
artiklar i distrubitionskedjan från avlastningshamnen (POD) och 
fram till förbanden. 

                                                 
15 Headquarters Department of the Army, Field Manual 4-0, Washington DC, August 2003, sid 5-2. 
16 Headquarters Department of the Army Field Manual 4-0, Washington DC, August 2003, sid 5-4. 
17 Headquarters Department of the Army Field Manual 4-0, Washington DC, August 2003, sid 5-20. 
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• In-maintenance visibility, ger möjligheter att se var specifika objekt 
befinner sig i repkedjan, ned till stridsfälts reparationsplatser och 
vilka reservdelar man har behov av. 

Man understryker vikten av en väl fungerande distributionskanal av förband, 
förnödenheter och övrig personal för att kunna genomföra operationer overseas. 
Inte minst de strategiska transporterna är fundamentala i den amerikanska 
planeringen för att uppnå sina strategiska mål. I Field Manual 4-0 beskrivar man 
flödet i följande bild: 

 
Figur 5: Utvisande distributionsprinciper 

2.6 Principer för logistik 
Enligt den amerikanska doktrinen skall principerna för logistik utgöra ett 
komplement till principerna för krigföring.18   

Redan i logistikdoktrinen som togs fram 1959 togs principer fram för hur 
funktionen skall understödja de väpnade styrkorna vilka även hänvisas till 
idag.19 I det arbetet formulerades följande inriktning: 

”Logistics is the bridge between the national economy and the combat forces, 
and logistics thus operates as “military economists”in the fullest sense of 
word. Therefore logistics must been seen from two viewpoints. Logistics has 
its root in the national economy. In this area it is dominated by civilian 
influences and civilian authority. In this area the major criterion of logistics is 
production efficiency. On the other hand, the end product of logistics lies in 
the operations of combat forces.  

There logistics is dominated by military influence and by military authority. In 
this area the major criterion of logistics is its effectivness in creating and 
sustaining combat forces in action against the enemy”.20 

 

 

                                                 
18 U S Joint Staff, Doctrine for Logistic Support of Joint Operations, Joint Publication 4-0, April 2000, sid 2-1. 
19 U S Joint Staff, Doctrine for Logistic Support of Joint Operations, Joint Publication 4-0, April 2000, sid 2-1. 
20 Henry E Eccles, Logitics in the National Defence, 1959. 
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Principerna för hur logistiken sammanfattas i nedanstående bild:21 

 
Figur 6: Utvisande principer för logistik 

Responsivness: Det man kallar responsiveness är att tillhandahålla rätt 
understöd i rätt kvantiteter vid rätt plats och vid rätt tidpunkt. 

Simplicity: Reflekterar behovet av att reducera komplexitet och utgöra grund för 
effektiv planering och genomförande. Verktygen för detta är tillämpning av 
Mission-type orders22 (Uppdragstaktik) och standardiserade processer för 
interoperabilitet. Tillämpande av prioriteringar och förmå förband att förutse 
sina behov, bidrar också till möjligheterna att uppnå enkelhet. 

Flexibility: Innebär förmågan att anpassa logitikstrukturer och rutiner till 
förändrade förutsättningar avseende situationer, insatser och operativa koncept. 

Economy: Ekonomi i logistisken är uppnådd då man levererar ett effektivt 
understöd genom att använda minsta möjliga resurser till de lägsta kostnaderna 
och samtidigt  inom ramen för minsta möjliga risktagning. 

Attainibility: Är förmågan att att bedöma de lägsta möjliga kvantiterna av 
förnödenheter och tjänsterna inom logistiken som anses nödvändiga för att 
påbörja en operation. En operation kan aldrig påbörjas om inte en lägsta 
bedömd nivå upprätthålls och finns tillgänglig. 

Sustainibility: Innebär förmågan att kontinuerligt understödja samtliga operativa 
enheter på slagfältet under pågående operation.  

                                                 
21 U S Joint Staff, Doctrine for Logistic Support of Joint Operations, Joint Publication 4-0, April 2000, sid 2-2. 
22 William S Lind, Manouver Warfare Handbook, Boulder CO; Westview Press 1985, sid 13. 
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Detta innebär att understödjande chefer skall fokusera till de långsiktiga målen 
och upprätthållande av förmågor vid de understödda enheterna. 

Survivability: Organisationens förmåga att identifiera och förebygga potentiella 
hot mot för logistiken kritiska sårbarheter såsom industricentra, flygfält, 
hamnar, omlastningsplatser och depåer, försörjningslinjer samt järnvägar med 
knutpunkter och broar. Dessa är exempel på ”high-value targets” vilka måste 
skyddas med såväl aktiva som passiva medel. 

Utifrån dessa principer så har man utvecklat, och fortsätter att kontinuerligt att 
utveckla principer för hur man skall anpassa sitt uppträdande utifrån de 
redovisade grundprinciperna. 

Principer för hur förnödenheter skall distribueras till brukaren är under 
kontinuerlig utveckling. Under senare delen av 90-talet har man utvecklat en 
metod för att balansera de båda koncepten Automatic resupply (push) med 
Requisitioning (pull). Push-konceptet bygger på att man utifrån standardmått på 
förnödenheter hela ser till att fylla upp förbanden till den nivå som RU 
föreskriver utan hänsyn, egentligen till uppgift. Pull-konceptet är givetvis en 
mer kostnadseffektiv lösning där brukaren genom beställningsförfarande 
rekvireras det han behöver för att lösa sina uppgifter men kräver mer 
administrativa åtgärder och ”kostar” mera tid. En kombination av de båda 
principerna förordas och ger mindre logistiska friktioner och transportresurserna 
kan optimeras. 23 

Kombinationen av dessa principer understödjer och underlättar tillämpning av 
manöverkrigföring, med ett flexibelt nyttjande förband som kan förflytta sig 
med hög hastighet och där förband kan sättas samman för att lösa specifika 
uppgifter vid ett visst tillfälle. 

                                                 
23 U S Joint Staff, Doctrine for Logistic Support of Joint Operations, Joint Publication 4-0, April 2000, sid 3-6. 
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2.7 Classes of Supply 
Till skillnad mot Nato-klassificeringen inordnar den amerikanska 
Försvarsmakten sina, vad vi enligt tradition anger som tjänstegrenar, i tio 
stycken klasser av förnödenheter (Classes of Supply) enligt bild.24 

Den svenska tjänstegrensindelningen i underhållstjänsten kan kännas igen i den 
amerikanska modellen och är grunden för all förnödenhetsförsörjning. 

 
Figur 7: Utvisande den amerikanska indelningen av förnödenheter. 

2.8 Taktiskt uppträdande  
Grundprincipen för logistiksystemet är enligt den amerikanska doktrinen att 
förbanden medför en reglementerad mängd förnödenheter (Basic load) som är 
dimensionerad för att lösa en viss uppgift intill dess att systemet kan genomföra 
ersättning av förnödenheter som man har behov av. När uppgiften så kräver 
tillämpas ersättning genom att förnödenheter levereras fram enligt push-
principen. Det understödjande förbandet skall genom logistikledningssystemen 
identifiera vilka behov som föreligger vid det stridande förbandet. 

Logistikförbanden som har till uppgift att leverera förnödenheter framåt 
tillämpar därefter pull-principen för ersättning av förbrukade förnödenheter från 
upplag i bakre område, d v s utanför en brigads område. För att understödja 
dessa distibutionslinjer finns särskilda enheter organiserade för direkt support 
(DS).25 Inom brigad-strukturen undviks i görligast mån omlastning, utan 
leverans direkt fram till brukaren eftersträvas. 

                                                 
24 Headquarters Department of the Army Field Manual 4-0, Washington DC, August 2003 sid 6-3. 
25 Headquarters Department of the Army Field Manual 4-0, Washington DC, August 2003 sid 6-3. 
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Då fallstudien beskriver de amerikanska förbandens anfall mot Bagdad inom 
ramen för ”Iraqi Freedom” redovisas här endast hur man avser att genomföra 
logistik (combat service support) inom ramen för offensiva operationer. 

Det som karaktäriserar logistiken vid offensiva operationer är den höga 
intensitet och hastigheten som striden förs med som ställer krav på ett 
fullvärdigt stöd så långt fram som möjligt. Planeringen måste säkerställa hög 
tillgänglighet och vara tillräckligt flexibel för att möta oförutsedda 
händelseutvecklingar. Under vissa omständigheter prioriteras olika klasser av 
förnödenheter. Vid ett gynnsamt läge att bryta igenom och nå terräng på djupet 
måste drivmedelsersättning prioriteras e t c. I vissa lägen så prioriteras bärgning 
och reparationer av stridsfordon samtidigt som man måste beräkna 
transportkapacitet för skadade. Den största utmaningen för att bibehålla en hög 
förmåga till understöd är de hastigt förlängda underhållsvägarna (LOC) som en 
hastigt framryckande enhet innebär. Transportstöd måste koordineras i hög grad 
med understödda enheter för att leverera förnödenheter till rätt plats och vid rätt 
tidpunkt. Kontinuerlig uppföljning och kommunikation med understödda 
enheter är nödvändig för att säkerställa ett kontinuerligt stöd. Alla 
logistikföreträdare och förband måste vara förberedda på snabba förändringar 
avseende behov och prioriteringar. 

Under offensiva operationer är en av de största utmaningarna att tillgodose 
behoven inom särskilt viktiga förnödenheter som klass III och klass V. 
Logistikföreträdare ansvarar för transporter av klass III och återfyllnad av klass 
V direkt till beställande enhet. 

För att bibehålla initiativet ställs stora krav på reparationstjänsten. 
Skräddarsydda enheter som kan röra sig över hela stridsfältet bör organiseras, 
med förmåga att stödja främre stridande enheter. Likaväl kräver långt utdragna 
underhållsvägar att man även har förmåga att lyfta fram reservdelar och 
förnödenheter genom luften.  

Att använda civila kontrakterade företag (insourcade element) inom ett 
operationsområde innebär stora risker men bör inte uteslutas. Däremot kan det 
finnas fördelar att låta dessa element stötta utanför det direkta stridsområdet i 
syfte att avlasta den militära organisationen i uppladdningsområden.26 

2.8 Movement 
Den amerikanska organisationen för förflyttningar från Home Base till ett 
operationsområde planeras och genomförs av den strategiska resursen 
USTRANSCOM.27 De är underställda resurser från Airlift Military Command 
(AMC), Military Sealift Command (MSC) och Military Traffic Management 
Command (MTMC) för genomförandefasen. Det vill säga att svara för 
transporterna från ursprungsställe (Home Base, tillverkning, lager mm) till POD 
(Port of Debarkation).  

När förband och materiel och förnödenheter har levererats till POD övertas 
ansvaret för fortsatta transporter av den operative chefen (geographical 
combatant commander). Strävan skall vara att förkorta detta tillstånd till ett 
minimum.  

                                                 
26 Headquarters Department of the Army Field Manual 4-0, Washington DC, August 2003, sid 3-2. 
27 United States Transportation Command. 
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Personal skall organiseras i förband och materielsättas för att snabbt kunna 
utveckla stridskraft. Förnödenheter skall avlastas från sina strategiska 
transportplattformar utan att slås isär till taktiska transportplattformar för 
direkttransport till stridsfältet. Förhandslagring/Uppbunkring skall så långt som 
möjligt undvikas.28 

Den operative chefen har ansvaret för att koordinera transportrörelser i 
operationsområdet. Resurser för Movement Control ko-ordinerar 
transportresursernas rörelser som sker i hela operationsområdet. Alla 
intressenter skall samordnas i detta system, eventuellt kontrakterade, allierade 
förband och Host Nation-resurser. Den operativa planläggningen måste ta stor 
hänsyn till, och finna balans mellan snabba anfallsrörelser, med vad logistik- 
och transportplanläggningen medger. Man strävar efter att i det längsta undvika 
att sträcka ut underhållsvägarna så att en kontinuerlig försörjning av förbanden 
omöjliggörs.29 

2.9 Hälso & sjukvård 
Liksom i Sverige inordnas sjukvårdstjänsten som en delfunktion under 
samlingsbegreppet logistik. Den anses dock separerad från övriga delfunktioner 
men som i sig integrerat system. Hälso & sjukvårdstjänsten omfattas av 
samtliga åtgärder som syftar till att tillhandahålla, förebygga, förbättra, utveckla 
samt upprätthålla mental och fysisk välmående hos personalen ingående i de 
väpnade styrkorna. Som funktion skall den ses som en sammanhängande kedja 
av omhändertagande, från skadeplats genom olika nivåer till vad amerikanarna 
uttrycker som, ”the continental United States base (CONUS). 

Under hälso- & sjukvårdstjänsten sorterar tio delområden akut 
omhändertagande, sjuktransport, vård på sjukvårdsinrättning, 
sjukvårdshänvisning, förebyggande sjukvård, sjukvårdsförnödenheter, tandvård, 
veterinärtjänst, omhändertagande vid post traumatisk stress samt medicinskt 
laboratoriestöd. 

Inom ramen för den taktiska nivån anser man att funktionen måste inordnas med 
övrig taktisk planering. Förmågan att flytta enheter och resurser för att bättre 
svara på taktiska chefers behov måste nyttjas. I vissa fall skräddarsys enheter 
för att bättre matcha de taktiska avsikterna och strävan att alltid upprätthålla 
tillgänglighet och säkerhet sätts i fokus. För att kunna hantera mass skador kan 
särskilda enheter skapas för att understödja andra enheter än den egna, utanför 
de organisatoriska ramarna. Sjukvårdsfunktionen måste vara flexibel. 

Följande sex grundprinciper reglerar funktionen på den taktiska nivån.30  

• Sjukvårdsfunktionen skall utgöra en naturlig del i det operativa 
planeringsarbetet och understödja chefen med åtgärder som minskar 
problemen avseende skadade och sjukdomsfall, vilka annars innebär 
begränsad handlingsfrihet. 

• Tillgodose att sjukvårdskedjan förblir intakt och med så få avbrott som 
möjligt. Ingen skadad skall transporteras längre sträckor och till andra 
nivåer än vad hans hälsotillstånd medger. 

                                                 
28 U S Joint Staff, Doctrine for Logistic Support of Joint Operations, Joint Publication 4-0, April 2000, sid 2-8. 
29 U S Joint Staff, Doctrine for Logistic Support of Joint Operations, Joint Publication 4-0, April 2000, sid 3-5. 
30 Headquarters Department of the Army Field Manual 4-0, Washington DC, August 2003, sid 9-3. 
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• Tillgodose en efter beräkningar tillräckligt tillförlitlig och stor 

sjukvårdsorganisation för taktiskt understöd med utgångspunkt i 
förbandets uppgift, fiende, förbandsstorlek, terräng, väder, tidsaspekter 
samt civilläge. 

• Funktionen måste snabbt och flexibelt kunna möta oförutsätta 
händelseutvecklingar och behov vid taktiska enheter. 

• Rörligheten på stridsfältet måste säkerställas för att möjliggöra 
sjuktransport. Detta gäller såväl i luften som på marken. 
Sjuktransportförbanden måste ha samma framkomlighetskapacitet som 
det understödda förbandet. 

Inom sjukvårdstjänsten finns liksom i förnödenhetsförsörjningen en indelning. 
Den omfattar fem nivåer och beskriver omhändertagande och aktiviteter i 
sjukvårdskedjan.31 

Level I: Första omhändertagandet som den skadade soldaten erhåller. 
Resurserna finns i form av akutspecialister på förbandsnivån och kompletteras 
av stridspars hjälp och på bataljonsnivån av resurser vid 
bataljonsförbandsplatser (Battalion Aid Stations). Omhändertagandet omfattas 
av livsuppehållande åtgärder samt förebyggande åtgärder på individnivå. 

Level II: Sjukvårdkompanier och enheter på brigad-, divisions-, särskilda 
brigader, armoured cavallery reg, och områdesansvariga sjukvårdsbataljoner är 
hänvisade resurser inom Level II. På denna nivån avgörs patientens behov av 
fortsatt sjukvårdbehov och därmed också vart individen skall transporteras. 
Förmågorna som finns på level I kan också återfinnas här och kompletteras även 
med förmåga inom tandvård, laboratoriekapacitet, ersättning av 
sjukvårdmateriel och i viss mån en begränsad vårdkapacitet. Här kan även 
genomföras akuta operationer som innebär att ett sjukvårdskompani understöds 
av ett ”forward surgical team” som organisatoriskt ingår i luftburna- eller 
luftlandsättningsförband. 

Level III: Är den första nivån där den första egentliga vårdkapaciteten kan 
återfinnas. I stridsfältets närhet kan combat support hospitals (CSH) återfinnas. 
Här finns kapacitet för att genomföra primärkirurgi och postoperativ vård. 
Patienter vårdas här för att återgå till ordinarie tjänstgöring eller för att 
förbereda honom för fortsatt transport bakåt i sjukvårdskedjan. 

Level IV: På denna nivå vårdas patienter som inte förutsätts återvända till 
stridsområdet. De vårdas vid EAC CSH och förbereds här för transport från 
operationsområdet till level V. 

Level V: Sjukvårdsinrättningar som i huvudsak kan återfinnas i USA eller som 
det uttrycks CONUS-based. Dessa inordnas under Department of  Defense 
(DOD) och Department of  Veteran´s Affairs (VA). Vid mobilisering kan även 
civila sjukvårdsinrättningar att ianspråktas för eftervård om inte denna kapacitet 
kan återfinnas vid försvarets egna inrättningar. 

                                                 
31 Headquarters Department of the Army Field Manual 4-0, Washington DC, August 2003, sid 9-3. 
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2.10 Focused Logistics, framtidens logistikkoncept 
Inom ramen för den amerikanska Försvarsmaktens arbete för framtida 
strukturer, Joint Vision 2010, har man utvecklat ett koncept för hur man vill att 
logistikfunktionen skall utvecklas. Detta koncept införs och implementeras i 
organisationen efterhand. Vissa delar har redan införts i sin helhet, som vissa 
logistikledningssystem, viss materiel samt inte minst ett tänkande som 
genomsyras av ”Focused Logistics”.  

Med målbilden ”full spectrum support” så har man tagit fram ett koncept som 
är en utveckling av distributionsprinciperna ”Just in Time” och ”Just in Case” 
till principen ”Just Enough”. Uppbyggnaden av konceptet skall understödja 
utvecklingsarbetet mot ”Just Enough”. Detta arbete innefattar införskaffning av 
system för identifiering av förnödenheter och reservdelar i distributionskedjan, 
automatiserade informationssystem, system för att reducera ledtider mm. Detta 
innebär att alla delfunktioner måste utvecklas för att understödja denna 
utveckling. 

Visionen med ”Focused Logistics” sammanfattas enligt följande; 
”The Focused Logistics vision calls for improved support warfighter through 
increased responsiveness, visibility and accessibility of logistics resources. 
The desired endstate end state is full spectrum supportability- supporting the 
warfighter from a source of supply to a point of need whether that be a 
foxhole, cockpit, deck plate, or base while maximizing the benefits to be 
gained from information superiority and technological innovation.”32 

Nyckelfunktioner som måste utvecklas för att lyckas implementera konceptet 
bedöms vara: 

• Strategic Airlift d v s förmågan till strategiska flygtransporter 
• Strategic Sealift d v s förmågan till strategiska sjötransporter 
• Joint Logistics Over-the-Shore (JLOTS) d v s förmågan att understödja 

enheter på ett stort operativt djup, från plattformar utanför en kustlinje 
eller långt från landgräns utan att omlasta. I synnerhet Special- och 
Marinkårsförband tillämpar denna metod. 

• Joint Reception, Staging, Onward Movement and Integration (JRSOI)   
d v s  förmågan att snabbt organisera materiel och personal till 
fungerande förbandsenheter direkt efter ankomst till operationsområdet 
och uppfylla de operativa kraven. 

•  Theater Distribution (TD) d v s förmågan att distribuera förnödenheter, 
personal och reservdelar från det att de anländer till operationsområdet 
(Port of Debarkation), till förband och enheter med utgångpunkt från 
reella behov. 

Det man vill uppnå är ett logistiksystem som flexibelt kan anpassa till olika 
typer av gemensamma operationer och som på bästa sätt kan stöjda det 
amerikanska konceptet för manöverkrigföring. Man måste för detta ändamål ha 
ett ”sömlöst” logistiksystem som genomsyrar verksamheten även i den fredstida 
produktionen.33  

Det kvantitativa tänkandet där massa gick före hastighet skall bytas ut mot det 
omvända förhållandet.  

                                                 
32 Joint Chief of Staff, The Focused Logistics Roadmap, 1999,  sid iii. 
33 Joint Chief of Staff, The Focused Logistics Roadmap, 1999, sid. 
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Det är brukarens behov för att lösa en specifik uppgift som är fokus för vad som 
skall distribueras och han skall få det när han behöver det. 

Konceptet måste vila på en flexibel infrastruktur som väver ihop olika 
försvarsgrenar, koalitionsförband, anpassat till en multinationell miljö, civila 
kontrakterade företag samt industrin. 

System som kan understödja med Total Asset Visibility (TAV) är en 
förutsättning för att erhålla realtidsinformation. Det skall ge information om 
behov, tillgänglighet och förnödenheternas rörelser i logistikkedjan. Dessa 
system måste efterhand införas och utvecklas och kommer att höja precisionen 
och effekten i distributionskedjan. 

Förmågan att förflytta förband, materiel och förnödenheter är en 
grundförutsättning för den framtida amerikanska försvarsmakten för att snabbt 
etablera sig där behoven finns och upprätthålla förmåga över tiden. 

Den långa ”svansen” av logistikförband kan reduceras med införande av det nya 
konceptet. Det finns dock en omslagspunkt där kapaciteten inte är tillräcklig 
som man måste vara medveten om. När denna nivå är nådd kommer detta 
påverka de stridande förbandens förmåga till ett flexibelt uppträdande. Denna 
nivå måste identifieras av logistikföreträdare och en tillräcklig kapacitet 
säkerställas.34 

                                                 
34 LtCol Harvey, Aaron C, US Army War Collage, The road to focused logistics, Carlisle Barracks, Penn, 2001, 
sid 3-4. 
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3. TEORIANKNYTNING MANÖVERTÄNKANDE 

3.1 Robert R Leonhards grundfilosofi 
3.1.1 Krigföringens tre planeringsnivåer 

Robert R Leonhard har genom sina studier i modern krigföring varit en av de 
militärteoretiker som influerat utformningen av amerikansk utveckling av strid 
för markstridskrafter efter det kalla kriget. Framförallt låg hans bok ”The art of 
Maneouver” till grund när man utvecklade ”Field Manual 100-5” d v s 
”operations”. 35 Leonhard som har egen erfarenhet på stridsfältet i egenskap av 
infanteriofficer under ”Desert Storm-91” grundar sin teori med utgångspunkt 
från klassiska militärstrategiska tänkare som Sun Tzu, Gingihis Khan, Napoleon 
och Liddel-Hart. Mer moderna intryck av manöverkrigföring har han fått från 
den tyska skolan om manöverkrig genom William S Lind och hans bok 
”Maneuver Warfare Handbook” från 1985.  Genom Leonhards teoribildning 
kan man se en anpassning från den militärstrategiska tolkningen, representerad 
av Sun Tzu och Liddel-Hart och den taktiska nivån, representerad av Lind till en 
teoribildning som anknyter mer till den operativa nivån. 

Några av Leonhards´ grundantaganden avseende planeringsnivåerna: 

Leonhard ansluter sig till uppfattningen att kriget indelas i tre stycken 
planeringsnivåer, strategisk, operativ och taktisk nivå.36  

 
Figur 8: Utvisande de militära planeringsnivåerna. 

Han beskriver de olika nivåerna enligt följande: 37  
Strategisk: “the planning level level of war that is responsible for applying 
military means to achive national aims; the planning level that develops war 
plans and theatre goals”. 

Operativ: “the planning level of war that constructs campaigns and major 
operations in order to accomplish the theatre goals articulated at the strategic 
planning level; the intermediate planning level that integrates tactical efforts 
and events into a campaign. A campaign is a series of related joint actions (air, 
sea, land) designed to achieve theatre gosls”. 

Taktisk: “the planning level of war that deals with battles and engagement”. 

                                                 
35 Leonhard, Robert R, Fighting by minutes, Westport, CT, Praeger Publishers, 1994, sid Foreword xiv. 
36 Leonhard, Robert R, The Art of Maneuver Warfare Theory, Novato, CA; Presido Press 1991, sid 6. 
37 Leonhard, Robert R, The Art of Maneuver Warfare Theory, Novato, CA; Presido Press 1991, sid 7-9. 
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Leonhard har funnit i sina militärhistoriska studier, att de olika kraven på 
planeringsnivåerna gör att de ofta hamnar i konflikt med varandra. Därvidlag 
blir det fundamentalt för teorin om manöverkrigföring att identifiera dessa 
motsättningar mellan nivåerna. Det kan t ex åskådliggöras genom att det som 
uppfattas som bra för den taktiska planeringen, kan uppfattas som 
kontraproduktivt för den operativa planen och att detta innebär att den militära 
planläggningen medvetet måste prioritera målen på de tre nivåerna. I teorin om 
manöverkrigföring är dessa prioriteringar alltid självklara. Vad som krävs av 
den strategiska planeringen, måste understödjas av den operativa planen. Likaså 
måste taktiska mål slaviskt länkas till den operativa planen för att inte vara 
fullständigt irrelevanta. Men när de lägre planeringsnivåerna blir överordnade 
de högre, skapas ineffektiva, ofta blodiga avvikelser från vad principer för 
manöverkrigföring och krigskonst eftersträvar.38 

Leonhards syfte med sin utveckling av teorin om manöverkrigföring syftar till 
att bättre förstå teorin utifrån operativa termer, så att man kan värdera ett 
specifikt slag eller strid i praktiken.39 

Nyckeln för att förstå operationskonsten är chefens förmåga att överblicka 
slaget. För den taktiske chefen är slaget den sammanfattande helheten. Att vinna 
specifika slag är det fundamentalt överordnade målet för den taktiske chefen. På 
den operativa planeringsnivån utgör slaget en byggsten, inte någon slutpunkt i 
sig själv. Den operative chefen måste ha förmåga att använda slagen (vunna, 
förlorade, undvikna) parallellt med övriga medel såsom manöverförmåga, mål 
och anvisningar, för att skapa struktur i ett vinnande fälttåg.40 Operationskonst 
är att rättfärdiga ett slag. Samtidigt menar Leonhard den taktiska striden måste 
vara rättfärdigad av både den operativa- och den strategiska nivån; 

”Tactics without strategy are dangerous … The wrong battles, whether won or 
lost, occypy valuable units that might be better used elsewhere and waste 
good men.41 

Generals, after all, are former lieutenants. But there must be more to being a 
general than old age … There must be a lifetime of study… That we can take 
a tactician, a battalion commander, for instance and “add water” by sending 
him to a war college and have – voila!- a general, is a delusion.”42 

3.1.2 Movement and Maneuver 

Leonhard menar att den amerikanska ursprungliga definitionen för ”maneuver” 
anknyter för mycket till eldens och förstörelsens betydelse för 
manöverkrigföring.43 Vilket gör den applicerbar endast på den taktiska nivån. 
Han menar å sin sida att ”maneuver” inkluderas av både eld och rörelse, och 
den fulländade rörelsen syftar till att möjliggöra eldgivning.  

Applicerad på operativ- och strategisk nivå kan man inte begränsa begreppet 
”maneuver” till eldgivning på stridsfältet.  

                                                 
38 Leonhard, Robert R, The Art of Maneuver Warfare Theory, Novato, CA; Presido Press 1991, sid 7-10. 
39 Leonhard, Robert R, The Art of Maneuver Warfare Theory, Novato, CA; Presido Press 1991, sid 9. 
40 Leonhard, Robert R, The Art of Maneuver Warfare Theory, Novato, CA; Presido Press 1991, sid 9. 
41 Leonhard, Robert R, The Art of Maneuver Warfare Theory, Novato, CA; Presido Press 1991, sid 13. 
42 Michael D, Wyly, Colonel, USMC, ”Why Lieutenants Should Study Strategy”, Marine Corps Gazette, Oct 1988, 
sid 42-3. 
43 ”The movement of forces supported by fire to achieve a position of advantage from which to destroy or threaten 
destruction of the enemy”, Field Manual 101-5-1 Operational Terms and Symbols, Washington, Dc: HQDA, 1985, 
1-44. 
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Det måste snarare definieras som ”movement toward an objective”.  Syftet på 
dessa nivåer är inte knutet till elden, utan snarare till att utnyttja ett övertag över 
motståndaren i något avseende, genom en fördelaktigare position och/eller 
psykologiskt. Det är enligt Leonard mycket viktigt att använda sig av en mer 
grundläggande definition av begreppet för att förstå att teorin om 
manöverkrigföring inte handlar om eldgivning eller att förinta motståndaren. 
För att förenkla det hela menar han att ”maneuver” snarare innebär 
”movement” i praktiken.44 

3.1.3 Manöverkrigföringens grundprinciper 

Genom manöverkrigföring försöker man besegra motståndaren genom andra 
metoder än att förgöra hans stridande massa. Den högsta tillämpningen av 
manöverkrigföring är att förhindra motståndaren att nå sina syften, genom att 
avväpna honom eller neutralisera honom före strid. Om detta inte är möjligt 
försöker man att splittra honom genom att få honom att dra sig undan från sina 
”Decisive points” (beslutspunkter) och genom detta göra dessa irrelevanta eller 
oanvändbara. Om man inte lyckas med detta så ska den manöverkrigförande 
chefen försöka att splittra genom att t ex bekämpa eller neutralisera hans 
”Center of gravity” (tyngdpunkt) företrädesvis genom att kraftsamla till 
områden där motståndaren är svag, bildligt eller bokstavligt.45 

Leonhard menar att motståndarens ”Center of gravity” inte är hans 
styrkeförmåga utan att den är hans absolut mest betydelsefulla av hans ”Critical 
vulnerabilities” (kritiska sårbarheter). Att bekämpa hans ”Center of gravity” 
innebär inte nödvändigtvis att man reducerar hans förmågor utan att man 
åstadkommer handlingsförlamning i hans förband. Vid en liknelse med schack, 
menar Leonhard att motståndarens ”Centers of gravity” är hans kung. Den pjäs, 
som utan tvekan är hans starkaste. Kungen är den enda pjäsen, genom vars 
bekämpning man avslutar kriget”.46 

”Centers of gravity” kan identifieras på alla tre planeringsnivåerna. På den 
strategiska nivån utgörs dessa oftast av städer, maktcentra, industri- och 
kommunikationscentra. De anses utgöra ”Centers of gravity” för att belägring 
och kontroll över dessa är av avgörande betydelse för motståndarens vilja att 
strida.  

”Centers of gravity” på operativ nivå kan vara geografiska platser som har stor 
betydelse för motståndaren, såsom en hamn eller en flygplats, utan vilka 
motståndaren skulle förlamas. Oftast utgörs dock ”Center of gravity” av 
motståndarens högkvarter (ledningsförmåga). För att förstå vad som kan vara 
”Center of gravity” utifrån ett motståndarperspektiv på den operativa nivån, 
måste man försöka sätta sig in i vad som utgör ”critical vulnerablity” (kritiska 
sårbarheter) i chefens beslutscykel. Vad det än är så kommer det, då man 
anfaller eller hotar det, att skapa en reaktion i chefens tanke och hos hans 
förband. Operationskonstens mål är att hitta och påverka dessa sårbarheter för 
att åstadkomma ett nederlag så snabbt och smärtfritt som möjligt.47 

                                                 
44 Leonhard, Robert R, The Art of Maneuver Warfare Theory, Novato, CA; Presido Press 1991, sid 19. 
45 Leonhard, Robert R, The Art of Maneuver Warfare Theory, Novato, CA; Presido Press 1991, sid 23. 
46 Leonhard, Robert R, The Art of Maneuver Warfare Theory, Novato, CA; Presido Press 1991, sid 20. 
47 Leonhard, Robert R, The Art of Maneuver Warfare Theory, Novato, CA; Presido Press 1991, sid 23. 
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Taktiska ”Centers of gravity” kan också de vara geografiska platser. Genom att 
behärska ett specifikt terrängavsnitt som t ex en höjd, vägavsnitt, knutpunkt mm 
och som ger en befälhavare sådana fördelar jämfört motståndaren att han ger 
upp terrängen utan strid.  Oftast rör det sig även här om stabs- och 
ledningsplatser på regements- och divisionsnivå. Det kan också vara 
möjligheterna att kommunicera mellan dess och eller förmågan att leda 
underställda förband. Logistik- och understödsförband är i sig själva ofta 
ansedda att utgöra ”Centers of gravity” då neutralisering av dessa påverkar 
motståndarens vilja att fortsätta striden.  

3.2 Robert R Leonhards teori om manöverkrigföring 
3.2.1  Teorimodell 

Leonhard har skapat sin teori om manöverkrigföring med utgångspunkt i en 
modell beskrivande manöverkrigföringens förhållande till krigets fysik och dess 
psykologi.48 Sina tankar om krigets fysik bygger Leonhard på militärteoretikern 
Richard Simpkin och som finns sammanfattande beskriva i hans bok ”Race to 
the swift” från 1985. 

 

Figur 9: Utvisande Leonhards syn på manöverkrigföring . 

 
3.2.2 Krigets Fysik 

Krigets fysik utgörs av det som beskrivs som ”Momentum” (M) och ”Force” 
(F). Momentum är produkten av ”Mass”(m) och ”Velocity”(v) och beskrivs 
som påverkan på motståndaren.  

”Mass” beskrivs i militära termer som den totala massan av militär slagkraft 
(combat power) uttryckt i vikt (tyngd) som koncentreras vid en viss tid och till 
en bestämd plats.  

                                                 
48 Leonhard, Robert R, The Art of Maneuver Warfare Theory, Novato, CA; Presido Press 1991, sid 80-124. 
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En jämförelse som kan göras är; att en stridsvagnsdivision som möter ett 
mekaniserat skyttekompani på stridsfältet har större ”Mass” (M) än 
skyttekompaniet. Tiden är det som mest skiljer manöverkrigföringen mot 
utnötningskriget. Kampen om tiden (tempo) är den största grundstenen i 
manöverteorin.49 För att erhålla en högre ”Mass” (m) kan man tillämpa det som 
Leonhard kallar ”Combined arms theory”50 som innebär att genom att 
”designa” förband så att förbandsenheter kan komplettera varandra vad avser 
eldkraft, rörlighet och tyngd så kan man också höja faktorns värde. Man kan t 
ex beskriva detta med förbandsenheter med stridsvagnar och helikoptrar som 
kompletterar varandra på dessa områden och som gör att förbandets totala 
”Momentum” (m) blir större. 

”Velocity” (v) kan uttryckas som tillryggalagd distans över tiden. Den skiljer 
sig från hastighet så tillvida att ”Velocity” (v) utgörs av en linjär i en bestämd 
riktning, applicerad till manöverkrigföringen kan denna utgöras av linjen som 
leder till motståndarens ”Center of gravity”.51 

”Force” (F) som rent teoretiskt beskrivs som produkten av ”Mass”(m) och 
”Acceleration” (a) och förklaras som chefens tillämpade vilja. Denna kommer 
till uttryck med förklaringen att krig är en kamp mellan viljor som utifrån teorin 
om manöverkrigföring är en fundamental byggsten, tillskillnad mot teorin om 
utnötningskrigföring. Effekten av ett antal produkter ”Force” utgör den totala 
påverkan som jag kan åstadkomma på motståndaren. 

”Acceleration” (a) är också en tidsrelaterad faktor som beskrivs som förmågan 
(snabbheten) att avvika från den ursprungliga linjären, ”Velocity” (v). Detta kan 
exemplifieras genom ett förbands framryckning mot mål A och som genom 
kontraorder får ändra anfallsmål och anfalla mål B. ”Acceleration” blir då den 
tidsfaktor som krävs för att byta anfallsriktning. I detta perspektiv blir 
”command & control” (ledning) av avgörande betydelse för hur stor denna 
faktor blir. Leonhard beskriver ”The Boyd cycle” som en förutsättning för att 
möjliggöra hög ”Acceleration” (a). Ju snabbare beslutscykel i en stab, desto 
snabbare förmåga att leda förbanden mot andra ”decisive points” (avgörande 
punkter). Detta utgör en viktig faktor för att lyckad manöverkrigföring.52 

Dessa faktorer ger vissa grundförutsättningar för att kunna bedriva 
manöverkrigföring. De ställer krav på viss lägsta nivå av eldkraft, rörlighet, 
hastighet, ledningssystem, o s v för att tillämpning av manöverkrigföring skall 
kunna tillämpas fullt ut. Detta skall sedermera ställas i relation till krigets 
psykologi.53 

3.2.2 Krigets Psykologi 
Krig är en kamp mellan människors viljor. Förståelsen för den mänskliga tanken 
måste genomsyra alla aspekter av manöverteori. Detta har inte tagits tillräckligt 
stor hänsyn till tidigare i militärhistorien. Detta gäller såväl att förstå hur 
motståndaren tänker samt att förstå styrka och svagheter inom den egna 
organisationen för att sätta samman effektiva staber och förband.54  

                                                 
49 Leonhard, Robert R, Fighting by Minutes, Westport, CT, Praeger Publishers, 1994, sid 27. 
50 Leonhard, Robert R, The Art of Maneuver Warfare Theory, Novato, CA; Presido Press 1991, sid 91. 
51 Leonhard, Robert R, The Art of Maneuver Warfare Theory, Novato, CA; Presido Press 1991, sid 82. 
52 Leonhard, Robert R, The Art of Maneuver Warfare Theory, Novato, CA; Presido Press 1991, sid 87. 
53 Leonhard, Robert R, The Art of Maneuver Warfare Theory, Novato, CA; Presido Press 1991, sid 88. 
54 Leonhard, Robert R, The Art of Maneuver Warfare Theory, Novato, CA; Presido Press 1991, sid 111. 
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Det som skiljer manöverkrigföring mot utnötningskriget i detta avseende är hur 
man ser på fenomenet när striden är avgjord, d v s när fienden moral brutit 
samman och han flyr. Det traditionella sättet är att förbandet avbryter och i 
bästa fall, genomför någon form av utvärdering/uppföljning (After action 
review). Nästa steg att man övergår till att förbereda nästa strid. I 
manöverkrigföring har man redan i planeringsfasen tagit hänsyn till vad man 
vill uppnå (Endstate). Man tar hänsyn till helheten och inte bara till att vinna 
den specifika striden. Detta kan innebära att olika ambitionsnivåer för det 
fortsatta slaget avgör hur man skall se på den enskilda striden. 
Manöverkrigföring innebär att man utnyttjar alla möjligheter att genom 
tillfälligt övertag överföra sin egen vilja på motståndaren.55  

För att lyckas med manöverkrigföring måste organisationen ta hänsyn till ett sätt 
att leda som stimulerar enskilda stabsmedlemmar, förbandschefer och till och 
med ned till enskild soldat. Leonhard framhåller en betydelse av tillämpning av 
”Auftragstaktik” (uppdragstaktik) för att manöverkrigföring skall vara möjlig. 
Det finns också tillfällen då tillämpning av ”Befehlstaktik” (ledning genom 
befäl) är nödvändig. Det kan t ex röra sig om när man hittat motståndarens 
”Schwerpunkt” eller ”Surfaces and gaps” som kan nyttjas till egen fördel och 
som måste samordnas till tid och rum. Metoderna för detta beskriver han som 
”Recon pull” inom ramen för ”Auftragstaktik” och ”Command Push” som 
metod för ”Befehlstaktik”.56 

Leonhard benämner sin sista komponent för framgångsrik manöverkrigföring 
”Risk and danger”. Tillsammans med "Command and control” utgör "Risk and 
danger" grundkomponenterna i stridens psykologi. Med ”Risk” menar 
Leonhard den åtgärd som medvetet syftar till att koncentrera "Mass" till ett 
specifikt område till nackdel för ett annat. Kontentan av en medveten 
risktagning är att denna väl kan vändas till en fara (Danger), vilket slutligen är 
det som befälhavaren vill undvika. Befälhavarens största uppgift inom ramen 
för manöverkrigföring är att manövrera sina förband inom ramen för kalkylerad 
risk och därigenom undvika fara. Risktagning och medvetenheten om faran, 
måste vara en ingrediens i manöverkrigföringen.57  

3.2.3 Sammanfattning 
Enligt Leonhard handlar manöverkrigföring om att utgöra det kit som knyter 
samman krigets fysik med krigets psykologi. Det resulterar i ett antal tekniker 
inom vissa komponentområden som måste tillämpas för att man skall kunna 
tillämpa manöverkrigföring enligt sin teoretiska mening  

Leonhard sammanfattar det på följande vis: 
”To summarize, then, maneuver warfare is a risky affair, to be planned and 
conducted with a sober regard of danger. If the commander and staff cannot 
muster the necessary components of force and momentum; if they cannot 
identify a moral center of gravity; if they cannot apply combined arms against 
the enemy, then they should not maneuver for the sake of maneuver”.58 

                                                 
55 Leonhard, Robert R, The Art of Maneuver Warfare Theory, Novato, CA; Presido Press 1991, sid 112. 
56 Leonhard, Robert R, The Art of Maneuver Warfare Theory, Novato, CA; Presido Press 1991, sid 113. 
57 Leonhard, Robert R, The Art of Maneuver Warfare Theory, Novato, CA; Presido Press 1991, sid 121. 
58 Leonhard, Robert R, The Art of Maneuver Warfare Theory, Novato, CA; Presido Press 1991, sid 123. 
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3.3 Framgångsfaktorer för manöverkrigföring enl Leonhard 
Utifrån sin tes om manöverkrigföring som det sammanfogande kittet mellan 
krigets fysik och krigets psykologi menar Leonhard att manöverkrigföring är en 
filosofi om ansträngningarna som krävs för att besegra en motståndare. Eller 
som han beskriver: 

”Maneuver warfare is, to put it simply, a kick in the groin, a poke in the eye, a 
stab in the back. It is quick, violent for a moment, and unfair. It is decisive, 
even preemptive, at the expense of protocol and posturing. Maneuver warfare 
puts a premium on being sneaky rather than courageous, and it is not at all 
glorious, because it typically flees from the enemy´s strenhts”.59 

Omsatt till förmågor lyfter Leonhard fram tre för manöverkrigföring 
nödvändiga delområden, inom vilka man kan finna tillvägagångssätt till en 
lyckad tillämpning av manöverkrigföringen. Dessa benämner han 
”Preemption” (förhand/initiativ), ”Dislocation” (rubba) och ”Disruption” 
(avbryta/störa). 

Preemption 

”Preemption” är en rörelse som uppstår före sin tid d v s i tanken hos den som 
avser att genomföra rörelsen.  Detta grundar sig i det faktum att andra inte 
förväntar sig ett så snabbt beslut i sin tanke som den som har initiativet att 
iståndsätta rörelsen. Den befälhavare som är i förhand jämfört sin motståndare, 
kan vara numerärt underlägsen eller överlägsen; hans vapen kan vara bättre eller 
sämre; hans dokriner kan vara geniala eller dumdristiga men den enda 
tillgången som han äger själv är beslutsamheten.60 

På den taktiska nivån kännetecknas detta av hög hastighet snarare än av 
försiktighet.  

På alla planeringsnivåer erbjuder ”Preemption” varje befälhavare att besegra 
motståndaren på det mest stridsekonomiska sättet. Att tillämpa ”preemption” 
innebär att man med underrättelser och egen slutledningsförmåga skall komma 
innanför motståndarens beslutscykel och handla före honom med så stora 
resurser som man kan riskera. Det hela blir en avvägning mellan risktagning och 
hur tidigt jag kan avgöra vad som är ”rätt”. 61 

Dislocation 

”Dislocation” är konsten att göra motståndarens styrkor oanvändbara. Istället 
för att konfrontera motståndaren på hans villkor skall man söka undvika all strid 
som sker på hans villkor. Genom tillämpning av två metoder, ”positional”- och 
”functional” dislocation kan man undvika detta. 

Genom att fysiskt påverka motståndaren så han flyttar sig från det som 
uppfattats som ”Decisive point” (avgörande punkt). Detta kan genomföras som 
skenmanövrer i form av urdragning eller att söka motståndarens svaga punkter i 
hans bakre område. Genom dessa åtgärder får man motståndaren att röra sig 
fysiskt och uppnår därmed ”positional dislocation”.62 

                                                 
59 Leonhard, Robert R, The Art of Maneuver Warfare Theory, Novato, CA; Presido Press 1991, sid 61. 
60 Leonhard, Robert R, The Art of Maneuver Warfare Theory, Novato, CA; Presido Press 1991, sid 63. 
61 Leonhard, Robert R, The Art of Maneuver Warfare Theory, Novato, CA; Presido Press 1991, sid 66. 
62 Leonhard, Robert R, The Art of Maneuver Warfare Theory, Novato, CA; Presido Press 1991, sid 67. 
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Liksom ”positional dislocation” syftar ”functional dislocation” till att göra 
motståndaren styrkor oanvändbara. Men istället för att tvinga motståndaren till 
en fysisk rörelse så skall hans förmåga till strid neutraliseras eller görs obrukbar 
på annat sätt. Detta kan uppnås genom att kombinera teknologi och taktik. Ett 
förband med överlägsen mörkerkapacitet kan ”functional dislocate” sin 
motståndare med teknologisk överlägsenhet. Detta innebär att motståndaren inte 
ges möjlighet att använda sina styrkor. Det handlar helt enkelt om att bekämpa 
fienden genom att tillämpa en indirekt metod63 och att inte ge motståndaren 
möjligheten att agera på sina egna villkor.  

Leonhard hävdar att ”Dislocation” utgör grunden till vad som tidigare 
beskrivits i denna uppsats avseende combined-arms theory. Som ett andra 
stödjeben för manöverkrigföring är ”Dislocation” en genom historien bevisad 
framgångsfaktor hos stora befälhavare.64  

Disruption 

Kort och koncist uttrycker Leonhard ”Disruption” som förmågan att bekämpa 
motståndaren genom att anfalla hans ”Center of gravity” (tyngdpunkt). Målet 
med ”disruption” är att undvika att fysiskt bekämpa motståndarens styrkor 
genom direkt anfall före att söka hans svagheter (Achilles´heel) och rikta 
anfallen mot dessa.65 

”Disruption” uttrycker, mer än någon annan form av manöverkrigföring, det 
abstrakta i krig, såsom psykologi, moral, överraskning och rädsla. Man lägger 
inom begreppet inte så stor vikt vid kvantitativa värden om storlek utan man 
framhäver påståendet att upphöjt över allt tvivel består en armé av människor. 
En armé är inte besegrad då hans vapen tystnat eller då hans stridsvagnar 
stannat, utan han kan endast anses vara besegrad då hans vilja att fortsätta har 
brutits. 

 Det mest lysande exemplet enligt Leonhard på ”Disruption” i militärhistorien 
är den tyska Blitzkrieg-konceptet under andra världskriget, där taktiken var att 
angripa fiendens sårbara delar i de bakre områdena istället för att riskera att 
hamna i utnötningsstrid mot motståndarens främre starkare frontförband. 

3.4 Leonhard vs Militärstrategisk dokrin 
Grundfilosofin om manöverteorin enligt Militärstrategisk doktrin stämmer i allt 
väsentligt överens med hur Leonhard beskriver detta. Man kan härleda många 
grundprinciper till Leonhard. Den indirekta metoden66 kan kännas igen i 
”Dislocation”, att söka motståndarens svagheter vilka mycket av hans förmåga 
vilar på. Man kan också se att uppfattningen om att kriget består av en 
kombination av den direkta och indirekta metoden. 

Det som i Militärstrategisk doktrin beskriver som systemchock67 kan ses som en 
kombination av ”Dislocation” och ”Disruption” dvs att genom en kombination 
av direkta stridshandlingar och försök att lamslå motståndarens vilja så skall 
man framkalla ett tillstånd utan förmåga att freda sig. 

                                                 
63 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, Fälth & Hässler, Värnamo, 2002, sid 82. 
64 Leonhard, Robert R, The Art of Maneuver Warfare Theory, Novato, CA; Presido Press 1991, sid 73. 
65 Leonhard, Robert R, The Art of Maneuver Warfare Theory, Novato, CA; Presido Press 1991, sid 74. 
66 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, Fälth & Hässler, Värnamo, 2002, sid 82. 
67 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, Fälth & Hässler, Värnamo, 2002, sid 81. 
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Betydelsen av högt tempo och att ta initiativet,68 såväl i tanke som i handling, 
utgör en grundprincip i såväl ”The Art of Maneuver Warfare” som i 
Militärstrategisk doktrin. Leonhard samlar denna grundprincip under det han 
benämner som ”Preemption”. I denna grundprincip nämner man också 
betydelsen av att påverka motståndarens beslutscykel, den så kallade OODA-
loopen.69 Genom att bryta denna så kan motståndaren tvingas till att reagera på 
våra initiativ. 

Militärstrategisk doktrin beskriver decentraliserad ledning i form av 
uppdragstaktik70 (Auftragstaktik). Leonhard vill framhäva den växelvisa 
samverkan där ”auftragstaktik” och ”befehltaktik” beroende på vilka 
förutsättningar som gäller för den specifika situationen. Leonhard ser ett 
flexibelt nyttjande av dessa två ledningsfilosofier i större utsträckning än vad 
som presenteras i Militärstrategisk doktrin. 

En av de största avvikelserna är dock synen på ”Center of gravity” 
(tyngdpunkt). Leonhard menar att ”Center of gravity” är det samma som 
”Critical vulnerability” (kritiska sårbarheter) medan man i Militärstrategisk 
doktrin vill visa på att detta är två skilda ting där man genom att eliminera ett 
antal kritiska sårbarheter kan leda fram till motståndarens ”Center of gravity”.  

3.5 Sammanfattning  
Genom denna beskrivning vill jag presentera de grundpelare som Leonhard 
presenterar som manöverkrigföringens grundförutsättningar och det är genom 
tillämpning av dessa som motståndaren kan besegras. Dessa kan jämföras med 
det som William S Lind uttrycker som ”filter”. De tillämpningar som Leonhard 
anser vara nödvändiga för en lyckad manöverkrigföring är preemption, 
dislocation samt disruption. Dessa framgångsfaktorer är dock giltiga och 
applicerbara på den operativa nivån i större utsträckning än Linds ”filter” , som 
kopplas mer mot den taktiska nivån. 

Det finns inget motsatsförhållande mellan vad som sägs i den svenska 
militärstrategiska doktrinen och Leonhards tankar inom manöverkrigföring. 

 

                                                 
68 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, Fälth & Hässler, Värnamo, 2002, sid 86. 
69 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, Fälth & Hässler, Värnamo, 2002, sid 87. 
70 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, Fälth & Hässler, Värnamo, 2002, sid 90. 
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4. FALLSTUDIE OPERATION IRAQI FREEDOM 

4.1 Specifika operationella förutsättningar 
I samband med att markoperationen inleddes den 20 mars uttalade Donald 
Rumsfeld de militära målsåttningarna för ”Operation Iraqi Freedom”. Dessa 
hade givetvis en enorm påverkan på operationens genomförandedesign. Dessa 
målsättningar sammanfattas i 8 strecksatser enligt följande.71  

1. First, to end the regime of Saddam Hussein 

2. Second, to identify, isolate, and eliminate Iraq´s weapons of mass 
destruction. 

3. Third, to search for, to capture, and to drive out terrorists from that 
country. 

4. Fourth, to collect such intelligence as the U.S and its allies can that is 
related to terrorists network. 

5. Fifth, to collect such intelligence as we can related to the global 
network of illicit weapons of mass destruction. 

6. Sixth, to end sanctions and to immediately deliver humanitarian 
support to the displaced and to many needy Iraqi citizens. 

7. Seventh, to secure Iraqi oil fields and resources, which belong to the 
Iraqi people. 

8. And last, to helpthe Iraqi people create conditions for a transition to a 
representative self-government. 

Utifrån ett logistikperspektiv har de grundläggande operationella 
förutsättningarna ett stort värde för hur huvudoperationen kan genomföras. 
Under Operation Iraqi Freedom visade sig vissa förutsättningar mer 
betydelsefulla för operationens genomförande än andra. De som i utvärderingar 
lyfts fram är framförallt; Turkiets förbehåll att låta amerikansk marktrupp 
förbereda sig och anfalla över turkiskt territorium, en extrem geografi med 
tillhörande klimat, operationens utbredning och yta samt krigets karaktär. 

Turkiets ställningstagande 

Den andra mars 2003 fattade det turkiska parlamentet beslut om att inte tillåta 
amerikanska förband förbereda en markoffensiv på turkiskt territorium. 
Grunden till Turkarnas ställningstagande var att man inte ville understödja ett 
amerikanskt anfall mot en annan muslimsk stat, även om förhållandet mellan 
Irak och Turkiet varit kyligt sedan tider. Kurd-frågan försvårade givetvis även 
turkarnas ställningstagande. Genom att tillåta en amerikansk invasion från norr 
ansåg man sig ge utrymme för den kurdiska självständighets rörelsens strävan 
att lägga grunden till en självständig kurdisk stat.72 

 

 

 

                                                 
71 Cordesman, Anthony H, The Iraqi War Strategy, Tactics and Military Lessons, The CSIS Press, Washington D 
C, 2003, sid 65. 
72 Boyne, J Walter (Col), Operation Iraqi Freedom, What went right, What went wrong, and why, Tom Doherty 
Associates, LLC, NY, Nov 2003, sid 41. 
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Geografi och klimat 

Den specifika ökenmiljö som präglar landskapsbilden med vidsträckta öknar i 
kombination med flodlandskap längs de stora floderna Eufrat och Tigris innebar 
givetvis ett antal ställningstaganden för koalitionen inte minst ur logistiskt 
perspektiv. I de sydöstra och östra delarna av Irak domineras landskapet av 
relativt flack ökenterräng med i huvudsak sand och sten. I de norra delarna är 
terrängen mer kuperad och i viss mån betäckt och mot gränsen mot Turkiet och 
Syrien, domineras den av rent alpina områden. Floderna Eufrat och Tigris 
genomkorsar landet från nordväst- till sydostlig riktning och i flodlandskapet är 
terrängen bördig och i vissa områden sank. Floderna mynnar i Persiska viken i 
ett deltalandskap som domineras av ön Al-Faw.73 Flodområdet upp till Bagdad 
är dominerat av sankmarker som förgrenar sig ut från huvudfårorna i otaliga 
bevattningssystem. 

Intressanta avstånd och längdmått för operationen; avståndet från gränsen mot 
Kuwait till Baghdad är 600 km, från gränsen mot Turkiet och till Baghdad 450 
km. Iraks kustlinje mot Persiska Gulfen är 58 km samt Iraks gränslinje mot 
Kuwait som är 240 km. 

Klimatet präglas av stora temperaturvariationer mellan både årstiderna och i de 
olika delarna av landet. Vid tiden för operationen varierade temperaturen i 
ökenområdena i söder mellan 0 vissa nätter till 310 C mitt på dagen. Under 
sommarmånaderna är temperaturer kring 500 C. Temperaturen i de norra delarna 
är temperaturen betydligt lägre, med dagstemperatur kring 150C och i vissa 
delar enstaka minusgrader.74 Under vårmånaderna är det ofta vanligt med 
sandstormar med vindhastigheter på upp till 40m/sekund i framförallt de sydliga 
ökenområdena. 

Operationens yta och utbredning 

Operation Iraqi Freedom omfattade hela Irak och Kuwait som 
operationsområde. Detta enorma operationsområde gav koalitionen möjligheter 
att tillämpa manöverkrigföring på samtliga nivåer men givetvis också många 
logistiska begränsningar. Operationsområdet upptog en yta av totalt ca 500 000 
kvadratkilometer vilket motsvaras av drygt Sveriges totala yta (449 000). 

Avstånden till Baghdad är långa från såväl norr som söder omkring, 500 km 
från respektive landgräns, vilket är intressant inte minst utifrån vad som 
formulerats som de militära målsättningarna för operationen.75  

Operationsområdets olika geografiska karaktär i de olika delarna är också 
intressant vad avser Force Generation, d v s vilka förmågor behövs i olika delar 
av operationsområdet. 

Krigets karaktär 

Motståndarens materiella standard och utbildningsnivå var på alla plan 
underlägsen den i koalitionens förband. Irakiska förbandens möjligheter till 
rörlighet och eldkraft var starkt begränsad genom tillgängliga transportbärare 
och föråldrade vapensystem.  

                                                 
73 http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/printz/iz.html. 
74 Ministry of Defense UK, First Reflections, Crown Copyright, 07/2003. 
75 Leonhard, Robert R, The Art of Maneuver Warfare Theory, Novato, CA; Presido Press 1991, sid 123. 
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Detta resulterade i sig i att kriget utvecklades mot en form av asymmetrisk 
krigföring där upplösta förband övergick i någon form av gerillakrigföring med 
så kallade Fadayeen-fighters. I och med att koalitionens förband relativt snabbt 
framryckte in på djupet av den Irakiska grupperingen blev också stridsfältet 
fragmenterat i väsentlig utsträckning. Jakten på massförstörelsevapen samt att 
säkra anläggningar vitala för oljeproduktionen blev inledningsvis tyngdpunkter 
för operationen och uppgifter för förbanden att säkra.  

Koalitionens fullständiga luftöverlägsenhet tillgodosågs i ett tidigt skede och 
ökade handlingsfriheten med förbanden på marken. 

Osäkerheten om Irak verkligen förfogade över massförstörelsevapen eller ej, 
påverkade givetvis handlingsberedskap och planeringsarbete genom hela 
markoffensivens genomförande.76  

Slutsatser 

Ovan nämnda förutsättningar har alla påverkat operationens planering. 
Handlingsfriheten för koalitionen begränsades kraftigt av att inte kunna nyttja 
turkiskt territorium för en markoffensiv norr ifrån utan andra alternativ måste 
utarbetas. Den 4. Infantry Division som i grundplanläggningen var avsedd för 
ett anfall från Turkiet in i norra Irak, fick kvarstanna i medelhavsområdet och 
utgjorde där en vilseledningsmanöver genom att man genom sin lokalisering 
utgjorde ett potentiellt hot mot den nordliga Irakiska flanken.77 Efterhand 
omgrupperades delar av divisionen genom Suezkanalen till Kuwait för att sättas 
in i markoffensivens senare skede mot Baghdad.78  

Operationsområdets enorma utbredning innebär stora områdesansvar om man 
kräver av förbanden att de skall ansvara för erövrad terräng, alternativt en stor 
mängd förband som kan lösa av främre anfallande förband.  

Terrängen och väderförhållanden påverkade planering och genomförande 
kanske mer än vad man räknat med. Siktförhållanden och därmed möjligheterna 
att verka med vissa vapen- och underrättelsesystem begränsas av ökensanden då 
sandstormar förekommer. 

Det öppna landskapet i ökenterräng och relativt få tätorter medger en hög 
framryckningshastighet om denna är oförsvarad. 

Den höga temperaturen i kombination med den typ av uniform som används för 
att ge ett tillfredsställande skydd mot C-stridsmedel påverkar stridsvärdet över 
tiden. 

Flodernas sträckning och sumpområdenas utbredning i söder begränsar 
möjligheterna att manövrera i öst-västlig riktning. Förbindelser över dessa 
vattenleder är av stor vikt för manöverkrigföringen. 

 

 
                                                 
76 Boyne, J Walter (Col), Operation Iraqi Freedom, What went right, What went wrong, and why, Tom Doherty 
Associates, LLC, NY, Nov 2003, sid 41. 
77 Cordesman, Anthony H, The Iraqi War Strategy, Tactics and Military Lessons, The CSIS Press, Washington  
D C, 2003, sid 2. 
78 Boyne, J Walter (Col), Operation Iraqi Freedom, What went right, What went wrong, and why, Tom Doherty 
Associates, LLC, NY, Nov 2003, sid 62. 
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Koalitionens överlägsenhet avseende materiell standard och i luften innebar att 
kriget snabbt antog en asymmetrisk form och hoten mot förbanden bytte 
karaktär. Luftöverlägsenheten ökade handlingsfriheten med direktunderstöd 
med flygstridskrafter samt möjligheterna att nyttja helikopter för såväl underhåll 
som truppförflyttningar. Det fragmenterade stridsfältet innebar ökade hot mot 
förband över hela operationsområdet. 

Under hela operationens genomförande tvingades man ta hänsyn till faktumet 
att Irak skulle kunna sätta in massförstörelsevapen mot koalitionens förband. 

Dessa omständigheter resulterade i en vidareutveckling av Joint Chiefs of Staff 
OPPLAN 1003, denna kallade man sedermera OPPLAN 1003V. I en direkt 
jämförelse engagerade denna färre förband och framhöll ett högre tempo.79 

4.2  Kronologi och händelseförlopp 
Markoperationen genomfördes som en deloperation i ”Operation Iraqi 
Freedom”. Markförbandens insättande samordnades i tid och rum under 
benämningen ”G-day”, och de första förbanden anföll in över gränsen från 
Kuwait den 20 mars. De övriga del operationernas igångsättande benämndes 
”S-day” för Special Operations vilken inföll den 19 mars, och ”A-day” för 
insättande av luftstridskrafterna som igångsattes den 21 mars.80 

Huvudkomponenterna i landoperationen utgjordes av förband ingående i 1st 
Marine Expeditionary Force (1st MEF) med 1st Marine Division. Förband ur 
brittiska Royal Marine Commando Brigade ingick i denna styrka. Övriga 
förband för markoperationen lydde under 5th Corps och dess chef Lt. Gen 
William Wallace. I kåren ingick den amerikanska 3rd Infantry Division som 
fick utgöra den andra huvudkomponenten på marken eftersom 4th Infantry 
Division, av diplomatiska skäl hindrats att påbörja anfallet från turkiskt 
territorium och därmed omöjliggjort ett anfall mot den irakiska norra fronten. 
Anfallet kom därmed att kraftsamlas från söder in i Irak över landgränsen mot 
Kuwait och från den Persiska Viken över kuststräckningen i söder. De övriga 
brittiska förbanden var i huvudsak organiserade ur 1st British Armoured 
Division som utgjorde den tredje komponenten i markoffensiven. Den fjärde 
komponenten utgjordes av 101st Airborne Division samt en brigadstridsgrupp ur 
82nd Airborne Division som benämndes 2nd Brigade Combat Team. Dessa 
förband lydde under 5th Corps.81 

Händelseförloppet beskrivs endast övergripande varvid vissa detaljer kan ha 
utelämnats. Beskrivningen är fokuserad på händelser under perioden 20 mars till 
16 april. Den är sammanställd av underlag som hämtats ur Anthony H 
Cordesmans bok; The Iraqi War, Stategy, Tactics and Military Lessons från 
2003.82 Mer detaljerad upplösningsnivå erhålls i bilaga 1. 

 

 

                                                 
79 Boyne, J Walter (Col), Operation Iraqi Freedom, What went right, What went wrong, and why, Tom Doherty 
Associates, LLC, NY, Nov 2003, sid 39. 
80 Cordesman, Anthony H, The Iraqi War Strategy, Tactics and Military Lessons, The CSIS Press, Washington D 
C, 2003, sid 70. 
81 Enligt bilaga 2, Koalitionens styrkesammansättning. 
82 Cordesman, Anthony H, The Iraqi War Strategy, Tactics and Military Lessons, The CSIS Press, Washington D 
C, 2003, sid 62-146. 
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20 mars-25 mars83  

1st Marine Expiditionary Force 

Den första fasen av markoperationen genomfördes av de brittiska förbanden ur 
1st Armoured Division med uppgift att säkra den i söder mest betydelsefulla 
staden Basra. De påbörjade framryckning mot staden och mötte bara sporadiskt 
motstånd. Övriga enheter ingående i 1st MEF flögs in med helikopter för att 
säkra de betydelsefulla oljefälten på Al Faw-ön i söder och de 
utskeppningslägen för olja som byggts ut i form av pipelines från den södra 
kusten till förtöjningspirer i Persiska Viken. Vidare framryckte förband ur 1st 
MEF (15th Marine Expeditinary Unit) mot hamnläget Umm Qasr, som var ett 
viktigt fäste för att på sikt få in förnödenheter via sjövägen. Försvaret av Umm 
Qasr var hårdare än vad koalitionen beräknat. De sista motståndsfickorna 
förklarades slagna först den 25 mars. Likaså var striderna om Basra mycket mer 
omfattande och den brittiska 7th Armoured Brigade kunde med hjälp av 
förstärkning från luften belägra staden och slå ut det lokala högkvarteret för 
Baath-partiet. Fullständig kontroll över staden hade inte britterna förens den 9 
april. I samband med detta påbörjades leveranser för humanitära insatser in till 
staden. 

1st Marine Division anföll på Eufrats västra sida i nordvästlig riktning genom 
oljefälten Ramaylah och Zubayr där många av oljekällorna var satta i brand. 
Man nådde Nasiriyah från sydost den 22 mars och öppnade två förbindelser 
över Eufrat för att därigenom möjliggöra en framryckning mot Bagdad på den 
östra sidan i nordlig riktning. Denna framryckning mötte tidvis hårt motstånd. 

Förband ur 1. MEF mötte hårt motstånd efter man fått uppgiften att rensa de 
södra delarna av Nasiriyah efter att 3rd Infantry Division kringgått staden. Mer 
än 100 stycken marinkårssoldater skadades under striderna. 

5th Corps 

3rd Infantry Division framryckte i nordvästlig riktning i oförsvarad öken terräng 
med riktning mot Bagdad. Efter ett drygt dygns framryckning hade man nått ca 
150 km in i Irak och stod utanför staden Nasiriyah vid floden Eufrat, där man 
också mötte på det första motståndet. För att inte förlora tempo kringgicks 
staden för fortsatt framryckning mot Bagdad. Motståndet i öknen var ytterst 
begränsat utan koncentrerat till bebyggelsen. Divisionen fortsatte 
framryckningen, och hade den 22 mars nått Najaf, endast 160 km söder om 
Bagdad. Framryckningen avstannades p g a behov av drivmedelsersättning och 
för att invänta förstärkningsförband. I samband med detta användes förband ur 
101st Airborne Division i syfte att ta terräng för att etablera en egen flygbas, 
avsedd för egna Apache helikoptrar, i närheten av Najaf. I samband med den 
tillfälliga återhämtningen anfölls ett antal underhållskonvojer med omfattande 
förluster för koalitionens förband som följd i närheten av Nasiriyah. Under den 
24 mars lyckas man med element ur 3rd Infantry division nå Karbala. 

Orsaken till den snabba framryckningen låg framförallt i tillämpningen av att 
framrycka ansatsvis (leapfrogg) med brigaderna i 3rd Infantry Division.  

Detta medgav att man när man avlösts i täten fick tid för uppladdning och viss 
återhämtning av stridsvärdet.84 

                                                 
83 Bilaga 1, Kartunderlag 20 mars-9 april. 
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Den 24 mars utbryter omfattande sandstormar i de centrala delarna av Irak 
vilket försvårade verksamheten avsevärt. Sandstormen försenade koalitionens 
möjligheter att slå de förband ur Republikanska Gardet som hade till uppgift att 
skydda Baghdad från söder. Med anledning av väderleksförhållanden intog 
förband ur 5th Corps ett statiskt läge runt Najaf intill den 27 mars. Under tiden 
framgrupperades militärpolis samt infanteriförband från den bakre grupperingen 
i Kuwait till områden med uppgifter att skydda viktiga knutpunkter och objekt i 
de tagna delarna av södra Irak. 

26 mars-1 april85 

1st Marine Expiditionary Force 

Trots de dåliga väderleksförhållandena fortsatte 1st MEF sin framryckning från 
Nasiriyah i nordlig riktning mot Al Kut (1st Marine Expeditionary Force) samt 
mot Ad Diwaniyah. Även fortsättningsvis pågick kraftiga strider runt Nasiriyah. 

Förband ur Republikanska Gardet försvarade Al Kut från statiska positioner 
nedgrävda i befästningar och fördröjde koalitionens framryckning på den östra 
flanken. Underhållsvägarna utsattes fortsatt för attacker. Förband ur U. S 
Marine Corps engagerades i uppgiften att säkra Nasiriyah och 
underhållssvägarna längs Eufrat. Motståndet utvecklades mot en mer 
asymmetrisk inriktning av krigföringen. Motståndet var nu inte bara i form av 
irakiska reguljära förband och Republikanska gardet, utan också från så kallade 
frihetskämpar (Fedayeen). De första självmordsattackerna genomförs under den 
29 mars mot amerikanska trupper. Den 31 mars kraftsamlades förband ur 1st 
MEF för att besegra det irakiska motståndet i Nasiriyah.  

5th Corps 

Sandstormarna fördröjde framryckningen genom att den begränsade 
möjligheterna att använda helikopter samt många av koalitionens 
långräckviddiga spaningssystem. Uppehållet i framryckningen gjorde det dock 
möjligt att säkra de långt utsträckta underhållsvägarna.  

Under den 26 mars luftlandsattes enheter ur 173rd Airborne Brigade i norra Irak 
vilka belägrade och tog kontroll över oljefält i det norra området. Detta var den 
första stora truppinsatsen (ca 1000 man) i denna del av Irak. 

Den 28 mars klarnar vädret över centrala Irak och anfallet fortsatte mot Karbala 
området och de förband ur Republikanska Gardet som försvarade Bagdad. Med 
anledning av kontinuerliga attacker mot koalitionens underhållsvägar runt As 
Samawah hade 5th Corps stora problem att bygga upp den ”kritiska massa” som 
krävs för att kunna genomföra ett kraftsamlat anfall mot Bagdad. En fyra dagars 
”operational pause” beordrades. Stridsvärdet är lågt efter nära en veckas 
ihållande strider.86  

Under den beordrade stridspausen genomförde flygstridskrafterna en massiv 
kampanj mot motståndsfickor söder om Bagdad och koncentrerade sina insatser 
mot så kallade ”kill boxes” i syfte att försvaga det irakiska motståndet. 

                                                                                                                                            
84 Boyne, J Walter (Col), Operation Iraqi Freedom, What went right, What went wrong, and why, Tom Doherty 
Associates, LLC, NY, Nov 2003, sid 69. 
85 Bilaga 1. Kartunderlag 20 mars-9 april. 
86 Boyne, J Walter (Col), Operation Iraqi Freedom, What went right, What went wrong, and why, Tom Doherty 
Associates, LLC, NY, Nov 2003, sid 113. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN ENSKILD UPPSATS 19100:2002 
Mj Michael Kastbom 2004-05-27 Sid 39 (64) 
 

Den 30 mars sattes delar 101st Airborne Division in för att omringa Najaf och 
för att på sikt rensa staden från irakiskt motstånd. 

I västra Irak genomförde förband ur Special Forces begränsade operationer för 
att kontrollera trafik från Jordanien och Syrien samt även fortsättningsvis 
spaning efter robotutskjutningsplatser. 

Ytterligare förband ur 3rd Infantry Division lösgjordes i och med att 82nd 
Airborne Division sattes in för att säkra knutpunkten As Samawah den 31 mars. 
Samtidigt kontrollerade 101st Airborne Division stora delar av Najaf. 

Koalitionen stod den 31 mars med förbandstäter  ca 95 km från Bagdad. 

2 april -16 april87 

1st Marine Expiditionary Force 

Den 2 april fortsatte förband ur 1st MEF sin framryckning på Tigris östra sida 
och erövrade flygbasen i Numaniyah, ca 80 km sydöst om Bagadad. 

Förbanden ur 1st MEF anföll Baghdad under 3 april längs Tigris från öster. Det 
hårdaste motståndet mötte man av Republikanska Gardets Nida-division i 
området kring Al Aziziyah, ca 60 km sydöst om Baghdad. 

Under den 4 april säkrade tätförband infartsvägarna till Bagdad från öster. 
Under framryckningen uppges ca 2500 irakiska soldater gett upp. 

Under perioden 5-8 april säkrade förband de nordöstra förorterna till Baghdad 
och ringen kring staden är sluten den 9 april. 

Koalitionens förband påbörjade den slutliga inbrytningen i Baghdad den 9 april 
med förband ur såväl 1st MEF och 3rd Infantry Division. 

Förband ur 1st MEF (Task Force Tarawa) ges uppgiften att rensa motstånd, 
företrädesvis i städer som kringgåtts av tätförbanden längs framryckningsvägen. 

Under namnet “Task Force Tripoli” organiserades ett förband ur 1st MEF med 
uppgift att anfalla Tikrit. Ett område som sedan tidigare varit känt som ett fäste 
för Saddam-trogna. Anfallet påbörjades den 12 april och ett dygn senare hade 
staden tagits efter mycket begränsat motstånd. 

5th Corps 

Tätförband ur 3rd Infantry Division kringgick den 2 april Karbala för att fortsätta 
anfallet mot övergångarna över Eufrat strax sydväst om Bagdad. Under kvällen 
var övergångarna säkrade efter att man mött svagt motstånd. Detta innebar att 
man brutit igenom det Republikanska Gardets försvarssköld runt Baghdad. 

Under den 3 april framryckte 3rd Infantry Division till utkanterna av Baghdad 
under dagtid från sydväst. Samtidigt konstaterade man att säkerhetsläget i södra 
Irak och längs underhållsvägarna förbättrats genom 82nd Airborne Divisions- 
och 101st Airborne Divisions insatser i As Samawah respektive Najaf. 

Under den 3 april intensifierades verksamheten i Baghdad området av Special 
Forces förband med kraftsamling till att eliminera viss nyckelpersonal. 

                                                 
87 Bilaga 1. Kartunderlag 20 mars-9 april. 
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Den 4 april anföll förband ur 3rd Infantry Division Baghdads internationella 
flygplats och säkrade samtidigt infartsvägarna från sydväst.  Arbetet med att 
ordningsställa flygplatsen i brukbart skick igångsattes snarast. 

Morgonen den 5 april iscensattes ett anfall in i de centrala delarna av Baghdad. 
Detta genomfördes framförallt som en maktdemonstration för att markera att 
den irakiska ledningen brutit samman. Det Irakiska motståndet vid striderna om 
Baghdad var fragmenterat och omfattade få reguljära förband utan genomfördes 
snarare av gerilla-liknande grupper av Fedayeen militia med begränsad verkan. 
Det Republikanska Gardets förmåga uppfattades vara begränsad till ett 
minimum i Baghdad området. 

Under nästkommande dagar förtätades förbanden runt Baghdad. Den 6 april 
landar koalitionen in det först flygplanet, innehållande vissa förnödenheter, till 
Baghdads flygplats. 

I det norra området intas Mosul och Kirkuk och kringliggande oljefält, av 
amerikanska förband i samverkan med kurdiska utan något större motstånd. Den 
11 april genomförs förhandlingar om en fullständig kapitulation i området. 
Koalitionens kontrollerade det norra området från den 12 april. 

Den 16 april äger de sista reguljära striderna rum då enheter ur 4th Infantry 
Division som nyligen satts in i operationen, slår ett irakiskt förband vid Taji 
military barracs strax norr om Baghdad. 

Sammanfattning 

Koalitionens markoffensiv genomfördes med ett huvudanfall från söder vilket 
inleddes den 20 mars. De två tunga komponenterna 5th Corps med 3rd Infantry 
Division tog tidigt terräng in i de centrala delarna, medan 1st Marine 
Expeditionary Force med 1st Marine Division tog betydelsefull terräng för 
oljeproduktionen i söder innan man fortsatte anfallet norrut längs Eufrat. 
Brittiska förband ur Royal Marines, som inledningsvis understött 1st MEF 
kvarstannade i söder med uppgift att säkra hamnen i Umm Qasr. Den tunga 
brittiska komponenten, 7th Armoured Brigade kvarhölls i området kring Basra 
för att binda irakiska förband och konsolidera läget i detta område. 

3rd Infantry Division anföll längs Eufrats västra sida och kringgick i möjligaste 
mån de städer som passerades, under de fem första dagarna passerar divisionen 
Nasiriyah och Najaf och man når fram till Karbala. 1st Marine Division ändrade 
kraftsamlingsriktning i höjd med Nasiriyah för att fortsätta i nordöstlig riktning 
mot Al Kut vid Tigris. Anfallet gick över Diwaniyah. Man mötte hårt motstånd i 
såväl  Nasiriyah som i Al Kut. 

101st Airborne Division och delar ur 82nd Airborne Division fick uppgifter att 
gå in bakom 3rd Infantry Division för att säkra underhållsvägar och de städer 
man lämnat bakom sig, Najaf respektive As Samawah.   

Anfallet fördröjs på båda flankerna av en 48 timmars beordrad återhämtning och 
uppladdning för striderna om Baghdad, men fortsätter åter med full kraft den 3 
april.  
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Den 6 april har båda fronterna med 3rd Infantry Division från sydväst och 1st 
Marine Division från sydöst öppnat korridorer in mot Baghdad och flygplatsen 
öppnats för viss militär trafik. Den 10 april är samtliga infarter till staden 
säkrade och koalitionens förband patrullerar Baghdads gator. 

Förband ur Special Forces och 173rd Airborne Brigade hade under hela 
operationen uppgift i de västra delarna av Irak för att där säkra flygplatser samt 
eventuella utskjutningsplatser för robotvapen. Man spelade även en viktig roll i 
de norra delarna för att säkra oljeindustrier samt att stöja kurdiska förband i 
frigörelsen av bl a Mosul och Kirkuk. 

Den 16 april genomförs de sista reguljära striderna rum, då 4th Infantry Division 
anfaller en militär bas i Tikrit 100 km norr om Baghdad. Därmed kan sägas att 
koalitionen konsoliderat läget i Irak.   

4.3 Genomförande utifrån ett manöverperspektiv 

Inledning 

Genom att belysa operationens genomförande mot Leonhards uppfattning om 
manöverkrigföring vill jag påvisa om ansvariga chefer tagit hänsyn till de för 
manöverkrigföringens mest fundamentala framgångsfaktorer vid genomförandet 
av operationen. 

Den militära uppladdningen inom koalitionen hade pågått i tre månader före 
markoperationens igångsättande, en tid som man inom den högsta militära 
ledningen inte ansågs vara tillräcklig med anledning av att man inte ansåg sig ha 
uppnått en tillräcklig ”kritisk massa” avseende förband och förnödenheter i 
området. Planeringsarbetet hade störts av osäkerheten om vilka nationer som 
skulle bidra med trupp och huruvida man skulle kunna utnyttja turkiskt 
landterritorium för ett anfall mot den norra flanken. 

Försvarsminister Donald Rumsfelds inriktning för operationen var tämligen 
klara och entydiga och CENTCOM gavs stor handlingsfrihet att lösa dessa 
militära mål inom ramen för de förutsättningar man hade den 20 mars 2003. 
Utifrån denna inriktning utarbetades en operationsplan där operationens högste 
chef, General Tommy Franks, framhöll ett antal kärnområden som viktiga för 
operationens genomförande på alla nivåer; importance of speed, importance of 
jointness, impotance of intelligence samt importance of precision.88 

Preemption (Tempo)  

Som Leonhard beskriver det handlar inte tempo bara om att förflytta sig eller 
förband med hög hastighet, utan även om att genom vidtagna åtgärder komma 
innanför den så kallade beslutscykeln, eller som den beskrivs i militärteorin 
OODA-loopen.89 Leonhard beskriver detta som en rörelse som uppstår före sin 
tid, d v s i tanken hos den som avser genomföra rörelsen.  

 

 
                                                 
88 Cordesman, Anthony H, The Iraqi War Strategy, Tactics and Military Lessons, The CSIS Press, Washington D 
C, 2003, sid 2. 
89 John Boyds teori om den s k beslutsckeln med processerna observation, orientation, decision and action som 
ingående i en beslutsprocess. Det handlar om att genomföra beslutscykeln snabbare än motståndaren och 
därigenom föregripa hans beslut och därigenom ta initiativet och slutligen vinna striden. 
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Genom ett antal mer eller mindre överraskande åtgärder lyckades koalitionen att 
tidigt ta initiativet över de försvarande irakiska förbanden. Man hade förväntat 
sig att operationen skulle ha inletts med ett skede av förbekämpning från luften, 
enligt Operation Desert Storm-91 som man benämnde ”Shock and Awe”. Men 
istället inleddes markoffensiven utan direkt förbekämpning.  

Likaledes så blev 4th Infantry Divisions närvaro i Medelhavsområdet ett 
tillräckligt stort hot för att irakierna inte skulle våga lämna den norra flanken 
oförsvarad. Detta innebar att man genom att bara markera närvaro påverkade 
motståndarens beslutscykel. 

På taktisk nivå menar Leonhard att detta utmärks av hög hastighet snarare än av 
försiktighet. 3rd Infantry Division och 1st Marine Divisions kraftsamlades mot 
att anfalla mot Baghdad. Medan förband ur den brittiska kontignenten 
kraftsamlades mot de kvarvarande irakiska fästena i södra Irak. Därmed kunde 
maximal effekt utnyttjas i anfallsrörelsen norrut. Då dessa förband p g a 
sandstormar och behov av återhämtning beordrades att av CENTCOM att 
tillfälligt avbryta anfallsrörelsen hade man nått ca 430 km in på irakiskt 
territorium under endast 4 dygns anfall. Motståndet i de passerade områdena var 
dock ej besegrade utan krävde omfattande resurser för att binda och slå 
kvarvarande förband.90 

Dislocation (Combined Arms)  

Inte någonsin tidigare har en koalition uppvisat större grad av smidigt samarbete 
mellan förband och hög grad av ”jointness” mellan inblandade stridskrafter. 
Medvetenheten om betydelsen av detta samarbete genomsyrade alla nivåer och 
detta underströks från allra högsta ledningen.91  

Förbandens sammansättning både, organisatoriskt och i tillfälliga Task Forces, 
fanns en medvetenhet om effekten av allsidigt sammansatta förband. Det ges 
många exempel där framförallt flygstridskrafter understött markförbandens 
framryckning. Ett av de tydligaste exemplen på combined arms ges då 
luftstridskrafter ”mjukar upp” det irakiska försvaret vid Karbala då 
markförbanden tvingats till halt p g a ej tillräckliga mängder av förnödenheter 
som drivmedel och ammunition den 30 mars. Genom detta arbete försvagades 
det irakiska motståndet och framryckningen kunde så småningom fortsätta.92  

Även inom markförbanden fanns komponenter som kunde användas som 
combined arms. Detta visade 5th Corps exempel på då man lyfte in delar av 
101st Airborne Division med helikopter till Najaf för att möjliggöra 3rd Infantry 
Divisions framryckning vidare mot Baghdad och därmed inte riskera att binda 
förband efter framryckningsvägen.93 

 

 

                                                 
90 Cordesman, Anthony H, The Iraqi War Strategy, Tactics and Military Lessons, The CSIS Press, Washington D 
C, 2003, sid 62. 
91 Boyne, J Walter (Col), Operation Iraqi Freedom, What went right, What went wrong, and why, Tom Doherty 
Associates, LLC, NY, Nov 2003, sid 75. 
92 Boyne, J Walter (Col), Operation Iraqi Freedom, What went right, What went wrong, and why, Tom Doherty 
Associates, LLC, NY, Nov 2003, sid 113. 
93 Cordesman, Anthony H, The Iraqi War Strategy, Tactics and Military Lessons, The CSIS Press, Washington D 
C, 2003, sid 80. 
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Den höga anfallshastigheten hos koalitionens förband kunde upprätthållas 
genom att man undvek att anfalla på motståndarens villkor, d v s där irakierna 
var som starkast. Man valde att kringgå städer med tätförbanden och avdelade 
särskilda förband för att binda och därefter rensa dessa ”strongholds”.94 

Genom att ta hänsyn till combined arms-theory och tillämpa detta inom ramen 
för det som Leonhard kallar Dislocation, kan koalitionen sägas ha lyckats 
tillgodose en av Leonhards grundförutsättningar för en framgångsrik 
manöverkrigföring. 

Man lyckades från koalitionens sida genom sitt målinriktade anfall mot 
Baghdad och därmed Center of Gravity, tvinga de starkaste irakiska förbanden 
(Republikanska Gardet) att manövrera sig ut i den öppna ökenterrängen söder 
om staden för att ta upp motståndet. Där blev man dock exponerad för 
koalitionens luftstridskrafter och därmed ett annat exempel på fysical 
dislocation. 

Dislocation (Kvantitet vs Kvalitet) 

Enligt det traditionella matematiska sättet att se på styrkeförhållanden krävs ett 
3:1 förhållande mellan en anfallande styrka mot en försvarande, för att ha 
förutsättningar för framgång. Men Operation Iraqi Freedom var inte ett 
exempel på ett traditionellt krig. Den irakiska armén förfogade över sju 
Armékårer med totalt 25 stycken ingående divisioner. Den sammanlagda 
personalstyrkan omfattade upp emot 450 000 man, varav 350 000 i stående 
förband. I materiella termer förfogade man över omkring 2500 stridsvagnar, 
3700 stridfordon samt 2400 artilleripjäser. Dock var huvuddelen av materielen 
av äldre årsmodeller (70- och 80-tal) och med härstamning från Sovjetunionen.  

Koalitionens förbandsmassa var begränsad vid krigets inledning till 230 000 
man vilket växte till ca 240 000 under operationens tre första veckor. I 
förbandstermer hade CENTCOM handlingsfrihet med två kårer omfattande sex 
divisioner. Om koalitionen haft möjlighet att anfalla norrifrån med 4th Infantry 
Division hade koalitionens förutsättningar varit avsevärt bättre. Totalt antal 
stridsvagnar i koalitionen uppgick till 1000 stridsvagnar av typen M-1A1 samt 
Challenger 2. På stridsfordonssidan disponerades ca 1000 stridsfordon 
företrädesvis M-2 Bradley och Warrior. Antalet artilleripjäser var det som till 
antalet understeg den irakiska tillgången mest där man förfogade över 210 
pjäser. Det som dock skilde de båda sidorna var tillgången på helikoptrar. 
Amerikanska attackhelikoptrar uppgick till 150 stycken av typen AH-64 av 
olika modernitet samt 58 av AH-1 Cobra. De brittiska förbanden förfogade 
dessutom över ett 60-tal helikoptrar av olika modell. 

I en traditionell jämförelse skulle irakiska styrkan varit tillräckligt stark för att 
försvara sig mot koalitionen, särskilt med tanke på att man inte kunde anfalla 
med full kraft i kraftsamlingsriktningen, då man valde att avdela förband ur den 
brittiska styrkan för skydd- och kontrolluppgifter i de södra delarna av Irak.95 

 

                                                 
94 Boyne, J Walter (Col), Operation Iraqi Freedom, What went right, What went wrong, and why, Tom Doherty 
Associates, LLC, NY, Nov 2003, sid 69. 
95 Cordesman, Anthony H, The Iraqi War Strategy, Tactics and Military Lessons, The CSIS Press, Washington D 
C, 2003, sid 41. 
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Den avgörande skillnaden kan härledas till det Leonhard beskriver i formeln för 
krigets fysik, d v s att momentum (effekten) är produkten av massa och 
acceleration (M = m x a). I det här fallet innebär oförmågan att utveckla 
acceleration ur tillgänglig massa på den irakiska sidan att momentum blir 
underlägsen den effekt som utvecklas hos koalitionens förband. Grundorsakerna 
kan enligt militära analytiker härledas till den fullständiga avsaknaden av ett 
effektivt strategiskt- och taktiskt ledarskap.96 Detta i kombination med de 
psykologiska faktorerna som Leonhard framhäver gjorde framgången möjlig. 

Givetvis måste sådana faktorer som utbildningsnivå och materiell standard 
vägas in i jämförelsen. Utan tvivel kan konstateras att den irakiska materielen 
var underlägsen den som förekom i koalitionen. Detta gällde såväl eldkraft, 
mörkerkapacitet och rörlighet. Genom detta faktum kunde koalitionen tillämpa 
det som Leonhard benämner som functional dislocation, att genom en bättre 
utvecklad teknologi neutralisera motståndaren. 

Disruption (Krigets psykolog)  

Under hela operationens genomförande tillämpade båda sidorna psykologisk 
krigföring syftande till att vilseleda och förvirra motståndarens trupper. 
Koalitionen kraftsamlade till att kontinuerligt rapportera via journalister som 
färdades med förbanden om koalitionens framgångar och spridning av lösblad 
till de irakiska förbanden som förkunnade att de skulle ge upp. Irak å sin sida 
rapporterade i omvänd ordning om hur starkt det irakiska motståndet var. Det 
som skilde de båda parterna åt var egentligen metoderna medan man hade ett 
likartat syfte; att störa motståndarens vilja att fortsätta kampen. I efterhand kan 
man konstatera att koalitionen i allt väsentligt uppnådde sina syften. De irakiska 
soldaterna valde i många fall att ge upp utan strid och valde istället att gå hem 
och byta uniformen mot civila kläder. 

Detta belyser det som Leonhard benämner som disruption, som uttrycker att en 
armé är inte besegrad förens truppernas vilja att fortsätta har brutits. 
Psykologisk krigföring är en av metoderna att lyckas med detta. Den 
amerikanska utvärderingen pekade på att den psykologiska krigföringen varit 
lyckad på den taktiska nivån, medan man på strategisk- och på politisk nivå inte 
uppnått sina uppsatta syften.97 Detta hänger också ihop med antagandet att man 
når störst framgång om man undviker att bekämpa motståndarens styrkor och 
istället söker hans svagheter. Genom denna metod försökte de irakiska 
förbanden nå framgång. Då de överlägsna tätförbanden passerat och de dåligt 
skyddade underhållskonvojerna sökte sig framåt på de utsträckta 
underhållslinjerna anfölls dessa. En taktik som vållade stora problem för 
koalitionens förband och som krävde stora förbandsresurser för att komma till 
rätta med.  

Irakierna fortsatte sedermera att mer övergå till en form av asymmetrisk 
krigföring, som syftade till att skapa osäkerhet inom förbanden och framförallt 
få hemmaopinionen negativ till fortsatta strider i Irak.  
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Efterhand tillkom muslimska frihetkämpar, s k mujahedins, vilka kom från 
diverse arabiska stater som Syrien och Egypten.98 Detta kan också sägas vara en 
form av det som Leonhard uttrycker med dislocation. 

Erfarenheter inom koalitionen 

Det är ingen tvekan om att koalitionen gjort allt för att tillämpa en krigföring 
baserad på tankarna kring manöverkrig. Erfarenheter från Desert Storm-91 har 
lett till en utveckling av både materielsystem och doktriner som anpassats mot 
detta.  

Leonhards tankar har legat till grund för amerikanernas utveckling av hur 
manöverteorin skall tillämpas på framförallt den taktiska nivån inom brigad- 
och divisionsförband. I och med Operation Iraqi Freedom har man tvingats 
anpassa sin tillämpning mot en ny typ av hot av mer asymmetrisk karaktär som 
blandats med hot från en motståndare som tillämpar en traditionell 
utnötningskrigföring. 

Operationens högste chef, General Franks (Combatant Commander, Central 
Command) sammanfattade de viktigaste lärdomarna från operationen enligt 
följande: 

• The importance of speed, and the ability to get inside the enemy´s 
decision cycle and strike before he is able to mount a coherent 
defense. 

• The importance of jointness, and the ability of U.S. forces to fight, 
not as individual de-conflicted services, but as truly joint force- 
maximizing the power and lethality they bring to bear. 

• The importance of intelligence- and the ability to act to intelligence 
rapidly, in minutes, instead of days and even hours. 

• The importance of precision, and the ability to deliver devastating 
damage to enemy positions, while sparing civilian lives and the 
civilian infrastructure.99 

Detta understryker amerikanarnas ambition att verkligen försöka tillämpa och 
utveckla sitt koncept för manöverkrigföring.  

4.4 Genomförande av logistikoperationen  

4.4.1 Inledning 

Logistikoperationen genomfördes, till skillnad mot Desert Storm-01 utan en 
massiv uppbyggnadsfas i operationsområdet med t ex förhandslagring av 
förnödenheter. Istället byggdes en logistikorganisation upp för att enligt 
principerna för focused logistics möta förbandens behov och leva upp till 
devisen ”from factory to foxhole”. 
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Markoperationen genomfördes som en ihållande attack mot Baghdad med 
avstånd upp till 600 km från det bakre området och med strid i flera olika 
riktningar för framryckande divisioner där ibland avstånd upp till 200 km 
mellan förbandsdelarna uppstod. Detta krävde en uppgiftsanpassad 
organisationsstruktur där inte minst underhållsförbanden fick en viktig roll.100 

Operationen Iraqi Freedom blev i mångt och mycket en operation som blev helt 
beroende av en fungerande logistik. Den höga framryckningshastigheten och de 
extrema yttre förhållandena kom att ställa logistiken inför en större prövning än 
någonsin. Koalitionens strävan att tillämpa manöverkrigföring i sin modernaste 
form ställde mycket stora krav på samtliga understödjande funktioner.101 

I operationsområdet byggdes logistikstrukturer upp inom de två huvudaktörerna, 
5th Corps och 1st Marine Expeditionary Force, för koalitionens anfall mot 
Baghdad.  

Inom 5th Corps leddes logistiken av Corps Support Command och 24th Combat 
Support Group (CSG). Inom 1st MEF hade Marine Logistics Command (MLC) 
motsvarande ansvar.102 De ingående brittiska komponenterna svarade för sin 
egen logistikorganisation vilken koordinerades på den strategiska nivån av The 
Chief of Defence Logistics (DLO) och i operationsområdet av The Joint Force 
Logistic Component.103 

I redovisningen kommer, för operationen gemensamma erfarenheter inom 
logistikfunktionen på divisionsnivå- och lägre att belysas. 

4.4.2 Logistikledning 

På kårnivå etablerades logistikområden i det som betäcknades som rear area. 
Dessa områden benämndes Logistic Support Area (LSA) inom 5th Corps och 
Marine Logistic Command (MLC) inom 1st MEF. Dessa områden fylldes med 
förnödenheter som skeppades in till operationsområdet via Port of Debarkation 
(POD) samt Aerial Port of Debarkation (APOD). LSA som etablerades av MLC 
omfattade ett område på ca 80 km2 och betjänades av 5000 man. Här 
fokuserades inledningsvis på RSO & I104. 

Under denna ledningsnivå ansvarade nästa nivå för ko-ordinering av den 
praktiska stridsfältslogistiken. Denna för uppgiften skräddarsydda enheten 
benämndes, under 1st MEF för 1st Force Service Support Group (1st FSSG) 
under vilken ett antal enheter inom Combat Service Support, transporter, 
Engineer Support och militärpolis sorterade. Förbanden var i regel av bataljons- 
alternativt regementsstorlek. I 1st FSSG ingick under Operation Iraqi Freedom 
tre förband av regementsstorlek och sju stycken bataljoner.105  

Den interna ko-ordineringen av logistiken i 3rd Infantry Division svarade 
Division Support Command (DSC) för.  

                                                 
100 Third Infantry Division, After Action Report, sid 5. 
101 Third Infantry Division, After Action Report, sid 5. 
102 Marine Corps Gazette, Sustaining tempo on the 21st Cenury Battlefield, Marine Corps Association, Augusti 
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sid 43. 
104 Reception, Staging, Onward movement & Integration. 
105 Marine Corps Gazette, Sustaining tempo on the 21st Cenury Battlefield, Marine Corps Association, Augusti 
2003, sid 35. 
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På motsvarande sätt som i 1st FSSG ingick ett antal förband under DSC för att 
understödja divisionen från i första hand ett antal Logistics Release Points 
(LRP´s). För att inte förlora allt för mycket tempo i anfallet och för att inte 
förvirra de stridande förbanden avseende sina hänvisningar valde man medvetet 
att inte framgruppera dessa allför snabbt, vilket innebar att underhållslinjerna 
snabbt sträcktes ut.106 5th Corps tillämpade dock i större utsträckning 
framtransport av Combat Configured Loads (CCL´s) av olika classes of supply. 
Detta kan närmast liknas vid ett normerande stridsmoment (NSM) enligt den 
svenska tillämpningen.107  

Efterhand som förbanden anföll norrut etablerade 1st FSSG så kallade Logistic 
Support Areas, då lämplig terräng för detta ändamål behärskades.  

Detta syftade till att minimera underhållsvägarnas utsträckning och höja 
tillgängligheten på förnödenheter och reservdelar. Inom ramen för 1st MEF 
etablerades fem stycken LSA´s på vägen fram mot Baghdad.108 

Som ytterligare understöd etablerade enheter ur 1st FSSG vid de främre 
enheterna taktiska underhållsplatser så kallade Repair and Replenishment Points 
(RRP´s) där divisionerna försågs med huvuddelen av sina förnödenhetsbehov.  

På divisionsnivån svarade 2-3 bataljonsenheter för direkta understödet till de 
ingående brigaderna som i sin tur organisatoriskt förfogar över egna 
underhållsförband av kompani- och bataljonsstorlek inom transport, 
förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst och sjukvård. 

För koordinering av logistiken användes diverse systemstöd som alla grundade 
sig i Army Battle Command System (ABCS), vilket också användes av förband 
ur Marine Corps. De stridande förbandens understödsbehov länkades vidare ned 
i systemet till Force XXI Battle Command  Brigade & Below System (FBCB2). 
Distributionsflödet kunde vidare följas i ett system för 
tillgänglighetsuppföljning, ett så kallat TAV-system (Total asset visibility). Som 
komplement till detta användes det GPS-baserade systemet för lokalisering, 
BFT (Blue force tracking) för att lägesbestämma enheter och enskilda fordon.109 

System för att kunna följa upp distributionen användes i full utsträckning. Dessa 
TAV-system (Total asset visibility) kunde användas framgångsrikt till den nivå 
då man tvingades att bryta container innehållet. Detta fick till följd att man hade 
en bra uppföljning fram till Logistics Release Points men inte längre, alltså 
visste man inte om förnödenheterna nått brukaren eller inte. 

4.4.3 Supply (Förnödenhetsförsörjning) 

Avseende förnödenhetsförsörjning valde de taktiska cheferna inledningsvis, i 
mångt och mycket att förlita sig på sina egna resurser och det som 
organisatoriskt fanns i förbanden enligt Basic Load Plans (BLP), vad vi kallar 
reglementerad utrustning.  
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Divisionschefer tog en kalkylerad risk genom att välja en lägre uthållighet på 
vissa förnödenheter till förmån för andra som man trodde sig ha större 
användning av och som höjde graden av självständighet.110 I brigaderna 
medförde man minst 5 DOS (Days of Supply) avseende MRE´s (Meals ready to 
eat), vatten, drivmedelsprodukter (POL). Ammunition och reservdelar medförde 
man så mycket som man kunde hitta transportkapacitet för. I divisionens 
underhållsförband medförde man ytterligare 2 DOS vatten och MRE´s. 
Avseende vissa specialreservdelar förlitade man sig på ersättningstransporter 
från det bakre området.111 

Många förband låg på en farligt låg underhållssäkerhetsnivå för ammunition, 
vatten och drivmedel under vissa tider av anfallet. Detta aktualiserades inför 
slutanfallet mot Baghdad då man beordrade stridspaus på förbanden i 5th Corps 
för att återfylla till en nivå som skulle vara tillräcklig för att fortsätta utan 
risktagning.  

Det riktas kritik mot att redan förbandens Unit Basic Load (UBL) i 
ursprungsläget låg på en för låg nivå i förhållande till vilken uthållighet man 
ville uppnå.112 Vissa chefer på stridsfältet har yttrat sig kritiskt till tillämpningen 
av logistikledningen, ”Just in time logistic does not work during continuous 
offensive operations”113. 

Principerna för förnödenhetsförsörjning skulle ske enligt push-principen fram 
till divisionsnivån. För operationen nödvändiga behov, skulle vara beräknade på 
kårnivåns Military Decision Making Process (MDMP) för att därigenom kunna 
identifiera Required Supply Rate (RSR). Inom särskilt ammunitions- och 
reservdelsförsörjning fungerade detta system dåligt.114 Drivmedelsförsörjningen 
framförs som exempel där ersättningen fungerat bättre och varit mer 
”aggressiv”.115 När förnödenheterna sedan skulle fram till det stridande 
förbandet använde, i divisionen ingående Forward Support Units principen pull 
för att förmedla beräknade resurser. 

1st Marine Logistic Command ger en något mer positiv bild av hur väl 
distributionen av förnödenheter fungerade. Man menar att framgångsfaktorn låg 
i den organisatoriska anpassningen man vidtagit då man designade 
underhållsförband för varje specifik uppgift. Och att man tillämpade, som man 
uttryckte det ”a brute force push logistics” som genomfördes genom en 
integrerad och snabb distribution av förnödenheter vid närmsta Support area 
eller Repair and replenishment point.116 

Distributionskedjan såg olika ut för olika förnödenheter. I vissa fall valde man 
principen att upprätta förnödenhetsspecifika överlämningsplatser. Som för t ex 
ammunition vid så kallade Ammunition Supply Points (ASP).117Vid 
drivmedelsersättning tillämpades direktframkörning i större omfattning.  
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115 Third Infantry Division, After Action Report, sid 8. 
116 Marine Corps Gazette, Sustaining tempo on the 21st Cenury Battlefield, Marine Corps Association, Augusti 
2003, sid 35. 
117 Third Infantry Division, After Action Report, sid 200. 
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Något som givetvis innebar längre transportsträckor för levererande förband, 
men som också gav det större frihet med egna resurser. I de allra flesta fall 
kanaliserades distributionen via de upprättade Logistics Release Points (LRP) 
som omnämndes i p.4.4.2.  

I vissa fall skedde viss förnödenhetsdistribution genom luften. Detta kunde bl a 
omfatta vissa gränssättande reservdelar. Detta menade man även kunde ha 
tillämpats för andra kritiska förnödenhetsklasser såsom livsmedel och 
ammunition.118 

För att komplettera den egna organisationen användes så kallade contractors för 
att tillföra kapacitet på framförallt transportsidan. Marine Logistic Command 
hyrde in mer än 300 fordon och förare med 14 olika nationaliteter. Ett koncept 
som slog väl ut och som kan utvecklas.119  

Även britterna uttrycker sig positivt över inhyrning av contractors men 
framhäver att det inneburit vissa juridiska komplikationer vilket begränsat deras 
användning.120  

4.4.4 Movement (Rörlighet) 

Reglering av transportflödet i operationsområdet ansvarade Coalition Forces 
Land Componenet Commander (CFLCC) för. Ytterst var även denna stab 
ansvarig för att göra nödvändiga prioriteringar. Den praktiska regleringen av 
trafik i operationsområdet svarade Movement Control Teams (MCT) och 
Movements Control Battalion (MCB) för.121 

De snabbt växande avstånden inom operationsområdets främre och bakre 
förband vållade stora problem avseende trafikkontrollen. Vissa 
underhållsförband saknade kommunikationsutrustning som kunde överbrygga 
dessa avstånd och därmed fick man förlita sig på det GPS baserade systemet, 
Blue Forces Tracking för att följa upp förflyttningar på stridsfältet. Spridningen 
av dessa var dock begränsad vilket resulterade i att vissa enheter både var utan 
samband och saknade positionsuppföljning.122 Mobiltelefoner av iridiumtyp 
användes för samband på långa avstånd. Dessa fanns dock endast i begränsat 
antal. Dessa var dessutom mycket känsliga för rådande klimat123  

De stora avstånden och utsträckta underhållsvägarna vållade andra problem. Det 
asymmetriska hotet över hela ytan gjorde särskilt underhållsförbanden sårbara 
för angrepp då de oftast hade dålig beväpning och skyddet bestod endast av 
plåten i karosserna eftersom huvuddelen av fordonen var av så kallade soft skin 
typ. Man tvingades taktikanpassa sig till detta genom att binda förband med 
stridsfordon för force protection till dessa konvojer.124  

 

 

                                                 
118 Third Infantry Division, After Action Report, sid 205. 
119 Marine Corps Gazette, Sustaining tempo on the 21st Cenury Battlefield, Marine Corps Association, Augusti 
2003, sid 31. 
120 Brittish Ministry of Defence, Operations in Iraq, Lessons for the future, Dec 2003, sid 44. 
121 Third Infantry Division, After Action Report, sid 45. 
122 Third Infantry Division, After Action Report, sid 52. 
123 Marine Corps Gazette, Sustaining tempo on the 21st Cenury Battlefield, Marine Corps Association, Augusti 
2003, sid 32. 
124 Third Infantry Division, After Action Report, sid 22. 
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Den genomsnittliga konvojstorleken omfattade ca 60 fordon och konvojerna 
från LSA´s och LRP´s fram till divisionerna varade i regel mellan 2-5 dygn.125 

4.4.5 Medical (Hälso & sjukvård) 

Sjukvårdstjänsten leddes av respektive Division eller Task Force. Inom dessa 
enheter fanns kapacitet inom level 1 och 2. Man understöddes av en Medical 
Brigade ur vilken man organiserade Forward Surgical Teams (FST) för direkt 
support vid Forward Support Battalions. Dessa innebar en avsevärt högre 
kapacitet och bidrog till att statusen på de fall man evakuerade till Combat 
Support Hospitals (CSH) på level 3 var förhållandevis bättre än utan denna 
resurs. För sjuktransporter användes uteslutande helikopter.  

Förbanden upplevde inledningsvis en brist på sjukvårdsersättningsmateriel 
(Class VIII), vilket dock inte innebar några direkta begränsningar.126 

Kritik riktades mot den dåliga kartläggningen av vilka miljöförhållanden som 
förbanden skulle ställas inför, vilket innebar att man gavs felaktig profylax samt 
i felaktiga kvantiteter. Man framhäver behovet av noggranna medicinska 
underrättelser inför kommande operationer.127 

Sambandssystemen inom sjukvårdsförband inom level 1 har begränsad 
räckvidd, i bästa fall ca 30 km. Detta innebar att kravet på rörlighet för att följa 
främre förband var stort och kunde ibland påverka kvaliteten på 
sjukvårdsinsatserna. Man föreslår att man inför sambandssystem med 
räckvidder upp mot 100 km inom divisionsram, för denna typ av militära 
operationer.128 

4.4.6 Materiell standard och tillgänglighet 
Den materiella standarden på materiel ingående i logistiksystemet kan överlag 
sägas vara hög. Den här typen av operation har dock belyst att framförallt 
tillängligheten inte alltid är tillfredsställande.  

Många system påverkades av den extrema yttre miljön, särskilt datorer, sensorer 
och sambandssystem. Även vissa komponenter i t ex vapensystem som sikten, 
sensorer och hydraulik påverkade användbarheten.129 

Förbanden på divisionsnivå har vid ett flertal tillfällen fått använda egna 
resurser för att gå tillbaks i distributionskedjan för att hämta förnödenheter med 
egna transportresurser. Detta har resulterat i att man bundet resurser och fördröjt 
framryckningen för att transportkapaciteten saknas på framförallt på Division 
Support -nivån. Vad man efterfrågar är en större tillgänglighet på resurser för att 
genomföra kraftsamlade transportrörelser för ett lyft.130 

 

 

 

                                                 
125 Marine Corps Gazette, Sustaining tempo on the 21st Cenury Battlefield, Marine Corps Association, Augusti 
2003, sid 31 och 32. 
126 Third Infantry Division, After Action Report, sid 221. 
127 Third Infantry Division, After Action Report, sid 224. 
128 Third Infantry Division, After Action Report, sid 229. 
129 Brittish Ministry of Defence, Operations in Iraq, Lessons for the future, Dec 2003, sid 21-24. 
130 Third Infantry Division, After Action Report, sid 60. 
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Transportkapaciteten på divisionsnivån avseende drivmedel är inte heller 
tillfredsställande vilket belyses med citat ur 3rd Infantry Division:  

”The division´s current organization does not support sustainment over 
multiple days or moves”.131  

Som en anledning till detta framför man att vissa fordonstyper förbrukar mer 
drivmedel än vad man tidigare beräknat för denna typ av terräng. 

En annan begränsande förmåga var att tillgängligheten på förare understeg 
förhållandet 1:2 mot tillgängliga fordon för att kunna verka i 24 timmars 
intervall.132 

Kritik framförs mot att stora delar av de transportlastbilar som används är för 
gamla och att de borde bytas ut till fordon med större lastkapacitet och 
framförallt med en högre skyddsnivå än nuvarande. Man menar att, då man mer 
nyttjar hög hastighet i anfallsrörelsen inom ramen för manöverkrigföringen så 
måste också fordonparken inom understödsfunktionerna moderniseras för att 
svara upp mot de krav anfallsförbanden kräver.133  

Inom 1st MEF lyckades man bättre avseende drivmedelsförsörjningen än inom 
andra förband genom att man efterhand byggde ut en pipeline (tactical fuel 
system) på ca 100 km från sitt bakre område till ett av sina Logistic Support 
Areas. Därmed sparade man resurser för den främre nivån.134 

4.5 Av Koalitionen dragna slutsatser 
Koalitionens logistikorganisation har varit anpassad och designad för uppgiften 
med utgångspunkt i manöverkrigföringens grundprinciper. Dock saknas en 
tydlig koordinering av logistiken på kårnivå vilken kritiseras av vissa divisioner. 
Detta har resulterat i att man inte kunnat resursoptimera logistiken inom 
kårerna.  

Man menar dessutom att man varit dåliga på att beräkna resursbehov och 
därigenom förutse vilka prioriteringar som behövts göras. Det bristande 
förtroendet för vad kårnivån kunde säkerställa avseende resursförsörjning 
resulterade i en ansträngning att höja den egna underhållssäkerheten på 
divisionsnivån.135  

Systemstödet för uppföljning av förnödenhetsdistribution det så kallade TAV-
systemet (total asset visibility) har fungerat väl i hela distributionskedjan från 
deployering till operationsområdet och fram till divisionsnivån. Därefter har 
enhetslasterna (företrädesvis containrar) brutits och spårbarheten avbrutits. 
Detta har vållat problem eftersom man inte med säkerhet vet om 
förnödenheterna nått den de är avsedda för.136 

 

 
                                                 
131 Third Infantry Division, After Action Report, sid 60. 
132 Marine Corps Gazette, Sustaining tempo on the 21st Cenury Battlefield, Marine Corps Association, Augusti 
2003, sid 31. 
133 Boyne, J Walter (Col), Operation Iraqi Freedom, What went right, What went wrong, and why, Tom Doherty 
Associates, LLC, NY, Nov 2003, sid 124. 
134 Marine Corps Gazette, Sustaining tempo on the 21st Cenury Battlefield, Marine Corps Association, Augusti 
2003, sid 36. 
135 British Ministry of Defence, Operations in Iraq, Lessons for the future, Dec 2003, sid 42. 
136 British Ministry of Defence, Operations in Iraq, Lessons for the future, Dec 2003, sid 43. 
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Använda sambandssystem inom ramen för logistikförband på kårnivå och lägre 
har haft begränsad räckvidd, vilket inneburit att man saknat samband med vissa 
enheter i upp till 48 timmar. Med tanke på det fragmenterade stridsfältet och 
den asymmetriska hotbilden har detta varit otillfredsställande. Detta resulterade 
i att stridsfordonsresurser avdelats för force protection av dessa 
underhållsförband. Vissa försök att använda irridium telefoner har inte fallit väl 
ut på grund av den hårda miljömässiga påverkan de utsatts för. Tack vare 
systemet för blue force tracking (BFT) har man dock kunnat följa upp 
logistikförbandens position.  

Trots en massiv inhyrning av contractors saknades nödvändig 
transportkapacitet. Även inom divisionerna påtalar man behovet av större 
kapacitet för vad man kan lyfta med samtliga disponibla resurser i ett lyft. Det 
är framförallt behovet av transportkapacitet för ammunition som varit mest 
begränsande. Man påtalar också nödvändigheten av ett bättre skydd av karossen 
samt ett bättre egenskydd i form av kraftigare beväpning.  

Ett annat område som man framfört mycket kritik inom är reservdelsförsörjning, 
där man på divisionsnivån saknat vissa beställda reservdelar från det bakre 
området i 21 dagar.137 I vissa fall ska sägas att detta fungerat väl då man flugit 
in vissa prioriterade artiklar med helikopter.  

Avsaknaden av vissa reservdelar fick också till följd att en viss 
”kannibalisering” tillämpades för att nå en högre tillgänglighet.138 

Vidare påtalas om nödvändigheten att utnyttja och öka användandet av 
helikopter för förnödenhetsförsörjning. 

Sjukvårdstjänsten har fungerat i allt väsentligt och stor flexibilitet har medför 
god förmåga att följa förbandens höga framryckningstempo. Man har genom att 
utnyttja Forward Surgical Teams (FST´s) långt fram i förbanden kunnat 
begränsa antalet dödsfall högst väsentligt. En annan bidragande faktor till detta 
är att man valt att gruppera resurser för level 3 inne i operationsområdet, en med 
andra ord, mycket offensiv hantering av sjukvårdresurser. Dock har man saknat 
sambandssystem med tillräcklig räckvidd vid de taktiska enheterna. 

                                                 
137 Third Infantry Division, After Action Report, sid 8. 
138 British Ministry of Defence, Operations in Iraq, Lessons for the future, Dec 2003, sid 39. 
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5. DISKUSSION 
I den följande diskussionen kommer frågeställningar besvaras och uppsatsens 
syfte att klarläggas. Diskussionsdelen utgör en syntes av fallstudien och de rena 
kunskapsuppbyggande kapitlen om ”logistik vid markförbanden” och 
”teorianknytning manövertänkande”.  

5.1 Har ledningsfilosofier och ledningssystem gagnat 
manövertänkande? 

Erfarenheter från Desert Storm-91 resulterade i en utveckling av både doktrin 
för markoperationer och kopplat till det, nya ledningssystem. Fokus för denna 
utveckling har varit att i allt väsentligt och på alla nivåer skapa förutsättningar 
för att tillämpa manöverkrigföring. 

Under detta dryga decennium har framstegen varit stora och systemen har 
resulterat i en digitalisering av information, där satelliter, datorer och nätverk 
fått sin naturliga plats. Teknologin har i många fall intagit en dominerande roll 
som en förutsättning för att leda förband. I sin förlängning har detta givetvis 
också påverkat förmågan att leda logistiken inom ramen för militära 
operationer. 

Det skall dock poängteras att man under Iraqi Freedom kunnat konstatera att 
man inom den amerikanska försvarsmakten har långt kvar till den målbild man 
ger i sin vision ”Joint Vision 2010”. Till vissa delar har implementation 
genomförts, men än idag används föråldrade sambandssystem som inte medger 
annat än talkommunikation på begränsade räckvidder och andra föråldrade 
materielsystem. 

Inom logistikområdet baserades systemen i första hand på systemet Army Battle 
Command System vilket fungerat tillfredsställande, med vissa störningar i 
driften p g a att datorer påverkades av den extrema yttre påverkan som 
ökenmiljön innebar. Systemen för Total asset visibility (TAV) har gett 
logistikledningen möjligheter att följa distributionsflödet från Home Log Base 
och in i operationsområdet. Bristerna har legat i förmågan att följa upp 
förnödenheternas spridning från de främre överlämningsområdena (Repair & 
replanishment points eller Logistics release points) till slutbrukaren. Detta har 
fått till följd att det varit svårt för logistikorganisationen att säkerställa att det 
förband som anmält behov av vissa förnödenheter verkligen har erhållit dem. 
Detta har inneburit svårigheter att tillämpa principerna enligt Focused Logistics 
intentioner, d v s där ”just-in-time” och ”just enough” skall vara vägledande för 
distributionen av förnödenheter. Vissa chefer på stridsfältet har yttrat sig kritiskt 
till tillämpningen av logistikledningen, ”Just in time logistic does not work 
during continuous offensive operations”. 

I och med att britterna inte hade samma system för distribution kunde man inte 
renodla försörjningen genom samma kedja utan denna var tvungen att renodlas 
nationellt vilket medförde, ineffektivt nyttjande av egna resurser. Britterna 
införde ett visst antal system för Total asset visibility (TAV) med gott resultat, 
men utan att integrera det med det amerikanska systemet. Den 
organisationsstruktur som präglat logistiken har visat sig framgångsrik så 
tillvida att den uppfattats vara flexibel för att tillvarata de krav som de stridande 
enheterna ställt på den.  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN ENSKILD UPPSATS 19100:2002 
Mj Michael Kastbom 2004-05-27 Sid 54 (64) 
 

I logistikorganisationen fanns en inbyggd förmåga att bygga upp 
överlämningsplatser långt fram i operationsområdet och därigenom knyta ihop 
den bakre nivån med den främre och leverera direkt till förbanden.  

Begreppen Combined Arms-theory och tempo är centrala i Leonards sätt att 
definiera vad som utmärker framgångsrik manöverkrigföring. I allt väsentligt 
har logistikledningen anpassats till att möjliggöra detta. Strävan att utveckla 
systemet och se på logistiken som en sammanhängande kedja från tillverkare till 
brukare är tydlig och väl dimensionerad för genomförande av markoperationer 
enligt nuvarande doktrin inom den amerikanska försvarsmakten.  

En ytterligare utveckling av system som kan interagera med varandra, dels 
mellan förband från olika försvarsgrenar och/eller mellan förband ingående i en 
koalition ses som nödvändig.  

5.2 Har den tekniska nivån på materielsystem inneburit en 
begränsande faktor? 

Erfarenheterna från Desert Storm-91 har resulterat i en enorm utveckling av 
materiell och teknologi inom den amerikanska försvarsmakten. Vissa 
materielsystem har dock ej implementerats i organisationen ännu.  Mycket av 
materielen har dock visat sig vara känslig för den extrema miljö som krig i öken 
innebär. Sandens negativa inverkan på olika system som datorer, sensorer och 
sambandssystem har visat sig vara stor. 

Ledningssystemen inom ramen för Army Battle Command System (ABCS) har 
visat sig fungera på den taktiska nivån i allt väsentligt, inklusive delsystem för 
stridsledning och logistik. Ur detta perspektiv har manöverenheternas behov 
länkats in i systemet och logistiken har därmed gjorts transperent och 
förutsättningarna att förutse behoven i realtid har därmed ökat flexibiliteten ur 
logistikhänseende.  

Systemen för att synliggöra tillgång och efterfrågan, det så kallade TAV-
systemet (Total asset visibility) har underlättat spårbarheten av förnödenheter 
och reservdelar i distributionskedjan. Bristen med detta system är att artiklarna 
försvinner ur systemet då den lämnar kollit (containern). Spårbarheten 
försvinner därmed när man börjar distribuera förnödenheterna på 
divisionsnivån. Konsekvenserna av detta blir att man inte inom 
logistikorganisationen kan se var behoven blir tillgodosedda och var de kvarstår. 
Möjligheten att tillämpa principer enligt Focused Logistics och därmed ”just in 
time” begränsas. Man tvingas därmed att leverera enligt push-forward vilket 
resulterar i att man förlorar effekt i resursutnyttjande. 

Sambandssystemen har varit av varierande ålder och kvalitet. Räckvidden har 
oftast varit begränsande. Detta har inneburit svårigheter att upprätthålla 
samband över det vidsträckta operationsområdet. Särskilt allvarligt har 
avsaknaden av ett tillförlitligt sambandssystem varit för transportförbanden som 
i vissa fall varit utan kontakt med egen stab i upp till 3 dygn. Man har i den mån 
förbandet varit utrustat med lokaliseringssystemet blue force tracking (BFT) 
kunnat följa förbanden men utan att ha samband med dem. 

Stora delar av fordonsparken inom transportförbanden inom Division Support-
nivån har uppfattats som föråldrad och med begränsad kapacitet.  
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Eftersom större lastkapacitet krävts för att transportera vatten har kapaciteten 
inte varit tillräcklig för andra klasser av förnödenheter och reservdelar. Fler 
transportföretag har fått genomföras vilket resulterat i att personalen blivit den 
begränsande faktorn. Fordonen har även krävt mycket underhåll och 
reparationen och tillgängligheten över tiden varit begränsad. Dessa 
begränsningar har medfört att förhållandet mellan tillgängliga resurser och 
faktiska transportbehov inte överensstämt och förmågan att följa 
manöverförbanden i dess framryckning har varit begränsad.  

5.3 Har någon viss delfunktion/ tjänstegren varit mer 
begränsande än andra för att möjliggöra manövertänkande? 

De militära målsättningarna för den militära operationen styr alltid hur 
logistiken ska dimensioneras och genomföras för att på bästa sätt understödja de 
stridande förbanden. De operationella förutsättningarna innebar stora 
utmaningar för logistikorganisationen. Den relativt korta tiden till 
förhandslagring i operationsområdet innebar en viss risktagning då man 
tvingades att förlita sig på en väl fungerande försörjning från ”Home Log 
Base”. Detta resulterade i att man försökte höja förbandens underhållssäkerhet i 
syfte att bibehålla egen handlingsfrihet. Efterhand tillfördes förnödenheter till 
operationsområdet och det led inte någon allvarligare brist i operationsområdet 
vid något tillfälle under den granskade perioden. 

Den höga anfallshastigheten innebar att underhållsvägarna snabbt sträcktes ut. 
Supply Areas byggdes upp efter hand som terräng erövrades. Erövrade 
flygplatser utgjorde bra plattformar för att både flyga in- lastbilstransportera 
förnödenheter och reservdelar så nära förbanden som möjligt. Oftast blev dock 
avstånden väldigt långa (upp till 300 km enkel väg) och med omloppstider på 
upp till tre dygn. Strävan att ”trycka” fram underhållet genom push-princip 
tillämpades så långt som möjligt. Eftersom både tillgången på helikoptrar och 
lastbilar (inkl förare till dessa) var begränsande till antal, så sjönk effektiviteten 
i leveransförmågan efterhand som förbanden närmade sig Baghdad. Detta 
resulterade sedermera till att 3rd Infantry Division tvingades till en stridspaus 
efter 6 dygns strid för att fylla upp sin egen underhållssäkerhet innan man 
påbörjade det avgörande anfallet mot huvudstaden. Detta fördröjde anfallet med 
cirka fyra dygn. Eftersom inte irakierna kunde utnyttja denna tid till att förstärka 
försvaret så blev konsekvenserna inte alltför allvarliga för de amerikanska 
förbanden. Mot en mer välfungerande motståndare hade detta kunnat ha varit 
helt avgörande mellan framgång eller förlust. I vissa fall kunde man 
kompensera den egna organisationens brister med inhyrda resurser i form av 
contractors som tillfälligt kunde stödja och upprätthålla effekten hos 
koalitionen. Dessa var dock inte användbara över hela stridsfältets yta p g a 
folkrättslig- och juridisk hänsyn i övrigt. 

De utsträckta underhållsvägarna innebar också att transportkonvojerna 
exponerades för motståndaren på det fragmentariska stridsfältet. De blev 
huvudmål för de relativt lätt beväpnade förbanden längs framryckningsvägarna. 
Bristen på egenskydd och eskort fick i många fall ödesdigra konsekvenser för 
konvojer på väg mellan det bakre området och det främre. Efterhand tvingades 
man avdela skyddsförband till dessa konvojer och prioritera skyddet (force 
protection) framför att nyttja dessa förband för andra uppgifter i anfallsstriden. 
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De långa avstånden ökade också osäkerheten att orientera sig rätt på stridsfältet. 
Vid otaliga tillfällen hamnade transportkonvojer vid sidan om anvisade 
underhållsvägar och utsattes därmed för en ökad risk. Det rodde en stor brist på 
GPS-system för lokaliseringshjälp inom dessa förband. 

De allvarligaste behovsbristerna har uppstått inom class I (vatten), class V 
(ammunition) samt class IX (reservdelar). På divisionsnivån framhåller man 
bristen på vissa reservdelar som mest allvarlig, där man i vissa fall tvingats till 
kannibalisering av befintliga objekt, för att man väntat i upp till tre veckor på 
vissa delar. Detta har dock inte haft någon avgörande betydelse för 
möjligheterna att tillämpa manöverkrigföring, men det har ibland inneburit att 
handlingsfriheten med vissa förband begränsats. 

I många fall har de stridande förbanden försökt tillämpa manöverkrigföringens 
principer fullt ut vilket då medfört att man riskerat den fortsatta striden då man 
inte kunnat säkerställa ersättning av förnödenheter. En mycket låg 
underhållssäkerhet av vissa förnödenhetsklasser har begränsat handlingsfriheten 
för- och frustrerat många chefer.  

Sjukvårdsorganisationen har varit väl anpassad för ett flexibelt utnyttjande på 
stridsfältet. Att nyttja kvalificerade Forward Surgical Teams (FST) ökade 
kvaliteten och bidrog till att tiderna för att komma under kvalificerad sjukvård 
reducerades avsevärt. Liksom hos övriga förband inom logistikfunktionen har 
sambandssystemen varit av begränsande karaktär. 

De stridande förbandens framryckningshastighet och förmåga att anfalla i 
väglös terräng har ställt oerhört stora krav på logistikorganisationen. I många 
fall har denna framryckning varit alltför snabb för de tyngre och mindre mobila 
underhållsförbanden på marken. I den mån man kunnat utnyttja helikopter har 
detta inneburit större handlingsfrihet. Konklusionen av detta är att det tyngre 
underhållet kommer alltid vara begränsande för vilken anfallshastighet man kan 
framrycka med. Man har under hela i operationen fått ta logistisk hänsyn för att 
överhuvudtaget skapa förutsättningar för att kunna genomföra 
manöverkrigföring enligt sin teoretiska mening. Förband som förlitat sig till sin 
organisatoriskt inneboende underhållssäkerhet har förr eller senare tvingats 
anpassa sig till möjligheterna att återuppfylla sina behov från det bakre området. 
Logistiken har då visat sig bli en förutsättning för förbandens förmåga till strid 
över den tidsperiod som inte kan tillgodoses inom det egna förbandet, d v s mer 
än 5-6 dygns strid. 

5.4 Syfte & problemformulering 
Den amerikanskledda operationen Iraqi Freedom präglas av medvetenheten om 
manöverkrigföringens betydelse för framgång mer än någon annan tidigare 
operation. Att nå center of gravity via decisive points genom att tillämpa  
dislocation, disruption och preemption  har varit utmärkande för genomförandet 
på alla nivåer. Detta har ställt mycket höga krav på anpassning av logistiken 
inom ramen för operationen. 

Utvecklingen av stödsystem för logistik har ökat möjligheten för 
logistikorganisationen att understödja manöverförbandens strävan att tillämpa 
manöverkrigföring.  
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Ett av problemen är dock att implementationen sker stegvis och att alla delar i 
organisationen har inte tillgång till systemen fullt ut vilket resulterar i 
informationsbortfall. Transparensen i logistikkedjan har ökat markant med 
systemen för total asset visibility (TAV) som fungerat utmärkt ned till 
divisionsnivån där man brutit enhetsförpackningarna 

Den höga anfallshastigheten har resulterat i ett antal problem där 
logistikorganisationen utsatts för stora påfrestningar vilket påverkat förmågan 
att leva upp till manöverförbandens förväntningar. Problemen har uppstått 
främst med anledning av de stora geografiska avstånden mellan den bakre och 
den främre nivån i operationsområdet. Vissa sambandssystems räckvidd och 
organisationens design har inte varit utformade för att understödja över ett så 
stort djup som operationen inneburit. Man har många gånger endast kunnat 
orientera sig genom att vissa enstaka fordon i konvojer haft det GPS-baserade 
systemet blue force tracking för att positionsbestämma egna förband. I övrigt 
har man haft enheter som varit utanför sambandstäckning i upp till 3 dygn. 
Logistikförbandens låga skyddsnivå har också inneburit att man haft ett mycket 
utsatt läge på det fragmenterade stridsfältet som de långa underhållsvägarna 
inneburit. Detta har resulterat i att många manöverförband tappat anfallskraft då 
man varit beordrade till att avdela förband för force protection. Anfallskraften i 
huvudanfallsriktningen har därmed blivit lidande. 

Manöverförbandens bristande förtroende för den bakre logistikorganisationens 
leveransförmåga har inneburit att man klarat sig bra med sin egen innevarande 
basic load (underhållssäkerhet) intill dess att man haft behov av ersättning. Då 
har underhållsvägarna sträckts ut och påfrestningarna på understödjande 
logistikförband har blivit större än vad man haft kapacitet till. Då detta behov 
uppstått fördröjdes framryckningen intill dess att återhämtning genomförts. 

Transportförbandens resurser har varit begränsande såväl vad avser lastkapacitet 
och bemanning. Fordonsparken på transportsidan är både föråldrade och 
erbjuder inte det skydd som krävs för att röra sig på det fragmenterade 
stridsfältet. Konsekvenserna blev påtagliga för manöverförbanden då man 
tvingades till att med egna resurser hämta förnödenheter vid Support Areas 
varifrån det egentligen var tänkt att köras fram enligt push-princip med resurser 
på Kår-nivå. Divisionernas egna transportresurser fick omdisponeras och 
utnyttjas på ett sätt som strider mot manöverkrigföringens principer. 

Genomgående har försörjningen av vatten, ammunition och reservdelar varit 
otillräcklig, och som inneburit begränsningar för förbandens förmåga att lösa 
sina uppgifter. Ett bra exempel på fungerande försörjning har varit drivmedel 
där man kunnat kompensera den bristande lastkapaciteten med portabla 
drivmedelssystem i form av pipelines.139 

Man kan också konstatera att trots de erfarenheter man drog genom Desert 
Storm-91 så har den yttre miljön påverkat många materielsystem och därmed 
begränsat användbarheten. Detta har bland annat reducerat effekten i lednings-
och logistiksystemen. I övrigt så ges intryck av att materielsystem inom 
logistikorganisationen väl uppfyller de krav som ställs inom ramen för 
manöverkrigföring.  

                                                 
139 Inline Pipeline Distribution System och Tactical Fuel System. 
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Sammantaget kan sägas att JA, logistiken som funktion har varit begränsande 
för möjligheterna att tillämpa manöverkrigföring enligt den tolkning som man 
baserar sin doktrin för gemensamma operationer på. Det rör sig främst om den 
bristande förståelsen för logistiken som en sammanhängande del av en militär 
operation. Jag kan konstatera att logistiken snarare har visat sig vara en 
förutsättning för att möjliggöra manöverkrigföring på högre taktisk nivå. En 
division kan i allt väsentligt tillämpa manöverkrigföring på sina egna villkor och 
intill dess man behöver ersätta förnödenheter från enheter utanför divisionen (ca 
5-7 dagar), därefter är man beroende av en fungerande logistikorganisation som 
kan förmedla de behov man har från det bakre området, och inte minst stödet 
från Home log base. Beroende på denna bristande förståelse för sammanhanget 
har inte logistikorganisationen varit anpassad till att lösa alla de krav som 
manöverförbanden ställt på organisationen. Avstånden har blivit för stora och 
logistikförbandens organisation och materiel har varit underdimensionerad för 
detta. 

Den amerikanska försvarsmakten står inför ett vägval om man vill utveckla 
manöverkonceptet för en anpassning mot de operationella förutsättningarna som 
”Operation Iraqi Freedom” visat prov på. Om man vill integrera logistiken i 
detta koncept måste förståelsen och anpassningsförmågan till detta utvecklas 
hos manöverförbanden. Vidare måste logistikorganisationen dimensioneras och 
utrustas för de extrema förhållanden som militära insatser i ett globalt 
perspektiv innebär. Detta gäller såväl materiellt som personellt.  

5.5 Fortsatt forskning  
Denna uppsats har sökt svar på hur koalitionen påverkats, och vilka slutsatser 
som man dragit under genomförande av ”Operation Iraqi Freedom”. Den har 
inte syftat till att hitta utvecklingsområden och hur dessa erfarenheter skulle 
kunna användas för utveckling av det svenska logistikkonceptet. Fortsatta 
studier/forskning inom området med särskild fokusering till applicering till 
svensk logistik torde därför vara av intresse. Hur skall dessa erfarenheter 
användas för att utveckla ett svenskt logistikkoncept som bättre stödjer 
manöverkrigföring?  
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6. SAMMANFATTNING 
Manöverkrigföring har fått ett allt större utrymme inom ramen för de 
krigsvetenskapliga studierna vid Försvarshögskolan. Baserad på de stora 
militärteoretikernas studier utvecklas de studerandes förmåga i operativ 
krigskonst. Flera av dessa militärteoretiker uttrycker på något sätt de friktioner 
och svårigheter som kriget påverkas av (The fog of war) men väldigt lite 
litteratur beskriver hur detta ser ut i praktiken. I denna uppsats försöker jag 
beskriva en av funktionernas praktiska inverkan på möjligheterna att tillämpa 
manöverkrigföring (enligt manöverteorin) med den praktiska påverkan som 
logistiken innebär.  

Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod med ett induktivt upplägg, där den 
amerikanska militärteoretikern Robert R Leonhards syn och tolkning av 
manöverteorin legat till grund för den fortsatta empiriska undersökningen. Som 
grund för förståelse för det fortsatta arbetet presenteras också den amerikanska 
logistikmodellen vid markförband inom ramen för gemensamma operationer. 
Den empiriska delen omfattar en fallstudie av den amerikanskledda ”Operation 
Iraqi Freedom” som genomfördes under våren 2003. Fallstudien är avgränsad 
till att omfatta den offensiva delen av operationen då den bättre belyser 
manöverkrigförings svårigheter. I den avslutande delen diskuteras den 
genomförda operationen ur ett logistikperspektiv med en fokusering till 
manöverteorin.  

Syftet med uppsatsen är således att klarlägga om logistikfunktionen utgjort en 
friktion under genomförandet av Operation Iraqi Freedom i sådan utsträckning, 
att det påverkat förbands och chefers möjligheter, att på taktisk nivå tillämpa 
manöverkrigföring. 

Den amerikanska försvarsmakten har med erfarenheter från bland annat Desert 
Storm-91, påbörjat att reformera sina väpnade styrkor. Man uttrycker detta 
arbete i inriktningshandlingar för framtiden som benämns ”Joint Vision 2010” 
och ”Joint Vision 2020”. Kopplat till dessa handlingar utvecklas funktionsvisa 
utvecklingsinriktningar. För logistiken uttrycks detta i ”Focused Logistics” som 
utgör grunden till det framtida logistikkonceptet. Detta koncept har sedermera 
inarbetats i den amerikanska ”Dotrine for Logistics Support of Joint 
Operations” och ”Army Field Manual 4-0” som ger handlingsregler för 
logistikens praktiska tillämpning. 

I den amerikanska definitionen av logistik beskrivs enligt följande; 
”The logistics is the science of planning and carrying out the movement and 
maintenance of forces. In its most comprehensive sense, those aspects of 
military operations which deals with: a) design and development, acquisition, 
storage, movement, distribution, maintenance, evacuation and disposition of 
materiel; b) movement, evacuation, and hospitalization of personnel; c) 
acquisition or construction, maintenance operation, and disposition of 
facilities; and d) acquisition or furnishing of services.”  

Tillämpningen av logistik på den taktiska nivån benämner amerikanarna för 
“Combat Service & Support”. Utvecklingen av logistikfunktionen har resulterat 
i implementering av diverse system som skall stödja funktionen samt integrera 
funktionen med övriga ledningssystem. Markförbanden integreras i systemet 
Army Battle Command System (ABCS).  
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En nod i detta system utgörs av Combat Service Support Control System 
(CSSCS) och som stödjer manöverförbanden inom logistikfunktionen. 

Den höga framryckningshastigheten och de snabbt växande avstånden på 
stridsfältet har inneburit att man i Focused Logistics  trycker på 
distributionsprincipen ”just-in-time” genom tillämpning av push-princip. Detta 
innebär att den bakre nivån skall framtransportera förnödenheter och reservdelar 
till förband som har behov av dessa utan att dessa skall behöva ägna kraft till 
administrativa beställningsprocedurer. Detta kräver en mycket förtänksam 
logistikledning stöttas av system som gör distributionskedjan transparent. För 
att lyckas med detta införs efter hand ett system för ”Total Asset Visibility” 
(TAV). 

Valet av militärteoretisk koppling baseras på att Robert R Leonhards tankar om 
manöverkrigföring haft stort inflytande på det amerikanska doktrinarbetet under 
90-talet det vill säga under den period man utarbetat riktlinjer för den framtida 
amerikanska Försvarsmakten. Med utgångspunkt i de klassiska militärteoretiska 
tänkarna Sun Tzu, Liddel-Hart m fl samt tankar om krigets fysik och psykologi, 
har han utvecklat något som kan liknas vid framgångsfaktorer för att lyckas 
tillämpa manöverkrigföring. Dessa benämner han Preemption, Dislocation och 
Disruption.  

Preemption kan liknas vid den rörelse som uppstår före sin tid d v s hos den 
som tänker genomföra rörelsen. På den taktiska nivån kännetecknas detta av 
hög hastighet snarare än försiktighet. Dislocation delas in i positional- och 
functional dislocation. Där menar Leonhard att positional innebär de åtgärder 
som får motståndaren att fysisk flytta sig från det som man uppfattar som hans 
decisive points. Det han menar med functional dislocation syftar även det till att 
göra motståndarens styrkor oanvändbara, men istället för en fysisk förflyttning 
så kan man uppnå samma effekt genom att vara teknologiskt överlägsen på 
något område, t ex mörkerförmåga. Dislocation har förstärkt betydelsen av 
Combined-Arms theory. Vad avser disruption belyses detta bäst genom att det är 
de åtgärder som besegrar motståndaren utan att man konfronterar hans styrkor, 
utan snarare söker hans svagheter eller som Leonhard uttrycker det, hans 
achilles´heel. 

Fallstudien omfattar den amerikanskledda koalitionens framryckning från 
Kuwait och de södra delarna av Irak till Baghdad och avgränsas till att omfatta 
tidsperioden den 20 mars till den 16 april. Främst belyses händelseförloppet vid 
markanfallets huvudaktörer d v s 5th Corps och 1st Marine Expeditionary 
Force. De båda enheterna anföll med hög hastighet norrut under operationens 
första fem dagar till positioner cirka 150 km söder och sydöst om Baghdad. 
Under denna framryckning undvek tätförbanden att passera städer och 
samhällen för att undvika att bindas i dessa områden. Efterhand sattes förband 
in för att säkra dessa områden. Den största staden i söder Basra, gas den 
brittiska 1st Armoured Division till uppgift att säkra. Detta arbete blev både 
svårt och långvarigt. Inte förrän den 9 april kunde läget anses vara någorlunda 
stabilt. På grund av den höga anfallshastigheten drogs underhållslinjerna ut och 
logistikförbanden utsattes för mycket stora påfrestningar. Eftersom terrängen 
bakom manöverförbanden inte säkrats utsattes underhållsförband för stora risker 
på det fragmenterade stridsfältet.  
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På grund av sandstormar och brist på vissa fundamentala förnödenheter 
tvingade tätförbanden till en oavsiktlig stridspaus mellan den 26 mars till den 1 
april för att bygga upp ett förnödenhetsläge som bedömdes krävas för ett 
slutanfall mot Baghdad. Under tiden för stridspausen gavs andra förband att 
säkra städer längs underhållsvägarna vilket gjorde dessa säkrare för 
logistikenheter. Den 4 april anfaller enheter ur 3rd Infantry Division in i 
Baghdad och tar bland annat den internationella flygplatsen. Motståndet i och 
omkring Baghdad är relativt svagt.  Det största motståndet gav de irakiska 
förbanden vid Nasiriyah, Najaf, Karbala och As Samawah på vägen fram mot 
Bagdhad. Den 16 april äger de sista striderna rum inom ramen för 
framryckningen mot Baghdad och staden kan sägas lyda under amerikansk 
militär kontroll. 

Logistikorganisationen ställdes inför en gigantisk utmaning under 
genomförandet av Operation Iraqi Freedom. De stora avstånden och 
kvantiterna av förnödenheter och reservdelar krävde det yttersta av 
organisationen. Operationen understöddes från bakre underhållsområden i 
Kuwait. Till skillnad mot Desert Storm-91 lades det inte upp några gigantiska 
lager av förnödenheter, utan man förlitade sig i mångt och mycket på att ”Home 
log base” försåg operationen med nödvändiga mängder som flögs alternativt 
skeppades in. Allteftersom anfallet fortskred norrut byggdes underhålls- 
(Support Areas) och överlämningsområden (Logistics Release Points) upp 
bakom manöverförbanden. Oftast kunde dessa platser erbjuda alla 
förnödenhetsklasser men ibland upprättades också förnödenhetsspecifika 
överlämningsplatser som t ex Ammunition Supply Points. Distributionskedjan 
kunde göras transparent ned till divisions- och i vissa fall brigadnivå, genom 
TAV-systemet men därefter försvann möjligheterna till spårbarhet. På 
sjukvårdsidan förstärkte man upp den främre nivån genom att tillföra enheter 
med kapacitet för primärkirurgi genom så kallade Forward Surgical Teams. 
Detta innebar att man inom divisionerna hade viss kapacitet inom level 3 
sjukvård. 

Koalitionen drog många egna slutsatser av sina logistiskerfarenheter där det 
mesta kunde relateras till de stora avstånden som den höga 
framryckningshastigheten inneburit. Mest allvarligt såg man på den stridspaus 
som man tvingades till före slutanfallet mot Baghdad. Denna uppstod som en 
direkt följd av att man var tvungen att återfylla sina förnödenheter. På materiel 
sidan så framhäver man bristen av moderna sambandsutrustning samt en större 
tillgång på system för lokalisering (GPS-baserade). Fordonsparken inom 
transportsidan konstaterades vara föråldrad och med för låg lastkapacitet. Man 
konstaterar dessutom att det fragmenterade stridsfältet innebär ett stort behov av 
force protection för enheter som har dåligt skydd och begränsade system för 
egenskydd. Detta har bundit förband ur manöverkomponenterna för direkta 
skyddsuppgifter.  

De största bristsituationerna uppstod främst inom förnödenhetsklasserna I, V, 
och IX (vatten, ammunition och reservdelar). Ersättning av klass III (drivmedel) 
har i allt väsentligt fungerat. 

På det sätt som man valde att genomföra manöverkrigföring kunde man inte 
säga att konceptet ”just in time” fungerade. Detta ger flera förbandschefer och 
utvärderare uttryck för.  
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Det kan dock konstateras att rent tekniskt så har man tagit ett stort steg framåt 
mot logistikkonceptet som Focused Logistics föreskriver. 

Det som man dock kan se mycket allvarligare på är det bristande förtroendet för 
logistikorganisationens leveransförmåga. Denna kan belysas genom att vissa av 
manöverförbanden byggde in en större underhållssäkerhet än vad reglementet 
föreskriver. Detta fick till följd att man kunde vara självförsörjande upp till i 
vissa fall 7 dygn inom division, men också att man då ”kört ifrån” 
logistikenheterna och underhållsvägarna dragits ut till ett maximum. 

Avslutningsvis kan man konstatera att logistiken i vissa avseende har varit en 
begränsande funktion för möjligheterna att genomföra manöverkrigföring enligt 
den tolkning som man baserar sin doktrin för gemensamma operationer på. Av 
de faktorer som granskats i denna fallstudie så kan man konstatera att den 
bristande kapaciteten hos transportresurserna varit avgörande för oförmågan att 
distribuera vissa förnödenhetsklasser. 

Den amerikanska försvarsmakten står inför ett vägval om man vill utveckla 
manöverkonceptet för en anpassning mot de operationella förutsättningarna som 
”Operation Iraqi Freedom” visat prov på. Om man vill integrera logistiken i 
detta koncept måste förståelsen och anpassningsförmågan till detta utvecklas 
hos manöverförbanden. Vidare måste logistikorganisationen dimensioneras och 
utrustas för de extrema förhållanden som militära insatser i ett globalt 
perspektiv innebär. Detta gäller såväl materiellt som personellt.  
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I Koalitionen ingående förband för markoperationen. 
Förbanden ingick i den markoffensiv som genomfördes under perioden 20 mars- 
16 april 2003. 

Totalt fanns ca 245 000 soldater mobiliserade i operationsområdet den 20 mars. 

USA: 
5th Corps:  

Förband Antal soldater Land 
5th Corps (Stabsfunktion) 1500 USA 
3rd Infantry Division 20 000 USA 
2nd Brigade Combat Team of 
the 82nd Airborne Division 

4000 USA 

101st Airborne Division 20 000 USA 
173rd Airbourne Brigade 5000 USA 
 
1st Marine Expiditonary Force (1st MEF): 

Förband Antal soldater Land 
1st Marine Division 20 000 USA 
Task Force Tarawa (2nd 
Marine Division) 

25 000 USA 

3rd Marine Air Wing 10 000 USA 
 
Storbritannien: 

Förband Antal soldater Land 
1st U.K Division inkl 
7th Armoured Brigade 
16th Air Assault Brigade 
102nd Logistics Brigade 

26 000 Storbritannien 

 
Australien: 
Förband Antal soldater Land 
Special Forces Task Group. 
5th Aviation Regiment 
Incident Response Reg. 
4th Bn Royal Australian Reg. 
(Commandos) 

2000 Australien 
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