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“Var står den västliga Airpower- teorin kontra den praktiska tillämpningen idag?” 
–En prövning av rådande US Air Force och US Army doktriner mot användningen av Airpower 
under Irakkriget (2003). 

Uppsatsen ställer frågan om teorin d.v.s. nu gällande doktriner stämmer överens med verkligheten 
och i fall de inte stämmer överens – vad skiljer de åt? Inledningsvis görs en kort tillbakablick över 
hur samverkan mellan US Army och US Air Force har genomförts sedan andra världskriget. Upp-
satsens fallstudie omfattar de båda försvarsgrenarnas samverkan och syn på Airpower under Irak-
kriget 2003. Uppsatsen avslutas med en diskussion rörande den svenska försvarsmaktens möjlig-
heter och förmåga när det gäller integrering av markstridskrafter och flygstridskrafter. 

Frågeställningar som besvaras är: 
• Existerar det doktrinära avvikelser mellan US Air Force och US Army vad gäller synen på 

Airpower och dess tillämpning? 
• Finns det skillnader mellan rådande doktriner och hur samverkan mellan luft- och mark-

stridskrafter har genomförts i en skarp operation? 
• Hur långt har den amerikanska försvarsmakten kommit inom luft-markintegrationen? 
• Finns det andra faktorer som styr uppträdandet än doktriner? 
• Vilka slutsatser från studien kan den svenska försvarsmakten ha nytta av i sin utveckling 

inom området luft-markintegration? 

Slutsatsen är att det fortfarande existerar skillnader mellan US Army och US Air Force såväl i 
deras doktriner som i deras tillämpning under krig. Skälet till detta är att man inte, ännu, har full-
följt sin transformering fullt ut till en totalintegrerad försvarsmakt.  

Den svenska försvarsmakten har en lång väg att vandra och bör snarast påskynda denna process. 
Några handfasta förslag lämnas för att påskynda denna utveckling.  

Nyckelord: Irak, Operation Iraqi Freedom, Airpower, Joint Operations, luftmakt. 
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Abstract:  
“Airpower theory compared to its practical use in live opera-
tions.” 
-A study regarding the existent US Air Force and US Army doctrines compared to 
the actual use during Operation Iraqi Freedom. 

The thesis starts with a historical background of the doctrine development in both 
the US Air Force and the US Army. It concludes that there was a joint understand-
ing during the Second World War but their view during the Cold war seemed to 
depart.  

The current doctrines are studied and examined. The conclusion in this part is that 
there is a discrepancy regarding where on the battlefield the decisive action will 
take place. The US Air Force emphasize the importance of the battle in the Deep 
operations area while the US Army emphasize the battle in the Close operations 
area.  

After this doctrine study, Operation Iraqi Freedom (OIF) is studied. The joint 
integration during OIF is examined with the focus on the use of Airpower in the 
air-land arena. The conclusion is that never in the history of Airpower has the 
integration with landpower been higher.  

A discussion regarding the results from the earlier chapters concludes that while 
the US is a (the only?!) superpower also in the joint operations arena, there are 
still some lessons to be learned and some areas of potential improvement.  

The thesis concludes with a reflection regarding the Swedish Armed Forces capa-
bilities and possibilities in the air-land integration arena. 

Keywords: Iraq, Operation Iraqi Freedom, Airpower, Joint Operations. 
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Förord: 
Eftersom studien avser att diskutera samverkan mellan mark och luftstridskrafter 
finns det anledning att presentera min bakgrund. Min karriär startade inlednings-
vis med tre års tjänstgöring inom armén som eldledare samt eldledningsplutonchef 
inom fältartilleriet. Därefter genomfördes ett halvårs studier på Chalmers Teknis-
ka högskola varefter jag påbörjade min karriär inom Flygvapnet som stridspilot. 
Min karriär inom Flygvapnet har omfattat tjänstgöring vid Flygtaktiska komman-
dots Internationella avdelning, lärartjänst vid Förvarshögskolan samt inte minst 
aktiv flygtjänst under tolv år som jaktpilot vid två olika flottiljer (F 4 samt F 16). 

Studien hade ej kunnat genomföras utan stöd och hjälp från ett antal personer. Jag 
vill nämna några av dessa och samtidigt förklara varför de tillfrågades om sitt 
deltagande. Deras synpunkter och kommentarer syns inte alltid i uppsatsen då de 
framförallt bistått med att utveckla mina tankar och idéer. De skall ha ett stort tack 
för att de tagit sig tid! 

Dr Phil Meilinger är pensionerad överste i US Air Force och en av de betydelse-
fullaste, nu levande, amerikanska luftkrigsteoretikerna och har publicerat ett stort 
antal böcker och artiklar. Meilinger har bl.a. varit rektor för den högsta ameri-
kanska flygvapenskolan, SAAS1, en ”elitskola” för de bästa amerikanska flygva-
penofficerarna. Meilinger är sedan 2004 anställd vid analysdivisionen på 
Northrop Grumman Cooperation. Jag har under studiens genomförande haft en 
löpande email-korrespondens med Meilinger.  

Generallöjtnant Jan Jonsson, Chef Operativa insatsledningen (C OPIL). Som 
varande den högsta representanten för gemensamma operationer inom Försvars-
makten föll det sig naturligt för mig att få efterhöra hans synpunkter. Generalen är 
dessutom en av innovatörerna bakom det s.k.  FV 2000-konceptet.  

Överste Anders Silwer, Högkvarteret (HKV). Silwer var stf C FTK fram till och 
med 2004-04-01. Han tjänstgör för tillfället på strategiavdelningen på HKV. 
Silwer är tillika chef för SwAFRAP JAS 392. Silwer har genomgått en ettårig 
utbildning vid US Air Force Air War College (2000-01). 

Överste Johan René, Försvarshögskolan (FHS). René är arméofficer med jägar-
bakgrund och sedan 1998 tjänstgörande som stf C KVI/FHS.  Han har erfarenhet 
från mångtaliga övningar vad gäller såväl frontnära strid som strid på djupet. René 
har studerat krigskonst och militärhistoria under många år. Han har bland annat 
skrivit boken Den operativa krigskonstens grunder tillsammans med Henrik 
Friman, FHS.  

Avslutningsvis vill jag även lyfta fram mina handledare, dr Peter Mattsson och 
övlt Claes Bergström och tacka för deras stöd och kloka vägledning som bidragit 
till denna uppsats utformning. 

Med önskan om en trevlig läsning! 

Stockholm 2004-05-24 

Anders Persson

                                                 
1 SAAS= The School of Advanced Airpower Studies, Air University, Maxwell Air Force Base, 
Alabama, USA. 
2 SwAFRAP  - Swedish Air Force Rapid Reaction Unit, förband som omfattar ca åtta JAS 39 som 
skall vara insatsberedda inom 30 dagar. 
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1 Inledning 

1.1 Varför jag valde denna studie 
Vem inom en försvarsmakt skall ha ansvaret för luftstridskrafterna - materialut-
veckling, utbildning, utnyttjande på stridsfältet m.m.? Alltsedan de första flygpla-
nen började utnyttjas för militära uppgifter har det varit en fråga som blivit före-
mål för diskussion. Traditionellt har det oftast stått en kamp mellan arméer och 
flygvapen och denna kamp har framförallt under 1980- och 1990-talet präglats av 
den amerikanska utvecklingen på området. Mitt egna intresse för denna kamp 
väcktes efter det första Irakkriget (1991). Den bok som påvisade problemställ-
ningen för mig inledningsvis var Wardens The Air Campaign3. Andra exempel är 
The Generals War4 som behandlar de interna striderna mellan försvarsgrenarna 
under Irakkriget (1991). The Generals War påvisar att de interna friktionerna ofta 
beror på personliga motsättningar mellan befälhavarna. Ett intressant problemom-
råde som borde undersökas noggrannare då det i kulturer lätt kan bildas uppfatt-
ningar och tyckande istället för ett aktivt sökande efter gränsöverskridande veten-
skapligt belagda resultat. Då det som tidigare vidtalats framförallt är USA som 
leder utvecklingen, med sina enorma resurser och påverkansmöjligheter, har jag 
valt att studera US Army respektive US Air Force utifrån deras syn på Airpower. 

1.2 Syfte och problemformulering 
Syftet med studien är att dra slutsatser och ta lärdom från den senaste utveck-
lingen inom samverkansområdet mellan flyg- och markstridskrafter och därige-
nom sprida denna kunskap vidare genom att skriva en uppsats. En sådan utveck-
ling har skett i USA genom att de varit involverade, under den senaste 10-års-
perioden, i samtliga större militära konflikter, härmed förstås de konflikter som 
rör de rent militära operationerna och inte de många större eller mindre inbördes-
krig som pågått/pågår. 

Resultatet av denna studie skall bidra till att vi i Sverige uppmärksammar detta 
område och lyfter upp det på dagordningen. Jag anser att det är nödvändigt att vi 
påbörjar en snabb förändring inom området gemensamma operationer för att inte 
ytterligare hamna bakom den ledande försvarsmakten i världen. 

Följande frågeställningar kommer att besvaras: 
• Existerar det doktrinära avvikelser mellan US Air Force och US Army vad 

gäller synen på Airpower och dess tillämpning? 
• Finns det skillnader mellan rådande doktriner och hur samverkan mellan 

luft- och markstridskrafter har genomförts i en skarp operation? 
• Hur långt har den amerikanska försvarsmakten kommit inom luft-

markintegrationen? 
• Finns det andra faktorer som styr uppträdandet än doktriner? 
• Vilka slutsatser från studien kan den svenska försvarsmakten ha nytta av i 

sin utveckling inom området luft-markintegration? 

De två sistnämnda frågeställningarna är ett resultat av svaret från de första tre. 
Dessa två frågors svar diskuteras i det avslutande reflektionskapitlet.  

                                                 
3 John A. Warden III, The Air Campaign, toExcel, New York, 2000. 
4 Michael R. Gordon & Bernard E. Trainor, The Generals’ War, Little, Brown and Company, New 
York, 1995. 
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Följande hypotes kommer att prövas under studien: 

Skillnader och motsättningar existerar mellan US Air Force och US Army 
avseende hur Airpower skall användas inom ramen för gemensamma opera-
tioner.  

Om skillnader och motsättningar existerar torde de i så fall ha lett till problem 
under genomförandet av Operations Iraqi Freedom. 

Min antites är att de gällande doktrinerna inom såväl US Air Force som US Army 
har samma uppfattning om vad och hur Airpower skall användas. Detta får till 
följd att de kunde verka på avsett sätt och ingen utveckling erfordras p.g.a. Les-
sons Learned erhållna under Operation Iraqi Freedom.  

Denna hypotes kommer att prövas under min studie och i denna uppsats. Jag har 
haft ett traditionellt perspektiv, det vill säga ett hypotetiskt-deduktivt synsätt med 
en kvalitativ metod. Arbetssätt och metod förklaras närmare i nästa kapitel. 

1.3 Tillvägagångssätt med studien 
Inledningsvis studerades de amerikanska doktrinerna vilka utgör studiens teoretis-
ka grund. Dessa doktriner är öppna källor som går att få tag i via Internet. Även de 
s.k. koncepten, som förekommer inom den amerikanska försvarsmakten, finns i 
mycket stor utsträckning på Internet men även en del amerikansk litteratur har 
använts som källa.  

Efter studie av detta material har Internet5 och facktidskrifter använts som källor 
för att hitta fakta om Irakkriget (2003). De flesta tidskrifter finns i nätversion 
vilket underlättat sökförfarandet. Programvaran Copernic har använts för att söka 
på ett mera systematiskt sätt. Sökorden har varit, i nämnd ordning, Operation 
Iraqi Freedom, Joint Operations, Airpower, Lessons Learned.  

Utifrån de funna dokumenten har sedan programmens inneboende sökfunktion 
använts för att hitta de nyckelord som jag letar efter. Dessa nyckelord har varit 
Integration, Synchronization, Coordination samt Deconfliction (se Centrala be-
grepp). 

Med hjälp av dessa källor har sedan fakta sammanställts och studerats utifrån 
tidigare fastslagna frågeställningar. Delslutsatser har dragits för att slutligen sam-
manfogas i en slutgiltig syntes som presenterats för en utomstående grupp av 
experter.  

Av detta drogs ånyo slutsatser som sedan låg till grund för uppsatsens avslutande 
del. Då det under arbetets gång framkom data som påvisade ett relativt omfattande 
konceptframtagande mellan doktrinernas utgivande har dessa koncept ytterligare 
studerats, vilket också redovisas.  

Sist men inte minst har, utifrån min egen samt expertgruppens erfarenheter, den 
svenska försvarsmaktens förutsättningar för samverkan mellan mark- och luft-
stridskrafter studerats. 

1.4 Avgränsningar och antaganden 
Jag avgränsar min uppsats till studiet av själva fälttåget som formellt avslutades 
den 1 maj 2003. I praktiken kommer fokus att ligga på perioden 19 mars till 9 
                                                 
5 För källkritik på Internet se t.ex. Gunnar Sjöstedt & Paula Stenström, Vilseledning på Internet, 
Rapport 183, Styrelsen för Psykologiskt Försvar, ISSN 1401-2383, Stockholm, 2002. 
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april 2003. Motivet till detta är att tydliggöra de samverkansformer som ägde rum 
under själva krigföringsfasen och icke under en pågående ockupation då Airpower 
inte påverkar utfallet i lika stor utsträckning. 

På grund av den begränsade tiden som står till förfogande avgränsas studien till att 
omfatta endast US Air Force och US Army. Detta medför naturligtvis en be-
gränsning men samtidigt är de två utvalda försvarsgrenarna de största i USA och 
USA utgör i sin tur en av de största försvarsmakterna i världen.  

1.5 Centrala begrepp och begreppsförklaring 
Airpower – I denna uppsats likställs begreppet Airpower med den betydelse som 
EURAC använder i sitt dokument EURAC Air Power Paper6. 

 “Air Power is the ability to project and employ military force in air or space by or 
from an air platform or missile operating above the surface of the earth.” 

Begreppet Airpower används fortfarande inom den amerikanska försvarsmakten 
men har formellt ersatts av Aerospacepower7 vilket skall förtydliga rymdens på-
verkan på dagens operationer. I denna uppsats likställs i sin tur det svenska ordet 
luftmakt med ovanstående definition av Airpower. Den svenska doktrinen för luft-
operationer använder inte ordet luftmakt utan anser att Airpower är ”…en kom-
binerad term av det vi brukar beskriva som luftoperationer och luftstridskrafter.”8  

Joint operations – I denna uppsats likställs begreppet Joint9 operations10 med det 
svenska begreppet gemensamma operationer11.  

Nivåindelning av Joint operations 
Min gradering av Joint operations är enligt följande; integrering, synkronisering, 
koordinering samt de-confliction där integrering är den djupaste formen av sam-
verkan och samordning mellan försvarsgrenarna. 

Integrering12  - Innebär att behovsstyrda individuella stridgrupper kan sättas 
upp oavsett vilken försvarsgren stridskrafterna kommer ifrån. Detta kräver IK13-
system på samtliga ingående förband och ett gemensamt lednings- och sam-

                                                 
6 European Air Chiefs' Conference (EURAC), EURAC Air Power Paper 2001 - A European 
Perspective on Air Power, Paris, 2001, s. 7. 
7 ”aerospace power. The synergistic application of air, space, and information systems to project 
global strategic military power.” USAF, Air Force Glossary, Air Force Doctrine Document 1-2 
(AFDD 1-2), 9 july 1999, s. 19. (sidorna är onumrerade men är numerärt sett den nittonde sidan.) 
8 Försvarsmakten, Utkast till Doktrin för luftoperationer, HKV bet 09 833:60610, 2003-12-19, s. 
12. 
9 Joint - ”Connotes activities, operations, organizations, etc., in which elements of two or more 
Military Departments participate.” Department of Defense, Joint Publication 1-02 – Department 
of Defense Dictionary of Military and Associated Terms, 12 April 2001 (As Amended Through 9 
April 2002), USA, s. 227.  
10 Joint operations - ”A general term to describe military actions conducted by joint forces, or by 
Service forces in relationships (e.g., support, coordinating authority), which, of themselves, do not 
create joint forces.”). Joint Publication 1-02, s. 235. 
11 ”En gemensam operation är en militär operation utförd av stridskrafter ur flera stridskraftsslag. I 
den gemensamma operationen samordnas i förkommande fall mark-, sjö- och luftoperativ verk-
samhet samt andra operativa funktioner.”, Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin(MSD), Fälth 
& Hässler, Värnamo, 2002, s. 104. 
12 SAOL i Wordfinder - förena el. sammanföra till en helhet, fullständiga gm införlivning, alt 
samordna. 
13 IK-system = Igenkänningssystem. System som används för att möjliggöra igenkänning av egna 
förband utan att ha visuell kontakt. 
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bandssystem. Integrering kräver ”ingen” samordning och därmed ”ingen” cent-
raliserad ledning då de ingående delarna till stor del är självsynkroniserande.  

Synkronisering14– innebär samordning i tid och rum, vilket innebär att strids-
krafterna kan uppträda gemensamt och synergieffekter påräknas. T.ex. att kunna 
stänga luftrummet under en kort tid för indirekt eld och sedan öppna det för att i 
rätt tid ta in eget flyg som understöd. Förutsättning för detta är IK-system 
och/eller att momentan samverkan kan ske. Mindre krav på centraliserad led-
ning krävs då beslutsrätten att t.ex. öppna och stänga luftrum kan delegeras 
långt ned i hierarkin. Dock krävs ett mycket utvecklat ledningssystem där alla 
stridskrafter ingår. 

Koordinering15– innebär samordning i rummet. Stridskrafterna kan till viss del 
verka i samma stridsområde och koordinering har skett innan striden påbörjas. 
T.ex. kan flygstridskrafter genomföra förbekämpning i ett visst område som se-
dan efter ett centralt beslut öppnas för landstridskrafter. Samtidigt stängs områ-
det för flygstridskrafter. En centraliserad ledning krävs så att inga missförstånd 
och egenbekämpningar kan inträffa, vilket ställer krav på IK-system. 

”Deconfliction” – innebär en nivå där man delar upp stridsfältet med gränser 
som ej får korsas då risk för egenbekämpning föreligger. Denna nivå ligger 
längst ned på skalan och kräver inga IK-system och heller inget större behov av 
samverkan eller samordning. De ingående stridskrafterna kan efter att gränserna 
har fastställts genomföra sin strid utifrån sina egna erfarenheter och specifika 
förutsättningar. De största problemen finns i gränslandet och att stridskrafterna 
ej kan utnyttja sina styrkor i samma område. 

Indelning av stridsfältet 
Deep operations – innebär operationer som genomförs bortanför Fire Support 
Coordination Line (FSCL), enkelt uttryckt bortanför den indirekta eldens räck-
vidd. Detta inkluderar inte eventuella markrobotars räckvidd eller de nya 
MLRS16-pjäserna. Operationer utförda i detta område har till uppgift att isolera, 
avskära eller att bekämpa tillkommande stridskrafter, d.v.s. vad man ofta beteck-
nar som den andra echelongen. Det kan även ha strategiska syften såsom att be-
kämpa motståndarens Center of Gravity (CoG). Sammantaget bygger det på prin-
cipen att bekämpa fienden tidigare eller att påverka honom utan att slå mot hans 
främsta stridskrafter som vanligtvis är de starkaste. 

Close Operations (benämns även Near operation) – innebär operationer som 
utförs i direkt kontakt med egna styrkor i närheten av Forward Lines of Own 
Troops (FLOT). Området där den dominerande delen av markstriden genomförs i 
syfte att besegra fiendens markstridskrafter. Detta område omfattar normalt inte 
specialförbandens17 strid där flygunderstöd i nära samverkan utförs (om de inte 
råkar befinna sig geografiskt inom detta område).  

Rear Operations - Område där den operativa logistiken samt den operativa och 
taktiska reserven befinner sig. I detta område skapas och möjliggörs kraften hos 
de förband som strider i Close operations. Området har egentligen ingen bakre 
gräns trots användandet av Rear Boundary i figur 1. 

                                                 
14 Enligt SAOL i Wordfinder - synkronisera: åstadkomma samtidighet i, samordna tidsmässigt. 
15 Enligt SAOL i Wordfinder (koordinera) – samordna, sidoordnig. 
16 MLRS = Multi Launch Rocket System. http://www.army-technology.com/projects/mlrs/, 2004-
04-02. 
17 Specialförband  verkar vanligtvis inom Deep operations området. 
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Denna geografiska indelning av stridsfältet är inte en officiell indelning, enligt US 
Army eller US Air Force, utan min egen tolkning. Tolkningen bygger dock på 
samtal med dr Phil Meilinger som i sin tur hänvisade till general Tony McPeak, 
en pensionerad amerikansk flygvapengeneral. McPeak lanserade under 1990-
talets början sin idé, där han ansåg att US Army skulle kontrollera Close opera-
tions och US Air Force High operations vilket också innebar att de skulle kontrol-
lera striden inom Deep operations. Han modifierade sin idé senare till att det var 
den lokala flygbefälhavaren, Joint Force Air Component Commander (JFACC) 
som skulle vara ansvarig. Detta innebar i praktiken att det kunde vara US Navy  
eller US Marines som ledde striden inom Deep operations om dessa hade mer 
flygresurser i aktuell operation än US Air Force.  

2 Metod 
För att förtydliga studiens arbetssätt kommer först US Air Force respektive US 
Army doktriner att studeras vilket kommer att leda fram till den första hypotes-
prövningen. Efter att hypotesen antingen bibehållits eller förkastats prövas den 
mot fallstudien, det vill säga Irakkriget (2003). Sedan den ånyo har justerats eller 
bibehållits provas den mot ett antal ”experter” för att slutligen ha bekräftats eller 
förkastats. De experter/referenser som kommer att användas är C Opil genlt Jan 
Jonsson, C TAK/FTK öv Anders Silwer, stf C KVI/FHS öv Johan René samt 
slutligen US Air Force (Ret) öv Phil Meilinger. Denna metod har valts för att 
minimera risken med att endast göra en hypotesprövning av gällande teorier. 
Risken finns att man får de svar man frågar efter enligt devisen – som man frågar 
får man svar. Med andra ord skulle man kunna säga att arbetssättet har varit att 
försöka att öka antalet perspektiv under prövningen av hypotesen. Två perspektiv 
har använts utifrån min egen bakgrund som förutom tolv år inom Flygvapnet 
inrymmer tre år som arméofficer. Detta skedde inom artilleriet vilket har gett 
författaren en god utbildning i hur indirekt eld används inom markstridskrafterna 
och inte minst betydelsen av den. Flygstridskrafter har stundtals, framförallt inom 
markstridskrafterna, benämnts som indirekt eld. Detta innebär att författaren själv 
har minst två perspektiv d.v.s. såväl ett mark- som luftperspektiv. Målsättningen 
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Figur 1 - Indelning av operationsområdet. 
(Källa: PP-presentation ”5.USMC AIR JOINT”, återfinns hos författaren.) 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN              2004-06-04          FHS 19100: 2044 
Mj Anders Persson  Sida 6 av 64 
 
har varit att använda ett tredje synsätt som skulle kunna benämnas som ”objek-
tivt” eller gemensamt, på engelska joint.  

Min längre bakgrund inom Flygvapnet gör att perspektivet ändock kan bli färgat. 
Det har därför varit bättre att försöka använda det ”rena” markperspektivet, för då 
har man lättare kunnat upptäcka eventuella tendenser att dra mot luftperspektivet. 
Luftperspektivet har vid användandet av det gemensamma perspektivet inte alltid 
gått att hejda. Detta har inneburit att det tredje perspektivet d.v.s. det gemensam-
ma har strukits och endast två perspektiv har använts av mig personligen. Proble-
men med det tredje perspektivet har kunnat minimerats genom att använda en 
referensgrupp som får stå för ytterliggare delar av det multipla perspektivet. 

Med denna bakgrundsbeskrivning vill jag påvisa att jag har personlig erfarenhet 
av bägge dessa perspektiv vilket anses gynna denna studie. Ex-
pert/referensgruppen har också framtagits utifrån att det multipla perspektivet 
skulle säkerställas i så lång utsträckning som möjligt.  

Varför är det viktigt att eftersträva att ha multipla perspektiv under studier och 
framtagande av modeller? Lundberg påvisar i sin bok Veta och välja – om kun-
skapssökning och beslutsfattning18 vinsten med att ha multipla perspektiv för att 
undvika ineffektivitet. Lundberg bygger sitt resonemang utifrån grunden att av 
fakta bygger man en modell. Under byggandet av modellen bildar du dig omdö-
men om den utifrån t.ex. giltighet eller hittills okända fakta - du gör en serie utsa-
gor. Lundberg menar att utsagorna binder ihop fakta med verkligheten. Utifrån 
modellen och omdömena bildas en teori. Teorin används eller prövas med hjälp 
av hypoteser. Under denna prövning eller bekräftelse är det viktigt att använda så 
många perspektiv som möjligt, s.k. multipla perspektiv. Att pröva en hypotes ut-
ifrån endast ett perspektiv kan vara ineffektivt. Det kan krävas mycket arbete 
innan hypotesen kan falsifieras vilket skulle ha upptäckts tidigare om man hade 
använt ett multiperspektiv direkt. Detta synsätt kan alltså snabbare upptäcka fel 
som i sin tur kan påverka din modell. Man bör dock inte glömma att en teori inte 
enbart är byggd på fakta eller att den alltid är sann utan den är det bästa som 
kunde åstadkommas just då! Det viktigaste är att teorin är falsifierbar d.v.s. att 
andra människor skall kunna bekräfta eller förkasta teorin utifrån den framtagna 
modellen. Teorin är alltså utifrån de framtagna omdömena eller utsagorna sann 
men skulle en eller flera av dessa utsagor visa sig falska måste teorin omprövas. 

En annan tänkvärd vinkling av teorier och modeller tar Borgvall och Christoffer-
son upp i sin doktorsavhandling Några tankar om Krigets karaktär och operativa 
miljö med utgångspunkt i Flygstridskrafternas roll i framtiden19.  

”Människan har en inneboende drift till att försöka förstå och förklara olika händel-
ser och skeenden. Hon skapar därför hypoteser, teorier och modeller. Mot denna 
bakgrund är det därför också naturligt att arbeta med förenklade modeller av verklig-
heten. Men modeller kan vara felaktiga och vi har en inneboende tröghet att inte 
överge våra modeller. Till detta kommer att beslutsfattarnas tid ofta styckas sönder 
av mindre viktiga frågor. Det finns sällan tid att fundera kring övergripande och 
långsiktiga angelägenheter.”20  

De fortsätter och avslutar sin inledning med:  
                                                 
18 Anders Lundberg, (et al),Veta och välja – om kunskapssökning och beslutsfattning, Försvarsme-
dia 1990. 
19 Anders Borgvall och Lars Christofferson, Några tankar om Krigets karaktär och operativa miljö 
med utgångspunkt i Flygstridskrafternas roll i framtiden, Försvarsmakten, Stockholm, 2000. 
20 Borgvall & Christofferson, Några tankar om Krigets karaktär och operativa miljö med utgångs-
punkt i Flygstridskrafternas roll i framtiden , inledningstexten. 
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”Hjärnans funktion och automatik medför att man sällan har anledning att tänka på 
vad det egentligen är som händer. Detta betyder att beslutsfattare inte alltid kan arti-
kulera vad det är för antaganden de gör om verkligheten. Det finns emellertid en stor 
fara i att arbeta med oartikulerade antaganden. Har vi här en motsägelse - intuition 
kontra analys?”21 

2.1 Vetenskapligt vald metod 

2.1.1 Hypotesprövning 
Studien inleds med att jag hade en idé eller djärv gissning om hur förhållandet 
mellan de båda doktrinerna egentligen är. Denna idé eller gissning är med andra 
ord min hypotes vilken skall skrivas så att den går att falsifiera. En antites är även 
skriven för att lättare kunna påvisa skillnader och avvikelser från den ursprungliga 
hypotesen. Modellen nedan, se figur 2, redovisar hur min framtagna hypotes utgör 
centrum i min studie vilken sedan prövas gentemot såväl teorin, fallstudien som 
till sist den externa expertgruppen. Varje prövning medför att antitesen indirekt 
prövas och den tes som blir verifierad är den tes som tas med till nästa steg.  

Sammanfattningsvis kommer studien att ha ett traditionellt perspektiv d.v.s. ett 
hypotetiskt-deduktivt22 synsätt med en kvalitativ metod. 

2.1.2 Data 
• Datainsamling 

Datainsamlingen har inneburit studier av de båda doktrinerna samt ett antal upp-
satser som är skrivna om doktrinernas framtagande samt deras inbördes för-
hållande. Datainsamlingen bestod i huvudsak av att söka och inhämta dessa do-
kument via Internet på de båda försvarsgrenarnas hemsidor. Framförallt har re-
spektive försvarsgrens motsvarigheter till FHS använts. Många tips från inte minst 
dr Phil Meilinger har använts för att hitta bra källor som kan bidra med data. När 
det gäller data till fallstudien har använts ett antal rapporter som finns på Internet 
samt Anthony Cordesmann bok The Iraq War – Strategy, Tactics, and Military 
                                                 
21 Ibid., inledningstexten. 
22 ” Forskningsmetod som består i att man utgår från en övergripande teori och ställer hypoteser 
om enskilda förhållanden, vilka sedan prövas med experiment och test.” – Henry Egidius, Term-
lexikon i psykologi, pedagogik och psykoterapi, 6:e upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2000, s. 95. 

2. Teori 

4. ”Experter” 
3. Fallstudie 

Irak 

1. Hypotes 

Figur 2 - Hypotesprövningen i denna studie.  
(Källa: Författarens egen.) 
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Lessons 23 . Boken har använts både som direkt datagivare och som en väg för att 
hitta källor. Data har sökts i många källor för att erhålla bredast möjliga under-
lag.(se Referensförteckningen.) Även i detta hänseende har ett antal personer, bl.a. 
dr Peter Matsson och dr Phil Meilinger, använts som hjälp för att hitta bra källor.  

• Kvalitativa och kvantitativa data 

Kvantitativa data har varit svåra att erhålla p.g.a. sekretessförhållanden samt brist 
på data från irakiskt håll. Vissa kvantitativa data har dock kunnat erhållas via 
Combined Joint Forces Air Component Commanders (CJFACC) egen rapport 
Iraqi by the numbers24. Kvalitativa data har därför i denna uppsats fått ersätta de 
kvantitativa. Jag har helt enkelt fått lita på de data som erhållits genom att söka 
och fråga personer med kännedom om konflikten. Även i detta fall har såväl min 
expertgrupp som handledare tillfrågats. 

• Validitet25och källkritik 

När man läser föregående stycke om datas kvantitativa kontra kvalitativa värde 
väcks frågan om datas validitet. I och med diskussionen om datas validitet kom-
mer även källkritik av datas källor att behandlas under denna rubrik. 

Då man diskuterar militära operationer i närtid kommer alltid frågan upp om datas 
validitet vilket kräver en källkritisk granskning. Försummas denna granskning kan 
datas validitet kraftfullt ifrågasättas. Om data är felaktig blir slutsatserna felaktiga 
vilket i sin tur leder till att hypotesen ej blir korrekt underbyggd. Det vill säga 
validiteten hos den framtagna hypotesen blir låg eller till och med obefintlig. En 
falsifieringsprocess har genomförts dels genom den använda metoden där så 
många perspektiv som möjligt har använts men även i detta sammanhang har 
expertgruppen samt även handledare kunnat användas för att säkerställa datas 
validitet. 

Trots denna process måste alltid ett kritiskt förhållningssätt användas vid såväl 
arbetet som vid läsningen av denna studie. Frågor som har ställts och även skall 
ställas av läsaren är till exempel; - Kan man lita på de källor som har tillhandahål-
lits oss? –Finns det dolda agendor med bakomliggande orsak till att de publice-
rats?  

De flesta böcker om Irakkriget (2003) har, i huvudsak, använt samma källor26 som 
sitt bakgrundsmaterial, vilka i sin tur i huvudsak består av amerikanska källor. På 
senare tid har en hel del självkritiska källor såväl inom den amerikanska för-
svarsmakten som inom det politiska etablissemanget publicerats. Vid en första 
studie kan man ana en alltför positiv rapportering från officiellt håll med en mera 
kritisk hållning från det politiska hållet och då framförallt utanför den republi-
kanska sfären27.  
                                                 
23 Anthony Cordesman, The Iraq War – Strategy, Tactics, and Military Lessons, The Center for 
Strategic and International Studies (CSIS), Westport, 2003.  
24 US CENTAF Assessment and Analysis Division, Operations Iraqi Freedom – By The Numbers, 
CENTAF-PSAB, 30 april 2003. 
25 Validitet – grad av giltighet hos begrepp, påståenden logiska slutledningar, teorier och tester. 
Egidius, Termlexikon i psykologi, pedagogik och psykoterapi – Sjätte Upplagan, s. 254. 
26 Se t.ex. Cordesmann, The Iraq War – Strategy, Tactics, and Military Lessons, British Ministry 
of Defence, Operations in Iraq: First Reflections, Her Majesty’s Stationery Office, London, 2003, 
Walter J. Boyne, Operation Iraqi Freedom – What went right, What went wrong, and why, Forge, 
New York, nov 2003 samt Meilinger, Operations Iraqi Freedom – Lessons Learned in the Airwar, 
opublicerad artikel, 2003, återfinns hos författaren. 
27 Se t.ex. pensionerade generalen Clarks bok, Winning Modern Wars: Iraq, Terrorism, and the 
American Empire, Public Affairs, New York, 2003. Clark är en av det demokratiska partiets 
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De största meningsskiljaktigheterna rör sig dock om hur Irakproblematiken sköts 
nu och hur den amerikanska regeringsmakten och försvarsmakten egentligen hade 
planerat för den efterföljande ockupationen.  

Då denna uppsats behandlar själva kriget är det en segrarmakt som beskriver hur 
kriget egentligen gick till och som talesättet säger så är det segrarmakterna som 
skriver historien. Man kan dock utnyttja den syskonrivalitet som råder mellan 
försvarsgrenarna för att på detta sätt få en något mer ”objektiv” bild. Då uppsatsen 
behandlar hur användningen av Airpower egentligen gick till är det viktigt att läsa 
såväl armé- som flyginfluerad litteratur och inte minst de rapporter som publiceras 
av US Joint Force Command (USJFCOM). 

Ett annat exempel på kritik gällande officiella rapporter är de från det brittiska 
Ministery of Defense (MOD). Dessa rapporter anses vara mycket slätstrukna och 
inte lyfta fram de problem som fanns inom de engelska förbanden28. Storbritanni-
ens sittande regering går mot ett nytt val och önskar inte en alltför stor kritik mot 
operationens genomförande. Det räcker med kontraverserna kring att regeringen 
Blair fokuserade på och motiverade hela operationen med Iraks ”påstådda” inne-
hav av massförstörelsevapen.  

Officiella böcker och dokument utgivna av US Air Force samt US Army skolor 
har använts då dessa förhållandevis opartiskt och ocensurerat, diskuterar sina 
respektive försvarsgrenars doktriner och koncept. Exempel på detta är dr William-
son Murray bok, Transformation concepts for National Security in the 21st Centu-
ry29, i vilken de koncept som tas upp i denna uppsats diskuteras utifrån en såväl 
armé-, flyg- som gemensam synvinkel.  

Styrelsen för psykologiskt försvar har gett ut en rapport30 som avhandlar källkritik 
av data hämtade från Internet. Denna rapport har studerats och använts som rikt-
värde under arbetet. 

Författaren har vidare antagit att USA inte har någon intention att avsiktligt bistå 
med falska uppgifter i de öppna källor som de har ställt till allmänhetens förfo-
gande. Det finns alltför många kritiker i USA för att detta skulle vara ett medvetet 
val. Dock kan man naturligtvis förstärka vissa händelser respektive förringa andra 
för att framstå i en bättre dager.  

Avslutningsvis anser jag att den interna validiteten höjs med hjälp av användandet 
av min expertgrupp och att den externa validiteten förstärks i och med genomfö-
randet av uppsatsseminariet. 

2.1.3 Fallstudie för och emot 
Karakteristik för en fallstudie är enligt Backman31 (1998) att man undersöker ett 
fenomen i sin realistiska miljö för att lättare kunna dra slutsatser. Han säger vidare 
att gränsen mellan fenomen32 och kontext33 ofta är mycket otydlig och många 
källor återfinns som bevisar dessa slutsatser.   

                                                                                                                                      
presidentkandidater. En recension av boken återfinns i nr 4/2003 av KKrvAHT, i denna recension 
tas också den eventuella politiska innebörden upp eller rättare sagt syftet med hans bok debatteras. 
28 Enligt en RAF talesman Group Captain Finn vid föredragning på MOD i London 2004-01-30. 
29 Dr Murray Williamson (red.), Transformation concepts for National Security in the 21st Cen-
tury, Strategic Studies Institute, US Army War College, Carlisle, September 2002. 
30 Göran Leth & Torsten Thurén, Källkritik för Internet, Styrelsen för Psykologiskt försvar, Rap-
port 177, Stockholm, 2000. 
31 Jarl Backman, Rapporter och uppsatser, Studentlitteratur, Lund, 1998, s. 48-49. 
32 (SAOL) märklig händelse el. företeelse 
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Krig är alltför obegripligt och svårdefinierbart eller rättare sagt mätbart för att 
enbart kunna studeras och läras genom teorier. Varför är då inte teori, inkluderat 
med vetenskap, tillräckligt? Detta kan Clausewitz bringa klarhet i då han bl.a. 
anför att det finns flera svårigheter med att försöka teoretisera krigföring34. Detta 
beror på krigets natur, dess inneboende egendomligheter såsom de psykiska kraf-
terna och deras verkan samt att kriget utförs som en växelverkan mellan levande 
organismer och slutligen krigets dimma d.v.s. den stora osäkerheten om de data 
som finns tillgängliga för beslut.  

Det ovanstående resonemang missar är att en teori inte behöver vara vetenskapligt 
belagd utan syftet kan vara att teoretisera35 fram en möjlig grund att stå på. Denna 
grund får sedan genom vetenskapliga försök eller beprövad erfarenhet bli en 
vetenskap. Detta innebär att trots vad Clausewitz säger kan man teoretisera om 
krig men inte genom att enbart använda vetenskapliga metoder. Vetenskapen 
erfordrar att få lite inslag av den s.k. fältherrekonsten för att bli fulländad då 
vetenskap inte klarar av den komplexa miljön som krig utgör. Däremot utgör den 
ett stöd i utvecklingen av teorierna samt av krigskonsten.  

Fallstudier kan inom krigsvetenskapen anses vara särskilt lämpliga i och med att 
krig alltid är komplexa till sin natur. Då man försöker att förklara, förstå eller 
beskriva varför ett speciellt krig gick som det gick får fallstudie anses vara ett 
lämpligt val. Fallstudier anses enligt Backman (1998) just kunna svara på kom-
plexa problem som man önskar förklara, förstå eller beskriva. Då en fallstudie kan 
ha olika avsikter nämligen deskriptiv, förklarande eller explorativ så kommer 
denna studie att använda den deskriptiva d.v.s. den beskrivande avsikten. 

2.2 Forskningsetik 
I en uppsats bör man alltid vidga sin kritik och fråga sig huruvida det egna arbetet 
kan gynna någon annan. Kan samtliga av de källor som finns tillgängliga vara 
”planterade” för att gynna endera sidan i konflikten? Det blir alltså inte bara en 
fråga om källornas validitet och trovärdighet utan även om det finns medvetet 
falska källor medtagna för att på så vis rättfärdiga sina handlingar. Vad kan i så 
fall syftet vara med denna typ av planterade källor och hur sannolikt är förekoms-
ten av denna typ av källor? Det finns i dagsläget inget givet svar utan historien får 
visa om studiens (såväl som andras) val av källor var lämpliga för denna typ av 
arbete. Frågan om datas validitet har tidigare diskuterats men då mera med per-
spektivet att inte samtliga data lyfts fram utan endast de positiva. Detta innebär 
inte att de data som har presenterats är falska utan att de möjligtvis inte visar hela 
bilden. Jag anser att USA som övriga koalitionsstater skulle ta oerhörda risker 
med ett sådant beteende vilket innebär att risken är liten att det finns ett syfte med 
att redovisa falska data.  

Då denna uppsats skall belysa skillnaden mellan US Army och US Air Force syn 
på luftstridskrafternas användning i den gemensamma operationen så anser förfat-
taren att studien inte tjänar någons syfte i och med mitt val av studieobjekt. I 
studiens syfte ligger att kritiskt granska båda dessa. En viss risk finnes dock rö-
rande de data som rör fallstudien. Detta har författaren försökt att hålla i bakhuvu-

                                                                                                                                      
33 (SAOL) skriftställes sammanhang 
34 Carl von Clausewitz, Om kriget, Bonniers Fakta Bokförlag AB, Stockholm, 2002, s. 97-110. 
35 Jag anser att Clausewitz syftade mera på det vetenskapliga teoretiserandet än den innebörd som 
jag lägger i ordet teori. I detta sammanhang får ordet teorisera nästan samma innebörd som att 
filosofera. 
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det under hela studien. Läsaren uppmanas själv att inta detta kritiska förhållnings-
sätt vid läsningen av studien. 

Vad gäller de ingående personerna i min expertpanel så har Vetenskapsrådets 
Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning36 i 
tillämpliga delar använts. Det innebär i praktiken att samtliga personer har tillfrå-
gats och tillsänts37 en kopia av uppsatsen innan tryckning och därmed givits möj-
lighet att påverka och ändra eventuella felaktigheter. De har också vid två tillfäl-
len fått frågan om de vill utgå från studien helt och hållet.  

Som avslutning har, vad gäller forskningsetik, författaren haft följande ledord 
under arbetet - öppenhet, kvalitet och relevans. 

3 Bakgrund  

3.1 USA militära organisation och ledning. 
Den amerikanska försvarsmakten består av fyra38 försvarsgrenar. De är i bok-
stavsordning: US Air Force, US Army, US Marine Corps och US Navy.  

Inom den amerikanska försvarsmakten finns det två huvudspår för ledning under 
Presidenten och Försvarsministern (Secretary of Defence (SECDEF)).  

Ett spår där det administrativa/byråkratiska (ADCON) ansvaret ligger och ett spår 
där den operativa befälstrukturen bestäms39.  
 

 
Figur 3: Kommandostrukturen i US Air Force. 

(Källa: US Air Force, Basic Doctrine Air Force Doctrine Document 1(AFDD 1), September 1997, 
s. 63.) 

                                                 
36 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 
Elanders Gotab AB. Finns på internet 
http://www.vr.se/fileserver/index.asp?fil=ZOKCAOA10OJ0, 2004-04-11. 
37 Kommer att tillsändas efter seminariets genomförande men innan publicering. 
38 US Coast Guard ingår i US Navy under krigstid. Idagsläget lyder de under Homeland defense. 
39 Med begrepp som Combatant command (COCOM), Operational control (Opcon), Tactical 
control (Tacon) samt Support. 
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När det gäller US Air Force ser strukturen ut som i figur 3. Vissa kommentarer till 
figuren finns, t.ex. att begreppet CINC (Commander in Chief) inte skall användas 
längre då det egentligen bara finns en sådan chef, nämligen Presidenten. Idag 
används begreppet Combatant Commanders för områdesbefälhavare s.k. Major 
Commands40. Combatant Commanders kallas också de befälhavare som är chefer 
för specifika funktioner inom den amerikanska försvarsmakten såsom t.ex. Speci-
al Operations Command (SOC). Vanligtvis utses dock en av områdesbefälhavarna 
att vara supported Commander41 vilket innebär att han är ansvarig direkt under 
Försvarsministern och Presidenten. Tillsammans utgör dessa det så kallade Natio-
nal Command Authority (NCA)42. Det är endast detta ”råd” som har det lagliga 
stödet att påbörja militära operationer. Ytterst ansvarig är dock alltid Presidenten 
då han till syvende och sist är försvarsmaktens överbefälhavare och ansvarig för 
dess handlingar gentemot det amerikanska folket. Combatant Commander utser 
sedan, om behov finns, en Commander Joint Task Force (CJTF) som leder den 
gemensamma operationsstyrkan. Vad gäller flygdelen så finns det inom varje 
Major Command en flygbefälhavare som i sin tur utser en Commander Air Force 
Forces (COMAFFOR) som leder samtliga flygvapenresurser inom den utsedda 
Joint Task Force (JTF). Om detta utgör den största delen av tilldelade flygresurser 
blir den flygbefälhavaren (COMAFFOR) även Combined Force Air Component 
Commander (CFACC) för samtliga flygresurser som finns inom JTF43. 

Det administrativa spåret löper uppifrån och ned med början på Secretary of the 
Air Force (SAF), Chief of Staff of the Air Force (CSAF), Major Command (MA-
JCOM), Numbered Air Forces (NAF) ned till enskilda Wings. Det administrative 
spårets organisation finns alltid fastställt och det är inom denna som beslutsrätten 
rörande hur man organiserar, utbildar och utrustar US Air Force återfinns.44  När 
det gäller de övriga försvarsgrenarna ser det i stort sett likadant ut på den vänstra 
sidan45 medan andra namn används på den högra men principen är densamma. 
Den centrala ledningstanken hos US Air Force är dock alltid ”Centralized control 
and decentralized execution.”46. 

Hur kommer då Joint Chiefs of Staff (JCS) med dess Chairman of the Joint Chiefs 
of Staff (CJCS) in i bilden? CJSC är Presidentens eller rättare sagt National Secu-
rity Councils (NSC) högste militära rådgivare och i den positionen föreslår han 
den militärstrategiska inriktningen. Han utövar även, efter samråd med Försvars-
ministern, befälsrätt över Combatant Commanders vad gäller att upprätta opera-
tionsplaner i deras respektive geografiska område. Formellt sett ingår inte CJSC i 
någon av de två tidigare uppräknade ledningsrören utan ingår endast i vad de 
själva kallar för ”channel of communication”47. 

                                                 
40 T.ex. Central Command (CENTCOM) som är ansvarigt för Gulfregionen inkl Irak och Atlantic 
Command (ACOM) ansvarigt för Atlanten.  
41 US Air Force, Organization and Employment of Aerospace Power, Air Force Doctrine Docu-
ment 2, (AFDD 2), 17 Feb 2000, s. 27. 
42 Joint Publication 3-0(JP 3-0), Doctrine for Joint Operations, 10 September 2001, kap. II-5 
”Command Relationships”. 
43 Det kan alltså lika gärna vara en officer från US Navy eller US Marine som blir utsedd till 
CFACC. Allt beror alltså inte på vem som bistår med mest resurser utan snarare vem som har bäst 
ledningskapacitet på avsedd plats. 
44 AFDD 1, s. 65-66. 
45 Vem som blir Combined Force Land Component Commander (CFLCC) beror på motsvarande 
skäl som CFACC men det är antingen en befälhavare från US Army eller USMarine som får 
befattningen. 
46 AFDD 1, s. 61. 
47 US Army, The Army, Field Manual 1, June 2001, s.18. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN              2004-06-04          FHS 19100: 2044 
Mj Anders Persson  Sida 13 av 64 
 

3.2 Den historiska bakgrunden 
”I have long believed that since there exists in the Army and Air Force a unique 
complementary relationship to conduct warfare on the landmass, it is absolutely es-
sential that a close relationship exist, at all levels, between the two Services.”48 

Hur Airpower skall användas eller hur avvägningen mellan direkt understöd49, 
indirekt understöd50och egen strid51  skall ske är en fråga som dryftats ända sedan 
flygets inträde på den militära arenan. Redan Douhet hade en mängd problem med 
att få sin övertygelse om en självständig försvarsgren accepterad inom den itali-
enska försvarsmakten. Armén och marinen såg flygstridskrafter som en del av sin 
egen försvarsgren och att den skulle läggas in som en del av den indirekta elden. 
Respektive försvarsgren hade inledningsvis sina egna flygstyrkor och i vissa 
länder är det så fortfarande trots att självständiga flygvapen har bildats sedan 
många år. Som kuriosa kan nämnas att Sverige redan 1926 skapade ett självstän-
digt flygvapen vilket kan jämföras med US Air Force som bildades först efter 
andra världskriget. Innan och under andra världskriget var flygvapnet en gren 
inom US Army och benämndes för US Army Air Forces (US AAF) Då denna 
uppsats framförallt skall fokusera på den amerikanska försvarsmakten är det värt 
att notera att det amerikanska flygvapnets ”grunddoktrin” är Field Manual52 (FM) 
100-20,53 som gavs ut 1943. Den byggde på de erfarenheter som framförallt fram-
kommit vid fälttåget i Nordafrika54 nämligen att Airpower inte fick delas upp och 
decentraliseras men framförallt att luftöverlägsenhet är en förutsättning för att 
lyckas med striden på marken. Den kan till och med sägas vara ”US Air Force 
Magna Charta of American air power and the basis of for todays Air Force Man-
ual (AFM) 1-1 Basic Aerospace Doctrine of the United States Air Force”55.  

Vad gäller Airpower inom US Army doktrinutveckling, stödde de utvecklingen av 
FM 100-20 efter andra världskriget vilket innebar att de inkorporerade synsättet i 
sin egen FM 31-35, Air-Ground Operations, 1946 och den förblev gällande till 
och med början av Korea-kriget.  

De övriga försvarsgrenarna drog motsvarande slutsatser från andra världskriget 
men tyvärr endast inom respektive försvarsgren. Det vill säga US Navy flygstrids-
krafter skall ledas centralt av en flottist och US Marines flygstridskrafter skall 
ledas centralt av en marinkårist. Detta berodde på, när det gäller flottan, dess 
                                                 
48 Kent R. Laughbaum, Synchronizing Airpower and Firepower in the Deep Battle, CADRE Paper, 
Air University Press, Maxwell Air Force Base, Alabama, 1999, s. 7. 
49 Omfattar Close Air Support (CAS), Anti Sub Warfare (ASW) och Anti Surface Warfare 
(AsuW). 
50 Omfattar Battlefield air interdiction (BAI) och Air interdiction (AI). 
51 Omfattar såväl den strategiska striden benämnd Strategic attack (SA) som striden om luftkon-
trollen benämnd Offensive counter air (OCA) respektive Defensive counter air (DCA). 
52 US Army benämner sina doktriner för Field Manuals (FM). 
53 US Army Air Forces (US AAF), Command and Employment of Air Power, Field Manual 100-
20, Wardepartment, 1943. 
54 Detta fälttåg har av andra författare, från till exempel US Marine  och US Navy, använts för att 
just förespråka delegering av flygstridskrafternas ledning gentemot centraliserad ledning medan 
US Air Force, å andra sidan, anser det utgöra ett tydligt argument för sitt val av centraliserad 
ledning. Se exempelvis Cummings, “Aviation Command and Control”, Marine Corps Gazette 73 
January 1989, s. 19 och ”Colonel Dexter’s Report”, US Naval Institute Proceedings 116, Decem-
ber 1990, s. 43ss. För mer centrallednings-positiva artiklar se t.ex. Shawn P. Rife, “Kasserine Pass 
and the proper application of Airpower”, JFQ Autumn/Winter 98-99, s. 71-77. Även Marco 
Smedberg har skrivit om denna utveckling:”Flygkriget i Nordafrika 1940-1943. Brittisk och 
amerikansk doktrinutveckling.”, Pennan & Svärdet, nr 1 1998. 
55 Stephen J. McNamara, Air Power’s Gordian Knot – Centralized versus organic control, Air 
University Press, Maxwell Air Force Base, Alabama, aug 1994, s. 7 
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användande av hangarfartygsbaserat flyg i samband med stora sjöslag/operationer 
och inte minst deras tradition av att vara självständiga56.  

En erfarenhet vid stora sjöslag var att det gällde att kraftsamla sina resurser. Den-
na lärdom visades sig såväl vid Battle of the Coral Sea, med ett negativt resultat 
och vid Battle of Midway, med ett positivt resultat. En annan lärdom, vilken är en 
utveckling av den första, var att inte kraftsplittra d.v.s. i detta fall dela upp sina 
flygstridskrafter mot såväl sjö- som markmål.57  

Vad gäller US Marines så uteblev deras flygunderstöd ett antal gånger bland annat 
på grund av för kort räckvidd hos flygplanen samt US Marines oförmåga att an-
vända hangarfartyg. Detta berodde på att deras piloter inte hade träning för att 
starta och landa på hangarfartyg vilka US Marines heller inte hade några egna 
av.58 Dessutom hade flottan lämnat marinkåren ”i sticket” i början av kriget vid 
Wake Island och även motvilligt erbjudet flygunderstöd vid Guadalcanal.59 Gua-
dalcanal är värt att uppmärksamma då marinkåren kom fram till en liknande 
uppdragsprioritering som US AAF gjorde på andra sidan jordklotet i Nordafrika. 
Denna var först och främst luftöverlägsenhet, sedan Air Interdiction och slutligen 
Close Air Support (CAS).60 Trots denna operations slutsatser etablerade och sat-
sade US Marines på sin förmåga till CAS vilken med åren har utvecklats till 
perfektion genom deras täta samverkan med sina egna markförband. Varför kom 
de då fram till denna slutsats då US AAF kom fram till raka motsatsen? US Mari-
nes kom fram till att förlusterna under CAS var mindre än vid luftstrid vilket inte 
var slutsatsen i Nordafrika och Europa. Detta berodde på att i Stilla Havet fanns 
det såväl US Navy som US AAF flygplan som deltog i striderna. Dessa utkämpade 
vanligtvis striden om luftkontrollen men även US Marines fick som tidigare 
nämnts vid såväl Guadalcanal som vid Okinawa först och främst använda sitt flyg 
till luftstrid och först därefter till CAS61. Jag anser att deras slutsats berodde på 
oron att om de inte själva utvecklade en expertis i CAS, så skulle ingen annan 
heller göra det, och upplevelsen av att sakna luftunderstöd vid viktiga tillfällen 
hade satt sin prägel på framtiden. Ett annat skäl är att US Marines inte innehåller 
lika mycket indirekta bekämpningssystem som US Army. 

Under Kalla kriget blev US Air Force kraftigt tyngda av kärnvapnens påverkan 
och Strategic Air Command (SAC) blev den tyngsta och mäktigaste delen av US 
Air Force. Tactical Air Command (TAC) blev helt och hållet inriktat på CAS. 
Doktrinära tankar som existerade under Kalla kriget var från början Massive 
retaliation vilket senare övergick till Flexible Respons under President Kennedys 
ledning 1961. Trots att en viss uppluckring av betydelsen av att enbart satsa på 
kärnvapen skedde i och med Flexible Respons kunde man i 1964 års US Air Force 
doktrin läsa att den bästa förberedelsen för mindre krig är att förbereda sig på 
totalt krig.62 

Indelningen i SAC och TAC höll i sig även under Vietnamkriget vilket inte för-
bättrade möjligheterna att gå segrande ur den konflikten. Under Vietnamkriget 
blev det också uppenbart att flygstridskrafterna inte stod under en centraliserad 

                                                 
56 McNamara, Air Power’s Gordian Knot – Centralized versus organic control, s. 47. 
57 Ibid., s. 55-56. 
58 Ibid., s. 56. 
59 Ibid., s. 57-58. 
60 Ibid., s. 59. 
61 Ibid., s. 64-65. 
62 Air Power Theory, s. 15. Manuskript till CD:n The Aerospace Power Course, version 1.2, 
USAF. Återfinns hos författaren. 
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ledning, som erfarenheterna från andra världskriget hade visat vara önskvärt, utan 
att respektive försvarsgrens flyg i stort sett hade sina egna agendor. Mycket liten 
samordning var eller blev etablerad, den kan närmast beskrivas som en geografisk 
samordning d.v.s. i gränslandet mellan ”de-confliction” och koordinering enligt 
definitionerna i kapitel 1.5.  

Efter Vietnamkriget skedde en utveckling inom den amerikanska försvarsmakten 
av militärteorin i form av forskning kring ämnet operational art. Den initierades 
framförallt av US Army som byggde upp Training and Doctrine Command (TRA-
DOC)63, en institution som fick ansvar för att inte bara skriva nya doktriner utan 
att även fullfölja dessa genom praktiska tester vilket innebar att de genomförde 
praktiska övningar av olika koncept. Ett intressant faktum är att sovjetiska mili-
tärkällor låg bakom denna ”nytändning” och fokusering på operational art. Även 
om initieringen togs av US Army är det intressant att notera att det var vid US Air 
Force som de flesta av de översatta sovjetiska militärteorierna fanns, vilket de 
förvånansvärt nog inte använde i sin doktrinutveckling. Det kanske mer beror på 
att ”Airmen tend to be doers and not thinkers”64. US Air Force tog inledningsvis 
ingen lärdom av Vietnamkriget utan fortsatte sitt fokus på kärnvapen. TAC påbör-
jade ett samarbete med TRADOC efter att dessa hade kommit fram med ett kon-
cept som kallades för AirLand Battle65.  

”But neither the Army nor the Air Force can fulfill any one of those functions com-
pletely or by itself. Thus, the Army cannot win the land battle without the Air For-
ce.”66 

Detta koncept påvisade behovet av gemensamma operationer för att kunna hejda 
och slå en eventuell sovjetisk invasion av Västeuropa. Ett viktigt steg i denna 
utveckling togs i och med utgivningen av FM 100-5/1982 samt den fyra år senare 
uppdaterade versionen FM 100-5/1986 vilken till stora delar byggde på kärnpunk-
terna bakom den sovjetiska synen på Deep battle67. Detta tänkande kan fortfaran-
de idag sägas vara rätt när det gäller Industrial based warfare68 det vill säga krig 
mellan två industrialiserade kontrahenter. Det som saknades för US Air Force del 
var ett strategiskt tänkande i denna typ av koncept. Fortfarande var det strategiska 
tänkandet endast upptaget av kärnvapen. I praktiken skulle man kunna säga att US 
Air Force, vad gäller TAC, gick tillbaks till den stödjande rollen som många 
arméföreträdare hade slagits för under 1920- och 1930-talet.69 Under hela 1980-
talet var AirLand Battle doktrinen de facto även TAC:s doktrin. Under denna 
period genomfördes två operationer, Operation Eagle Claw70 och Operation 
Urgent Fury71 vilka båda visade på stora samordningsproblem mellan försvars-

                                                 
63 ”TRADOC operates 32 schools and centers at 15 Army installations.”, US TRADOC hemsida, 
http://www-tradoc.army.mil/who.htm, 2004-04-14. 
64 Philip S. Meilinger (red.), The Paths of Heaven , Air University Press, Alabama, 1997, s. XXIX. 
65 Som i sin tur efterträdde Active Defence-doktrinen. Se bland annat Rekkedal, Modern Krigs-
konst: Militärmakt i förändring, Stockholm, Elander Gotab 2002, s. 128-131. 
66 US Army, FM 100-5, Operations, Department Of The Army, Washington Dc, 29 April 1977, s. 
8-1. 
67 Frederick Kagan, “Army Doctrine and Modern War: Notes Toward a New Edition of FM 100-
5”, Parameters, Spring 1997, s. 134-151.  
http://carlisle-www.army.mil/usawc/Parameters/97spring/kagan.htm, 2003-12-08. 
68 Ibid., s.134-151. 
69 Air Power Theory, s. 18. 
70 Den misslyckade räddningsaktionen av den amerikanska gisslan på den amerikanska ambassa-
den i Iran, 1980. 
71 Invasionen av Grenada, 1983 som hade till syfte att rädda och evakuera amerikanska medborga-
re. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN              2004-06-04          FHS 19100: 2044 
Mj Anders Persson  Sida 16 av 64 
 
grenarna. Den enda försvarsgren som hade ”lyft” sin doktrin till den operativa 
nivån var vid denna tidpunkt US Army. De båda ”misslyckade” gemensamma 
operationerna ledde 1986 fram till att den amerikanska statsapparaten lagstiftade 
fram the Goldwater-Nichols Act of 1986. Denna innebar att försvarsgrenarna 
ålades att ta fram ett gemensamt försvar och att förbättra samordningsmöjlighe-
terna mellan sig. The Goldwater-Nichols Act lyfts ofta fram som ett startskott för 
utvecklingen av gemensamma operationer men det finns även kritiker till den som 
anser att den stundtals till och med förstärker skillnaderna. 

“Rather it charges each service with the responsibility to develop military capabili-
ties that ‘fulfil (to the maximum extent practicable) the current and future operational 
requirements of the unified and specified combatant commands.’”72 

Den  klargör tydligt att det är mer eller mindre en tävling mellan försvarsgrenarna. 
Det gäller att hitta en roll inom respektive uppdragstyp. Den som ställer den mest 
relevanta, effektiva och ekonomiska kapaciteten till förfogande till Combatant 
Commanders får pengarna och uppdraget!73 

Ett exempel på denna rivalitet är att det till och med klart och tydligt skrivs att det 
är viktigt att vara med i så många roller som möjligt för att påvisa sitt existensbe-
rättigande. Tidigare citerad bok/RAND-studie tar sin utgångspunkt i detta reso-
nemang. Den påvisar också vikten av att man uttrycker sin kärnkompetens (core 
competencies) i termer som lätt kan hänföra sig till roller inom gemensamma 
operationer (joint missions). Fokus skall vara på den operativa nivån för att säker-
ställa kopplingen. 

När det gäller US Armys utveckling efter utgivningen av FM100-5/1986 kom 
Irakkriget (1991) vilket ledde fram till en i många stycken mycket allmängiltig 
FM 100-5/1993. Denna doktrin stakade inte ut någon direkt konceptuell tanke74 
utan relaterade enbart till ett antal grundläggande operativa principer eller ”re-
cept” för hur krig skall föras. Dessa ”recept” avviker från allt vad operational art 
står för d.v.s. att ta risker i syfte att erhålla initiativet och därigenom kunna agera 
snabbare än motståndaren. Ett direktiv var t.ex. att ”move slowly and cautiously, 
avoid casualties at all costs, and achieve victory through planning.”75 Termen 
AirLand Battle existerar överhuvudtaget inte i 1993 års utgåva av FM 100-5. FM 
100-5/1993 vände tillbaks till det gamla amerikanska synsättet att tillräcklig eld-
kraft löser alla problem.  Problemet har sedan rättats till i och med utgivande av 
FM 3-0/200176 med dess koncept av Full Spectrum Operations77.(Se kapitel 3.4) 

US Air Force kom i slutet av 1980-talet att påbörja en utveckling som ledde fram 
till att stora delar av Irakkriget (1991) präglades av en inledande strategisk bomb-
kampanj (utan kärnvapen). En utveckling av denna kärnvapenfria strategiska 

                                                 
72 Glenn A. Kent & David A. Ochmanek, Defining the Role of Airpower in Joint Missions, RAND, 
1998, s. 5. Citatet i citatet hänför sig till följande nottext “See Title 10 U.S. Code. , section 3013 
for the Army, 5013 for the Navy, and 8013 for the Air Force.” 
73 Ibid., s. 5. 
74 Andra författare hävdar att ett manövertänkande infördes i denna doktrin. Se till exempel Anders 
Cedergren, Koncept, kompetens och vapen i kombination, kap 12 i Anderberg m.fl. (red.), Irakkri-
get – Perspektiv på politik och krigföring, Försvarshögskolan, Elanders Gotab AB, Vällingby 
2004, s. 246-248. 
75 Kagan, “Army Doctrine and Modern War: Notes Toward a New Edition of FM 100-5”, s.134-
151. 
76 Man har i och med utgivandet FM 3-0/2001 övergett sin tidigare numrering, 100-5, när det 
gäller doktrinen för Operations. 
77 US Army, FM 3-0, Operations, June 2001, Headquarters department of the Army, kapitel 4. 
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inriktning bidrog inte minst John Warden78 till under sitt arbete vid Pentagon 
under slutet av 1980-talet. 

3.3 Tidigare forskning 
Om man studerar själva samverkansbiten mellan US Air Force respektive US 
Army samt deras syn på användningen av Airpower finns det en intressant studie 
som heter Green and Blue in the Wild Blue: An Examination of the Evolution of 
Army and Air Force Airpower Thinking and Doctrine Since the Vietnam War79. 
Den är skriven 1993 som ett examensarbete vid The School of advanced Airpower 
Studies (SAAS) av Major Robert J. Hamilton. Den beskriver precis som titeln 
antyder hur utvecklingen av respektive försvarsgren påverkat den andra. Exem-
pelvis påvisar den hur utvecklingen har gått från SA via CAS till AI. 

För en studie över indelningen av flygstridskrafternas olika uppgifter och dess 
olika tyngdpunkt hos olika försvarsgrenar kan bland annat Clayton K. S. Chun 
bok, Aerospace Power in the Twenty-First Century - A Basic Primer, rekommen-
deras. Den beskriver på ett sakligt men översiktligt sätt Airpower-teoretikernas 
olika teorier, definierar vad en teori är samt innebörden av de olika uppgiftstyper-
na. Den beskriver även hur planering av luftstridsoperationer går till. Boken kan 
rekommenderas då den använder många historiska exempel för att belysa de olika 
innebörderna och vilken roll de spelar. Boken behandlar även US Navy respektive 
US Marines syn på Airpower under tidens gång.  

”Air and space forces need to balance the requirements and priorities for all of their 
functions: air and space superiority, strategic attack, interdiction, and CAS. If inter-
diction works, friendly ground forces will not even see a significant portion of an 
enemy’s force. If not, airmen may need to apportion many of their resources to 
CAS.”80 

En annan källa som behandlar bakgrunden till denna uppsats ämne är den distans-
kurs som ges ut på CD av Air University, US Air Force. Den heter The Aerospace 
Power Course81 och tar bl.a. upp utvecklingen av US Air Force doktrinen sedan 
det andra världskriget men även den påverkan som US Army doktrinutveckling 
har haft på US Air Force efter Vietnamkriget.  

En modern studie som beskriver doktrinutvecklingen efter Irakkriget (1991) är 
Laughbaum, Synchronizing Airpower and Firepower in the Deep Battle82. Denna 
studie fokuserar på de olika doktrinernas syn på The Deep Battle med därtill 

                                                 
78 Utgivare av boken The Air Campaign vilken lyfter fram betydelsen av att flygstridskrafterna 
används på djupet mot fiendens CoG. John Warden tjänstgjorde vid det s.k. Checkmate vid Penta-
gon under planeringen av Operation Desert Storm. Checkmate var ett topphemligt krigspelscen-
trum för USAF. Den strategiska luftkampanjen som Warden föreslog benämndes för Instant 
Thunder. Wardens förslag genomfördes aldrig utan endast till en mycket begränsad del. För vidare 
läsning rekommenderas Clayton K. S. Chun, Aerospace Power in the Twenty-First Century - A 
Basic Primer, United States Air Force Academy in cooperation with Air University Press, Colo-
rado Springs, Colorado and Maxwell Air Force Base, Alabama, July 2001, s. 66, 289-319, War-
den, The Air Campaign och Gordon & Trainor, The Generals´ War, kap. 4. 
79 Robert J. Hamilton, Green and Blue in the Wild Blue: An Examination of the Evolution of Army 
and Air Force Airpower Thinking and Doctrine Since the Vietnam War, The School of Advanced 
Airpower Studies, Air University, Maxwell Air Force Base, Alabama, June 1993.  
80 Chun, Aerospace Power in the Twenty-First Century - A Basic Primer, s. 152. 
81 US Air Force, The Aerospacepower course, CD utgiven av Air University, Maxwell Airforce 
Base, Alabama, USA. Det finns sedan ett par månader tillbaks en modernare version som heter 
The Air and Space Power Course. Båda dessa återfinns hos författaren. 
82 Kent R. Laughbaum, Synchronizing Airpower and Firepower in the Deep Battle, CADRE Paper, 
Air University Press, Maxwell Air Force Base, Alabama, 1999. 
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hörande gränsdragningsproblematik rörande FSCL. Studien förklarar och redogör 
för hur linjen inledningsvis tjänade som en gränsdragning mellan US Army och 
US Air Force ansvarsområde men också hur den lade grunden till ett antal miss-
förstånd mellan de båda försvarsgrenarna, som uppstått under det senaste decen-
niet. 

3.4 US Army syn på Airpower i sin nuvarande doktrin 

3.4.1 Generellt 
US Army benämner sina doktriner för Field Manuals (FM) vilket kan åstadkomma 
vissa missförstånd då nivån på en FM kan variera oerhört. Från att i vissa FM 
behandla hur US Army ingår som en del av USA:s säkerhetspolitik till hur en 
enskild soldat skall vara klädd i ökenmiljö. Med andra ord så finns det FM från 
stridsteknisk nivå ända upp till militärstrategisk-operativ nivå. 

Fokus i denna doktrinstudie är på FM 3-0 Operations. Den utgör den gällande 
doktrinen för den operativa nivån inom US Army. Beteckningen 3-0 används såväl 
för Operations på den gemensamma nivån (Joint) som US Navy och US Marines. 

FM 3-0 består av fyra delar. Del ett, The Environment of Operations klargör 
vilken roll US Army har under fred, kris och krig. Där fastslås att fokus för US 
Army är krigföring83.  Det löses genom att ”dominera slagfältet”. Inriktningen är 
att det inte skall finnas någon annan som är bättre än US Army på markkrigföring. 
Operationerna löses dock genom att vara en del i en större gemensam operation. 
Tekniken som används benämns Full spectrum operations, en enkel förklaring av 
detta begrepp är förmågan att kunna tillämpa och behärska krigföringens hela 
spektrum. Detta innebär allt från mindre Military Operations Other Than War 
(MOOTW) till att användas i fullskaligt ”totalt” krig. 

Del två, Foundations of Full Spectrum Operations, fokuserar på de tre grundste-
narna bakom Full Spectrum Operations, nämligen; Grundläggande faktorer för 
hur strid förs, hur man leder strid samt hur man utövar krigkonst. Här fastläggs 
också att krigföringen är komplex men egentligen ganska enkel, allt bygger på 
fem enkla generella regler;  

”Army forces win on the offense; initiate combat on their terms – not their adversar-
ies; gain and maintain the initiative; build momentum quickly, and win decisively.”84 

Del tre, Conducting Decisive Full Spectrum Operations, behandlar de fyra olika 
typer av operationer som US Army utför, d.v.s. hur man skall tillämpa de grund-
läggande idéerna från del två i den operativa miljön som beskrevs i del ett. Fyra 
typer av operationer definieras: offensiva, defensiva, stabilitets- samt understöd-
jande operationer. Nedan utvecklas den offensiva operationstypen då det var den 
som användes i Irakkriget (2003). 

Offensiva operationer är den enda formen av krigföring som leder till avgöran-
de.85 Alla andra former av krigföring syftar på ett eller annat vis till att skapa 
förutsättningar för ett avgörande, förutom om det inte gäller operationer efter att 
ett avgörande redan skett d.v.s. vid upprensningsaktioner. Offensiva operationer 
på operativ nivå syftar till att påverka fiendens Center of Gravity (CoG) vilket kan 

                                                 
83 Paralleller till vår egen senaste uppgiftställning från riksdagen är slående! Grunden för FM är 
väpnad strid. 
84 FM 3-0, s. 4-1. 
85 Ibid., s. 7-2. 
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ske direkt eller indirekt. Detta skall ske i samverkan med andra stridskrafter för att 
skapa kraftsamling i syfte att ta initiativet.86  

Det åligger befälhavaren att tillse så att inga interoperabilitetsproblem sätter 
käppar i hjulet i denna typ av gemensamma operationer. Det gäller alltså att sätta 
samman styrkorna så att synergi erhålls och inte skapa onödig friktion. När det 
gäller offensiva operationer på den taktiska nivån har de oftast ett mycket tydligt 
syfte. Besegra fienden och/eller ta terräng inom ett visst avgränsat område.87 
Offensiva operationer skall kännetecknas av överraskning, kraftsamling, tempo 
och djärvhet. 

Den fjärde, avslutande delen, Enabling operations, behandlar de funktioner som 
möjliggör de tidigare uppräknade. Enkelt uttryck, vad är det som möjliggör och 
skapar ett så bra utgångsläge som möjligt för de stridande förbanden? Enligt FM 
3-0 så är det informationsarenan samt underhåll och logistik.88  

Den tidigare omnämnda indelningen i fyra olika operationstyper är även den ett 
trendbrott mot tidigare manualers fokus på själva striden i fullskaliga krig.89 
När det gäller framtiden, tar FM 3-0 upp hur USA kommer att tvingas möta 
asymmetriska hot p.g.a. den dominans USA för tillfället har inom modern krigfö-
ring90. Framtiden är asymmetrisk vilket inte är en överdrift då vissa t.o.m. dristar 
sig att påtala att den enda symmetriska striden som har skett de senaste hundra 
åren är skyttegravsstriderna under första världskriget. En annan del är det tekno-
logiska behov som föreligger men också vilka möjligheter detta kan innebära om 
man ligger i framkant i utvecklingen. Informationsöverläge och det stora behovet 
av olika underrättelsekällor betonas starkt som ett skäl till att möta den framtida 
asymmetriska striden.  

3.4.2 Synen på Airpower 
Avgörandet i striden genomförs genom avgörande offensiva operationer. Dessa 
genomförs i området benämnt Close area91.  

En av US Armys grundstenar är Combined Arms vilket är: 
 ” the synchronized or simultaneous application of several arms - such as infantry, 
armor, field artillery, engineers, air defense, and aviation - to achieve an effect on 
the enemy that is greater than if each arm was used against the enemy separately or 
in sequence.”92  

Ett annat syfte är att de olika vapensystemen skall komplettera varandra (se figur 
4) och därigenom göra fienden gripbar oavsett vad han/hon väljer att ta sig för. 
Detta innebär att om han/hon rör sig för att undgå artillerield så blir han gripbar 
för bekämpning av stridsvagnar och/eller attackhelikoptrar.  

På samma sätt talar doktrinen om att de olika försvarsgrenarna kompletterar var-
andra på den operativa nivån. Detta innebär att den ena försvarsgrenen genom sitt 
uppträdande tvingar motståndaren till handling vilket i sin tur gör honom gripbar 
för en annan försvarsgren. De olika försvarsgrenarna skall förstärka varandras 

                                                 
86 FM 3-0, s. 7-3. 
87 Ibid., s. 7-3—7-4. 
88 Ibid., s. 11-1. 
89 “Doctrine For Asymmetric Warfare”, Military Review, July -August 2003, s. 24. 
90 Framförallt betonas här teknisk kvalitet i kombination med stor numerär. 
91 FM 3-0, s. 4-25—4-27. 
92 Ibid., s. 4-27. 
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effekt så att den totala effekten blir större än om de hade satts in en och en på ett 
sekventiellt sätt93.  

 
Figur 4: Den förstärkande effekten (synergi) av Joint operations 

(Källa: FM 3-0, Figure 4-9, s. 4-30.) 

Doktrinen påtalar att samtliga flygplan som ingår i operationen, från såväl US 
Army, US Air Force, US Navy som US Marines, degraderar fiendens totala kapa-
citet.  

3.5 US Air Force syn på Airpower i sin nuvarande doktrin 

3.5.1 Generellt 
Vad står det då i US Air Force doktriner? För att förtydliga detta bör man klarläg-
ga hur doktrinträdet ser ut inom US Air Force. Det är i huvudsak uppbyggt i tre 
nivåer94. 

• Basic Doctrine – Beskriver aerospacepower och hur den skall omsättas i 
militära handlingar. Doktrinen beskriver och fastställer vilka principer som 
aerospacepower skall utgå ifrån. Återfinns inom Air Force Doctrine Do-
cument 1 (AFDD 1). Det finns en huvuddel inom denna ”serie” med tre 
deldoktriner. 

• Operational Doctrine – Beskriver principiellt hur US Air Force skall or-
ganiseras och hur principerna skall omsättas i handling. Som namnet anty-
der tar den sin utgångspunkt på den operativa nivån. Inom denna serie 
återfinns det åtta stycken deldoktriner som i sin tur har en till fyra 
underdelar. 

• Tactical doctrine – Beskriver hur olika vapensystem skall användas till-
sammans eller enskilt på bästa och effektivaste sätt. Denna typ av doktrin 

                                                 
93 Jämför detta synsätt med Parallell Warfare som i sin tur utgör en av grundstenarna bakom 
konceptet Effects-Based Operations (EBO). Se t.ex. David A. Deptula, Effects-Based Operations: 
Change in the nature of warfare, Aerospace Education Foundation, Arlington, Virginia, 2001. 
Denna uppsats bilaga 1 tar översiktligt upp EBO-konceptet. 
94 AFDD 1, s. 2-3. 
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benämns “Air Force Tactics, Techniques, and Procedures (AFTTP) 3-
series manuals”95 och är snarare manualer eller reglementen än doktriner. 
Dessa doktriner är ofta hemliga. 

Denna indelning kan sägas sakna den strategiska nivån eller i alla fall sakna kopp-
ling till strategin. US Air Force anser att militära doktriner beskriver hur en opera-
tion skall utföras för att nå militära mål medan en strategi definierar hur en opera-
tion kommer att genomföras för att uppnå nationella mål96. Skillnaden ligger alltså 
dels i vilka mål som begreppen eftersträvar men framförallt, att bästa militära sätt 
inte alltid är det lämpligaste sättet för att nå de politiska målen. Detta kan bl.a. 
bero på att det finns begränsningar inom våldsanvändningen. 

Ovanför de så kallade Service doctrines (försvarsgrensdoktrinerna) återfinns Joint 
doctrine (Doktrinen för gemensamma operationer) samt Multinational doctrine. 

Denna studies fokus ligger på den operativa nivån och därmed blir det naturligt att 
studera framförallt Air Force Doctrine Document 2-1 (AFDD 2-1) - Air Warfare, 
Denna doktrin behandlar US Air Force syn på hur Airpower skall användas i 
konflikter, utan att hamna i taktiska eller tekniska detaljer. Den fokuserar på Air 
och inte Space, därav namnet på doktrinen.  

AFDD 2-1 framhåller inledningsvis betydelsen av att Airpower måste få inflytan-
de redan på den strategiska nivån och inte behöva invänta att de strategiska mål-
sättningarna tas fram först för att därefter ta hänsyn till de möjligheter som Air-
power erbjuder. Detta för att undvika den fokusering på markoperationer som har 
skett genom historien och därigenom minimerat de möjligheter som finns inom 
luftstridskrafterna till att ”endast” understödja markoperationer. Doktrinen betonar 
dock att en operation alltid genomförs joint och i samverkan med diplomatiska, 
ekonomiska och informativa (strategiska informationsoperationer) åtgärder.97 

Vidare betonas också betydelsen av att inte fokusera alltför mycket på att förstöra 
ett visst mål utan att hela tiden fokusera på vilket resultat som eftersträvas och 
vilken effekt som utslagningen av målet blir. Med detta avses såväl den fysiska 
som psykologiska effekten. Här kan man tydligt se en likhet med Effects Based 
Operations (EBO), (se kap. 6). Avsaknaden av detta synsätt tas upp som ett ex-
empel på varför luftstridsoperationer har misslyckats under det senaste århundra-
det. Fokusen har oftare legat på att förstöra mål därför att det varit möjligt och inte 
beroende på vilken effekt man önskat att erhålla. 

”Failure to properly analyze the mechanism that ties tactical results to strategic ef-
fects has historically been the shortcoming of both Airpower theorists and strate-
gists.”98 
“A key difference between aerospace power and surface warfare is that aerospace 
forces can often strike directly at key target sets that have strategic results, without 
having to go through the process of drawn-out attrition at the tactical level of war. 
Analyzing the enemy for such critical targets is a fundamental part of aerospace 
warfare.”99 

Det är oerhört viktigt att inse den strategiska effekt luftstridskrafter har och där-
med de möjligheter detta innebär för befälhavaren. Då luftstridskrafter portioneras 

                                                 
95 AFDD 1, s. 3. 
96 Ibid., s. 4. 
97 US Air Force, Air Warfare, Air Force Doctrine Document 2-1 (AFDD 2-1), Headquarters Air 
Force Doctrine Center, Maxwell AFB, Alabama, 2000, s. 1-2. 
98 Ibid., s. 3. 
99 Ibid., s. 7. 
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ut till respektive lokal befälhavare minimerar man de möjligheter som finns inne-
boende i luftstridskrafter vad gäller bl.a. fart och flexibilitet. Denna fart med 
vilken luftstridskrafter förflyttar sig gör det möjligt att verka med kort omloppstid 
över hela operationsområdet. Något som medför att det är av oerhörd vikt att 
flygstridskrafterna är samlade centralt under en chef!100 Det möjliggör att kraft-
samling kan ske överallt inom operationsområdet och därmed ges den gemen-
samma befälhavaren, Joint Force Commander (JFC), en flexibel och mångfacette-
rad resurs att arbeta med. 

Att ha en central luftoperativ chef, JFACC, innebär att samtliga luftstridsresurser 
skall underordnas denna befälhavare, det innebär att såväl US Army, US Navy, US 
Marines som eventuella allierades eller koalitionspartners. Allt detta för att möj-
liggöra de mål som den gemensamma befälhavaren sätter upp och därigenom 
också kunna öka möjligheten för att uppnå synergi mellan försvarsgrenarna. För-
farandet tvingar också fram en gemensam syn på striden i såväl teorin som i prak-
tiken. Denna uppfattning om en central luftbefälhavare existerar även inom den 
gemensamma doktrinen.101  

Hur detta i praktiken skall genomföras är inte så enkelt som det kan synas. Air 
Warfare (AFDD 2-1) har följande tolkning om vilka flygresurser som hamnar hos 
JFACC.  

• Från US Army omfattas inte de resurser som ingår i de stående förbanden, 
t.ex. transporthelikoptrar i de luftburna divisionerna. Så fort helikoptrar 
används till Suppression of enemy air defenses (SEAD) eller AI så skall de 
ledas av JFACC. Detta gäller även de taktiska missilsystem (ATACMS102) 
som finns inom US Army. 

• US Navys flygresurser som inte krävs för egenskydd eller marina strids-
uppgifter skall normalt ledas av JFACC. Detta gäller inte minst de kryss-
ningsmissiler som inte används för sjöoperationer.  

• Vad avser US Marines flygresurser är det lite annorlunda då marinkåren 
inte innehåller lika mycket indirekta bekämpningssystem som armén har. 
Detta innebär ett större beroende av CAS. De resurser som inte krävs för 
detta hamnar under JFACCs kontroll.  

Samtliga resurser måste naturligtvis samordnas av JFACC oavsett var den opera-
tiva kontrollen ligger, detta för att minimera egenförluster och öka effektiviteten. 
Ett enda undantag finns och det är specialförbandens luftresurser. Dessa leds av 
specialstyrkornas luftbefälhavare, The Joint Special Operations Air Component 
Commander, (JSOACC) men kan också ledas genom Operational control (OP-
CON) eller Tactical control (TACON) av den centrala luftbefälhavaren (JFACC). 

I första hand skall Airpower användas till kampen om luftkontrollen och därefter 
för strategisk bombning, AI och i sista hand för CAS. Detta gäller generellt oav-
sett vilken nivå på konflikt vi talar om. Luftkontrollen kan sägas vara den mest 
centrala delen inom luftteorin Den utgör grunden för att de andra uppdragstyperna 
skall kunna genomföras. Vad gäller nivåer lyfter doktrinen fram skalan från Gue-
rilla Warfare till Global Conflict. Den sistnämnda är den enda nivån som nämner 
kärnvapen men då endast som avskräckning. Delar som också alltid återfinns 
inom modern krigföring men sällan nämns är lufttransporternas betydelse och inte 

                                                 
100 AFDD 2-1, s. 24-25. 
101 Ibid., s. 24-27. 
102 ATACMS = Army Tactical Missile System, http://www.fas.org/man/dod-
101/sys/land/atacms.htm, 2004-05-22. 
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minst de luftburna spanings- och ledningsresurserna som alla konflikter, mer eller 
mindre, innehåller. 

“Also surprising is the fact that many airmen today seldom use the term strategic 
bombing in reference to nonnuclear scenarios.5 For example, in NATO--traditionally 
the largest allied air combat command in peacetime--political constraints have made 
the planning of strategic air operations impossible. NATO guidance has called only 
for the defense of alliance boundaries and does not contemplate counterattacks into 
enemy territory. Indeed, message formats used in Europe, as well as the current air 
tasking order (ATO), do not even include strategic bombing as a mission category. 
As a result of this mind-set, the hundreds of strategic sorties flown by F-117s, F-
15Es, F-111s, and so forth during Desert Storm--including air attacks on targets such 
as electrical power plants and nuclear research facilities in and around Baghdad--
were listed on the ATO as air interdiction sorties. “103 

3.5.2 Samverkan luft-mark 
AFDD 2-1 beskriver vad som är viktigt vid samverkan mellan luft och mark. När 
det gäller luft-markoperationer som benämns Counterland operations består detta 
av två delar, AI och CAS. Doktrinen hävdar att AI är det lämpligaste sättet att 
använda luftstridskrafter på, då tonvikten ligger mera på effekter än på enskilda 
militära mål såsom stridsvagnar och artilleripjäser. Typiska mål är kommunika-
tionslinjer, UH-punkter, ledningsfunktioner eller fältförband. Doktrinen betonar 
dock att effekterna blir bättre om integrering sker mellan de markförband som 
finns i närheten av de eventuella målen och luftstridskrafterna.  

När det gäller CAS definierar US Air Force det med att det används i direkt kon-
takt med egna förband. Detta kräver interaktion mellan luft och markförband, dels 
för att minimera risken för egenbekämpning men även för att maximera effekten. 
Gränsen kan sägas gå där det egna artilleriet ej längre kan understödja de egna 
förbanden. Mål bortom denna gräns, den tidigare nämnda FSCL (Se figur 1), 
hamnar snarare inom benämningen AI än CAS. Detta även om anfallet i sig skulle 
ledas in av till exempel ett specialförband. CAS anses inte vara det mest effektiva 
sättet att använda flygstridskrafter på men kan i vissa situationer vara det mest 
lämpliga eller snabbaste sättet att understödja egna markstridsförband. Detta 
gäller framförallt för de lättare förbanden, såsom luftburna eller amfibiska trupper, 
snarare än mekaniserade förband bestående av stridsvagnar och dylikt. Generellt 
skall CAS enligt doktrinen endast användas om markförbandens egna bekämp-
ningsmöjligheter inte räcker till, m.a.o. en nödlösning och inte ett normalförfaran-
de. CAS skall alltid ledas av flygvapenpersonal och den som utövar TACON skall 
alltid finnas hos luftbefälhavaren (Air Component Commander) och inte hos 
markbefälhavaren (Land Component Commander). Detta förfarande är egentligen 
samma förhållande som gäller vid ledning av indirekt eld inom den svenska ar-
mén. Eldledaren tillhör oftast artilleriet och leder in artillerielden enligt egna 
direktiv. Mängden ammunition tilldelas av närmast högre artillerichef. Punkten 
var elden skall hamna har begärts från ansvarig lokal chef på plats d.v.s. antagli-
gen en infanteri- eller pansarofficer. Befälsrätten ligger inom artilleriet men den 
praktiska effekten har efterfrågats hos den lokala befälhavaren.    

Luftstridskrafterna understödjer markstridskrafterna så långt som kampen om 
luftkontrollen tillåter det men först och främst understödes de indirekt genom att 
tillse att de inte blir utsatta för flygangrepp själva.  

                                                 
103 Philip Meilinger, “Towards a new Airpower Lexicon or Interdiction: An Idea whose time has 
finally gone?”, Airpower Journal, Summer 1993. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN              2004-06-04          FHS 19100: 2044 
Mj Anders Persson  Sida 24 av 64 
 
Den viktigaste principen för US Air Force är ”Centralized Command – Decentra-
lized Execution”104. En princip som de har stridit för sedan andra världskrigets 
dagar om inte längre. Den första doktrinen där uttrycket användes var i FM 100-
20105, 1943. 

“Air power is indivisible. If you split it up into compartments, you merely 
pull it to pieces and destroy its greatest asset—its flexibility. 
—Field Marshal Bernard Montgomery”106 

3.6 Slutsats och prövning av hypotes 
För att grafiskt åskådliggöra hur doktrinutvecklingen har sett ut sedan andra 
världskriget kan följande figur, se figur 5, tjäna som ett hjälpmedel. Bilden speg-
lar hur US Air Force och US Army doktrinerna har sett på integreringen av Airpo-
wer på stridsfältet sedan det andra världskriget. 

US Air Force har haft två utvecklingslinjer när det gäller synen på Airpower sedan 
andra världskriget. Den ena vägen är det strategiska flyget med tillhörande inter-
kontinentala robotar och den andra är det taktiska flyget. Det strategiska flyget 
fick majoriteten av pengarna och hade ståndpunkten att de skulle lösa kriget själv-
ständigt för någon armé erfordrades inte i ett kärnvapenkrig. Det taktiska flyget 
blev mer och mer en del av armén, vilket innebar att de var helt inriktade på CAS. 
Efter Vietnamkriget påbörjades en mycket långsam process där framförallt US 
Army var ledande när det gäller ”nytänkande”. De tog vara på gamla idéer såsom 
operational art och påbörjade en inlärningsprocess vilket skulle också kunna 
liknas vid en teoretisering bort från avskräckningsdoktriner såsom Mutual Assu-
red Destruction (MAD) till AirLand battle. Inom US Air Force var det John War-

                                                 
104 AFDD 1, s. 23. 
105 FM 100-20, section 1-3. 
106 “Great Aviation Quotes – Airpower”,  http://www.skygod.com/quotes/airpower.html,  
2004-04-30. 

Vietnamkriget 

Irak 1991 

Taktiskt 
flyg 

Strategiskt 
flyg 

USAF US Army 

AFDD 2-1 FM3-0 

Figur 5: Schematisk bild över hur USAF och US Army doktriner har utvecklats, 
vad gäller synen på Airpower, sedan andra världskriget.  (Källa: Författarens egen.) 
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den som först, i modern tid, hävdade att flygstridskrafterna kunde användas stra-
tegiskt utan kärnvapen. Hans bok The Air Campaign, beskriver bl.a. hur en mo-
dern luftkampanj borde genomföras. Warden lyfter fram CAS som ett reservförfa-
rande och endast en åtgärd om inte markstridskrafterna har tillgång till eget artille-
ri. Efter Irakkriget (1991) påbörjades en sammanfogning av US Air Force inställ-
ning till hur Airpower skulle tillämpas och har i dagens doktriner fått en ensad 
syn.  

US Army arbetade inledningsvis mot US Air Force då dessa ”endast” satsade 
pengar på strategiskt flyg och då företrädesvis med kärnvapen. Som tidigare 
nämnts försökte US Army ett antal gånger under 1960-talet anskaffa egna flyg-
stridskrafter och ett av skälen till att de inte lyckades var att US Air Force lovade 
att ta fram ett närunderstödsflygplan (A-10107). Inte minst efter Irakkriget (1991) 
insåg US Army att inget modernt krig kan utkämpas utan flygstridskrafter och att 
luftöverlägsenhet var ett krav. I dagens FM 3-0 råder inga tvivel om att det är joint 
operations som gäller. För att visa på vilken nivå som de båda doktrinerna före-
språkar är det författarens uppfattning att ingen av dem förespråkar en integrering 
av sina stridskrafter utan möjligtvis en synkronisering. En integrering utgör ju ett 
hot mot den egna försvarsgrenen! Vem skall bestämma över denna? US Air Force 
har i många år kämpat för att flygstridskrafter skall ledas genom Centralized 
Command – Decentralized execution men framförallt att det skall vara en flyg-
officer (airman) som är chef för flygstridskrafterna.  

När det gäller de olika doktrinernas förhållningssätt till användningen av Airpo-
wer syns det att US Army anser att operationer avgörs inom Close operations 
medan US Air Force betonar att kriget snarare vinns inom Deep operations. Man 
kan tydligt märka den rivalitet som råder mellan försvarsgrenarna genom att titta 
på bilden som redovisas i US Air Force doktrin, se figur 6.   

                                                 
107 A-10 Thunderbolt II,  http://www.fas.org/man/dod-101/sys/ac/a-10.htm, 2004-05-20. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN              2004-06-04          FHS 19100: 2044 
Mj Anders Persson  Sida 26 av 64 
 

 
Figur 6: Traditionellt versus modernt synsätt av konflikter.  

(Källa: AFDD 2-1, s. 6.) 

Där kallas det ”gammalmodiga” exemplet för Traditional Ground centric view 
vilket i sig säger en del om hur US Air Force ser på US Army. Slutsatsen blir att 
de båda doktrinernas uppfattning om hur Airpower skall användas aldrig har varit 
så lika men att det fortfarande råder vissa avvikelser. Avvikelserna existerar fram-
förallt inom det strategiska området där US Air Force anser att Airpower kan 
spela en avgörande roll.  

”However, assigning all aerial forces to conduct CAS operations might bleed away 
forces that could affect the naval, air, and ground war by attacking targets that would 
eventually halt enemy actions at either the theater or national level.”108 

Ovanstående medför att min hypotes vid studiens start:  

Skillnader och motsättningar existerar mellan US Air Force och US Army 
avseende hur Airpower skall användas inom ramen för gemensamma opera-
tioner.  

kan anses vara gällande och giltig. Det främsta skälet är som tidigare sagts synen 
på var den avgörande striden står. Det som talar mot är att båda doktrinerna beto-
nar vikten av att ha luftöverlägsenhet innan ett avgörande kan ske. Luftöverläg-

                                                 
108 Chun, Aerospace Power in the Twenty-First Century-A Basic Primer, s. 294. 
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senhet är till syvende och sist den viktigaste uppgiften för Airpower vilket båda 
doktrinerna är överens om. 

Hypotesen får därmed anses hålla och tas därför in i fallstudien för att där bekräf-
tas eller förkastas mot hur Operation Iraqi Freedom genomfördes med avseende 
på Airpower -användningen. 

4 Empiri - Airpower användningen under Irak-
kriget 2003 

4.1 Irak-kriget allmänt 

4.1.1 Geografi  

 
Figur 7: Karta över Irak. 

(Källa: CIA, The World Factbook 2003, 
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/iz.html, 2004-05-01.) 

Irak, eller som det en gång hette Mesopotamien, brukar benämnas som en del av 
västerlandets d.v.s. vår civilisations vagga. Irak delas i stort sett av dess två stora 
floder, Eufrat och Tigris, i vars omgivningar landet har växt upp under årtusen-
den. Även under Irakkriget (2003) spelade dessa två floder en avgörande roll. 
Floderna delade på ett naturligt sätt upp de två anfallsriktningarna mellan US 
Army och US Marine i deras framryckning mot Bagdad. 

Landet109 består inte så mycket av öken som man kan tro utan även av berg och 
frodiga floddalar. Förekomsten av skogar kan naturligtvis inte jämföras med 
Sverige men i den delen av världen får Irak räknas som förhållandevis grönt och 
                                                 
109 “mostly desert; mild to cool winters with dry, hot, cloudless summers; northern mountainous 
regions along Iranian and Turkish borders experience cold winters with occasionally heavy snows 
that melt in early spring, sometimes causing extensive flooding in central and southern Iraq”, 
CIA:s hemsida, http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/iz.html, 2004-03-25. 
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bördigt och då med tyngdpunkt på de dalar där de två floderna rinner fram. Ett 
enkelt militärt sett att se detta på var att Saddam Hussein och hans generaler oftast 
uppträdde i gröna uniformer och inte sandfärgade110.  

Militärgeografin är alltid av stor vikt och skall noga studeras och inte minst jäm-
föras för att inte felaktiga slutsatser skall dras. Slutsatser som för svenskt vid-
kommande kanske ej kan gälla för den svenska geografin då vår terräng är annor-
lunda. Ett exempel är de förhållandevis långa skjutavstånd som kan hittas i Irak 
jämfört med Sverige. De platser som har skjutavstånd på över två km i Sverige är 
nog lika ofta förekommande som de som har under en km i Irak. 

Irak är till storleken i stort sett som Sverige (432.000km2 mot 410.000km2)111. 

Uppgifter om Iraks geografi, historia, kultur etc. kan hämtas ur Iraq Country 
Handbook112, en publikation om Irak, innan Irakkrigets utbrott 2003. 

4.1.2 Historia 
Irakkriget (2003) var inte det första krig som utkämpats för att få kontroll över 
dess territorium. Sumer, assyrier, babylonier, makedonier, parthier, saracener, 
romare, perser, mongoler, araber, turkar, britter är några av de ”utländska” trupper 
som stridit om Irak/Mesopotamien. Under 1900-talet var Irak inledningsvis en del 
av det Ottomanska riket för att under första världskriget bli invaderat och ockupe-
rat av engelsmännen. Engelsmännen använde samma väg för att söka nå Bagdad 
som US Marine gjorde i Irak 2003. De tog dock två år på sig för samma fram-
ryckning! De fick retirera första gången och återkom sedan efter att förstärkningar 
hade tillförts.  

Efter första världskriget blev Irak först en engelskledd nation med mandat från 
Nationernas Förbund för att 1932 bli en självständig monarki. Detta statskick 
styrde fram till 1958 då en republik utropades. Republiken har sedan dess, mer 
eller mindre, styrts av olika diktatorer där Saddam Hussein var den sista i en lång 
rad. Under de senaste decennierna har Irak varit inblandat i diverse olika krig. 
1980-talet inleddes med att ett krig om gränsdragning utbröt med Iran. Kriget 
varade i åtta år och avslutades utan att någon egentlig segrare kunde utses. Mest 
anmärkningsvärt var att C-stridsmedel – till största delen senapsgas- utnyttjades 
under striderna. Kriget innebar för båda parter stora förluster i såväl människoliv 
som materiel.  

”Fred” varade i två år då nya gränsdragningsproblem startade nästa krig. Irak 
invaderade Kuwait i augusti 1990, vilket startade en FN-operation. Uppdraget att 
befria Kuwait gavs till USA. Operationen fick namnet Desert Storm och kunde 
följas på första bänk av världen via framförallt nyhetskanalen CNN. Detta krig har 
därför kallats det första direktsända TV-kriget. Diverse FN-resolutioner och inte 
minst de två flygförbudszonerna i norr och söder upprätthölls fram till Irakkriget 
(2003). En orsak till att USA och dess koalition invaderade Irak 2003 var frågan 
om förekomsten av massförstörelsevapen.  

För att få en längre redogörelse om Iraks historia och med en viss svensk anknyt-
ning kan Lars Ericsons artikel113 Sverige, Västerlandet och kriget som födde Irak - 
Dagens Irakkonflikt i ljuset av händelserna 1914-1921, rekommenderas.  
                                                 
110 Michael C. Howard, “Basra to Baghdad: The 1914-18 British Campaign for Mesopotamia”, 
Marine Corps Gazette, September 2003, s. 76. 
111 CIA hemsida, http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/iz.html, 2004-03-25. 
112 Iraq Country Handbook,  http://www.globalsecurity.org/wmd/library/news/iraq/2002/iraq-
book.pdf, 2004-04-17. 
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4.1.3 Irakkriget 2003 
Våren 2003 var det alltså dags för ytterligare en invasion av Irak, denna gång en 
angloamerikansk koalition. Koalitionen såg sig själva som befriare snarare än 
ockupanter vilket de tidigare angriparna under Iraks historia hade varit114. Koali-
tionen bestod i huvudsak av USA, Storbritannien och Australien men även Dan-
mark, Polen och Tjeckien deltog med mindre styrkor. Ett flertal länder utöver 
dessa deltar i själva ockupationsfasen som nu genomförs (maj 2004). 

Operationen bestod av fyra faser: ”deployment, shaping the battlespace, combat 
operations including seizure of Baghdad, and the transition back to the Iraqis.”115 
Att notera är att den andra fasen, Shaping the battlespace, aldrig genomfördes i 
den sekventiella formen som var planerad utan fick pågå samtidigt som combat 
operations genomfördes. Krigföringen blev på detta sätt parallell istället för se-
kventiell.  

Vad gäller luftarenan, the air campaign av Operation Iraqi Freedom hade de 
följande målsättning.116 

1. Neutralize the Iraqi leadership. 
2. Suppress missile threats to coalition forces and Iraq's neighbors. 
3. Support coalition Special Forces operations. 
4. Target Republican Guard, Special Republican Guard and Iraqi Intelligence 
Service operations.  
5. Be on call for combat air control missions for time-sensitive targeting. 

Andra källor hävdar att koalitionens luftkampanj hade som mål att inklusive 
ovanstående nr 1, 2 och 3 (som kan räknas in i a nedan) skulle följande uppnås117:  

a. tillhandahålla flygunderstöd till egna mark- och marinstridskrafter 
b. nedkämpa det republikanska gardet 
c. neutralisera Iraks flygvapen och integrerade luftförsvarssystem 

Amerika startade118 kriget på morgonen den 20 mars 2003 med en mindre men 
specialiserad attack mot det irakiska ledarskapet. Den startade cirka 90 minuter 
efter att President Bush ultimatum hade gått ut.119Attacken hade godkänts av 
President Bush kvällen innan och beslutsrätten hade lagts på general Franks, US 
CENTCOMs befälhavare. Andra menar att det var general Ryan, CJCS som ring-
de direkt till general Moseley, CJFACC och frågade om ett anfall kunde genomfö-
ras senast inom loppet av 3 timmar120. Tidsgränsen berodde på att de hade erhållit 
underrättelser om att Saddam Hussein med flera skulle befinna sig på en specifik 
plats inne i Bagdad. Det var också nödvändigt att genomföra anfallet innan det 

                                                                                                                                      
113 Lars Ericsson, ”Sverige, Västerlandet och kriget som födde Irak-Dagens Irakkonflikt i ljuset av 
händelserna 1914-1921”, kapitel 6 i Anderberg m.fl., (red.), Irakkriget – Perspektiv på politik och 
krigföring. Se även Stefan Forsell, ”Appendix: Gulfkriget – En kronologi” i samma bok för en 
kronologi (sic!) från 1991 t.o.m. 2003. 
114 Howard, “Basra to Baghdad: The 1914-18 British Campaign for Mesopotamia”, s. 76. 
115 “Editorial: Operation Iraqi Freedom”, Marine Corps Gazette, September 2003, s. 2. 
116 Eye on Iraq: War Update, http://www.cdi.org/iraq/iraq-update.cfm, 2004-04-17.  
117 Försvarshögskolan luftoperativa avdelning (FHS/KV Luft), Tillbaka till framtiden? Tankar om 
luftoperationerna över Irak 2003. FHS/KVI, Elanders Gotab AB, Vällingby 2004, s. 6. 
118 Tim Ripley, “Attacking Iraq”, Airforcesmonthly, May 2003, s. 20. 
119 British Ministry of Defence, Operations in Iraq: First Reflections, s. 10. Ultimatumet krävde 
att Saddam Hussein lämnade Irak. 
120 Murray Williamson & Robert H. Scales Jr, The Iraq War – A Military History, The Belknap 
Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 2003, s. 154-155. 
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ljusnade för att öka säkerheten för stealth-flygplanen. General Ryan påpekade 
dock vikten av att General Franks informerades innan anfallet genomfördes. 

Två stycken F 117121 med Precision Guided Munition (PGM)122 anföll ett mål i 
Bagdad som enligt underrättelsetjänsten skulle hysa President Hussein och fyra av 
hans närmaste män. Anfallet understöddes av bland annat 40 Tomahawk123 robo-
tar avfyrade från fyra fartyg och två ubåtar vilka befann sig i Persiska Viken och 
Röda havet. Syftet med dessa var att bekämpa luftvärnställningar. Med lärdom av 
att en F 117 sköts ned under Kosovo-operationen understöddes anfallet av EA-6B 
Prowler124 och F 15E Strike Eagle125 för nedtryckning och bekämpning av irakis-
ka luftvärnsställningar. Även samtidiga anfall mot Basra-området underlättade 
anfallet mot Bagdad. Vid detta anfall nedkämpades fyra radar- och kommunika-
tionsanläggningar. Dessa anfall besvarades av Irak som sköt fem markrobotar mot 
Kuwait.126 

Den kombinerade offensiven sattes igång mindre än ett dygn efter att den första 
bomben fallit över Bagdad.127 Detta anfall var planerat sedan tidigare. 

Under det andra dygnet provades Shock and Awe-konceptet128 vilket innebar att 
ett koordinerat anfall mot Bagdad genomfördes. Detta anfall blev sedermera känt 
som Shock and Awe-anfallet. Anfallet bestod av cirka 1000 PGM och Tomahawk-
robotar riktade mot en koncentrerad central del av Bagdad som hyste den irakiska 
strategiska ledningen. Syftet här var att paralysera hjärnan hos Irak och åstad-
komma om inte en total systemkollaps så i alla fall en partiell paralysering för 
kortare eller längre tid. Det var också ett sätt att förstärka intrycket av att de ame-
rikanska styrkorna var omöjliga att stoppa eller att besegra.129 Att notera är att 
denna typ av anfall, i stort sett, aldrig upprepades under den fortsatta operationen. 
Detta innebar att konceptet Shock and Awe aldrig prövades fullt ut, enligt US Air 
Force tolkning.130 

 “In a secondary development that is still not confirmed, the President is said to have 
been persuaded not to unleash the full “Shock and Awe” air attack that had been both 
planned and touted, on the grounds that it was not necessary and that it might shock 
the world more than it would awe Iraqi opposition.”131 

“It simply defies traditional doctrine and military logic to have overwhelming Air-
power and not apply it with the intense ferocity demonstrated in Operations Desert 
Storm.”132 

Vad gäller kriget på marken kan det enkelt beskrivas så att US Marine Corps gick 
öster om Eufrat mot Bagdad och US Army gick väster om floden mot Bagdad. US 
Marine Corps och engelsmännen hade möjlighet att både studera och få hjälp av 
brittiska erfarenheter från första världskriget där engelsmännen invaderade dåva-

                                                 
121 F 117 Nighthawk, http://www.fas.org/man/dod-101/sys/ac/f-117.htm, 2004-05-06.  
122 Bestod av EGBU-27. Semiaktiv laser och GPS-stöttad bomb. Användes för första gången i 
strid. Se Boyne, Operations Iraqi Freedom – What went right, What went wrong, and why, s. 49. 
123 Tomahawk, http://www.fas.org/man/dod-101/sys/smart/bgm-109.htm, 2004-05-23. 
124 EA-6B Prowler, http://www.fas.org/irp/program/collect/ea-6b_prowler.htm, 2004-05-06. 
125 F 15E Strike Eagle, http://www.fas.org/man/dod-101/sys/ac/f-15.htm, 2004-05-06. 
126 British Ministry of Defence, Operations in Iraq: First Reflections, s. 10. 
127 Ibid., s. 10. 
128 För en beskrivning av Shock and Awe se bilaga 1. 
129 Norman Friedman, “Both Gulf Wars Offer Lessons”, Proceedings, May 2003.  
130 Peter Faber, Air Power and Future War, föredragning på FHS för den operativa profileringen 
den 1/12 2003. Presentationen återfinns hos författaren 
131 Boyne, Operation Iraqi Freedom – What went right, What went wrong, and why, s. 56. 
132 Ibid., s. 56. 
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rande Mesopotamien från Basra till Baghdad133. Engelsmännen intog nu Basra 
med omnejd för att inledningsvis skydda amerikanarnas högra flank. Denna upp-
gift övergick sedan till att minimera överfallen på amerikanarnas underhållslinjer. 
Enligt den ursprungliga planen skulle Basra aldrig intas men på grund av farhågor 
för de civilas välfärd i staden genomfördes ett intåg och besättning av staden. Det 
var först efter att riskerna hade bedömts som överkomliga som beslutet om intåget 
togs och därmed blev Basra befriat den 6 april134. Som kuriosa kan nämnas att 
redan efter en veckas tid patrullerade engelska styrkor sida vid sida med lokal 
polis på Basras gator.135  

US Army hade efter att par dagar nått staden An Najaf. US Marine Corps hade i 
sin tur nått fram till utkanterna av staden Al Kut. Efter denna mycket snabba 
framryckning erfordrade koalitionen återhämtning vilket genomfördes under ett 
par dagar.  

I samband med denna stridspaus förekom mycket omfattande sandstormar s.k. 
Shalam. Dessa omöjliggjorde ett effektivt stridande på marken och har påtalats av 
bl.a. chefen för den tredje divisionen som det enskilt största problemet under 
operationen mot Bagdad. Under dessa sandstormar trodde sig irakierna kunna 
förflytta sig men de hade inte räknat med såväl de nya amerikanska vapensyste-
men som de spaningsresurser som fanns framtagna sedan det förra Irakkriget 
(1991). JDAM-bomber som styrs av GPS användes och såväl Unmanned Air 
Vehicle (UAV) som spaningssatelliter utnyttjades. Några av de republikanska 
divisionerna försökte under denna tid förflytta sig och omgruppera men upptäck-
tes av bl.a. UAV´er som kunde ge underlag för precisionsbombning till flygplan i 
luften. Detta innebar att irakierna aldrig fick någon vila under den stridspaus som 
US Army genomförde. Såväl indirekta bekämpningssystem som flygstridskrafter 
genomförde anfall och bekämpningar under denna stridspaus.  

US Army var efter 4 dagars stridande 96 km(60 miles136) söder om Bagdad, en 
resa på ca 480 km - en framryckningshastighet i stil med Guderians och Pattons 
framfart på västfronten under andra världskriget137. Kritiker anser dock man lika 
gärna kunde ha gått till fots med samma framryckningshastighet som koalitionen 
hade fram till Baghdad138. Koalitionen hade inledningsvis luftöverlägsenhet, för 
att efter ett par dagar erhålla i stort sett luftherravälde. Med tanke på detta och den 
teknologiska överlägsenhet som koalitionen hade är hastigheten inte så sensatio-
nell. Andra kritiker till det s.k. ”nya” Shock and Awe-konceptet samt den ofta 
berörda hastigheten hos koalitionens operation påpekar att det knappast är något 
nytt koncept: 

 “This “speed kills” doctrine is not really new, however. It predates even the theories 
of blitzkrieg with which the US campaign has been compared. Two centuries ago, 
Napoleon argued that to wage war “energetically and with severity” is the only way 

                                                 
133 Howard, “Basra to Baghdad: The 1914-18 British Campaign for Mesopotamia”, s. 76-82. 
134 British Ministry of Defence, Operations in Iraq: First Reflections, s. 11. 
135 Ibid., s. 12. 
136 1 mile=1602m. National encyklopedin, 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=255986&i_word=mile, 2004-05-06. 
137 Andrew F. Krepinevich, Operation Iraqi Freedom: A first-blush Assessment, The Center for 
Strategic and Budgetary Assessments (CSBA), Washington 2003, s. 21.  
138 Victor O´Reilly, Stryker Brigades Versus The reality of War, Written by author for Congress-
man Jim Saxton, D21 Aug 22, 2003. 
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to “make it shorter.” But it takes exceptional troops and a brilliant operational plan to 
actually pull it off in any era.”139 

Den 7 april sattes en flygräd in mot en central byggnad i Bagdad i hopp om att slå 
ut en del av den irakiska ledningen, inklusive President Hussein. Resultatet av 
denna räd är oviss än idag då man inte vet vilka människor som eventuellt om-
kom. Att Saddam Hussein skulle ha befunnit sig i byggnaden anses inte sannolikt 
då vi idag vet att han lever. Då Saddam Hussein var känd för att ha dubbelgångare 
känner man fortfarande inte till om koalitionen fick rätt eller fel information. 
Resultatet av anfallet hade oavsett detta inte avsedd effekt vilket var att slå ut 
Hussein. 

Dagen efter detta, den 8 april, stannade amerikanska styrkor för första gången 
över natten i Bagdad. Den 9 april kan anses vara befrielsedagen för Bagdad då 
staden också fylldes av dess invånare som firade diktatorns fall. I detta läge var 
såväl den västra som den södra delen av Irak befriad. Ett par dagar senare föll 
även Saddam Husseins hemort Tikrit, vilket innebar att i stort alla större städer 
och knutpunkter var erövrade. 

Den 14 april förklarade Premiärminister Blair i sitt tal till underhuset att: 
“Less than four weeks after the commencement of the war, the regime of Saddam is 
gone, the bulk of Iraq is under coalition control, and the vast majority of Iraqis are 
rejoicing at Saddam’s departure.” 

Därefter fortsatte kriget i form av upprensningsoperationer för att officiellt avslu-
tas den 1 maj när President Bush deklarerade att kriget var avslutat. 

Koalitionen bestod, som tidigare nämnts, av framförallt USA och Storbritannien 
men 40 nationer bidrog eller stödde operationen.140 Storbritannien bidrog för egen 
del med den största amfibiestyrkan sedan Falklandskriget (1982)141 och markstyr-
korna var de största sedan Irakkriget (1991). Vidare var antalet reservister det 
största sedan Suez-krisen (1956).142 

Hur påverkade eller stred det irakiska flygvapnet under OIF?  
“US military officials have suggested Iraqi pilots stayed grounded because they 
knew they were overmatched by British and American air power. 
Allied warplanes bombed several planes on the ground, and US officials say no Iraqi 
planes were detected flying combat missions during the war.”143 

Irak hade enligt uppgift cirka 300 flygplan vid krigsutbrottet i mars 2003 och 
totalt cirka 210 luftvärnsrobotsystem.144 Trots detta användes inga flygplan, vilka 
t.o.m. på vissa håll grävdes ned i sanden145 för att undkomma bekämpning från 
luften. Irakierna visste sedan Irakkriget (1991) att flygplansvärn inte var säkra 
platser. Luftvärnet användes dock flitigt, totalt sköts cirka 1600 robotar och cirka 
1200 anfall med eldrörsluftvärn genomfördes.146 

En av de största framgångarna under Operation Iraqi Freedom (OIF) men även 
det område som kräver mest arbete i framtiden för att utveckla Joint operations är 

                                                 
139 William R. Hawkins, “Iraq: Heavy Forces and Decisive Warfare”, Parameters, Autumn 2003, 
s. 62. 
140 British Ministry of Defence, Operations in Iraq: First Reflections, s. 7. 
141 Ibid., s. 6. 
142 Ibid., s. 8 
143 ”Iraqi Fighter Jets Found Buried in the Sand”, Press Association News, Fri 1 Aug 2003. 
144 US CENTAF, Operations Iraqi Freedom – By The Numbers, s. 3. 
145 ”Iraqi Fighter Jets Found Buried in the Sand”, Press Association News. 
146 US CENTAF, Operations Iraqi Freedom – By The Numbers, s. 3. 
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området som rör Intelligence, Surveillance och Reconnaisance (ISR). Koalitionen 
hade en beslutscykel, OODA-loop147, som var flera gånger snabbare än irakierna. 
Ofta reagerade inte irakierna på händelseförloppet förrän efter 24 timmar.148 

Sammanfattningsvis lyckades Airpower med att decimera det irakiska luftförsva-
ret, slå ut stora delar av det republikanska gardet, fortsätta den gemensamma 
operationen trots sandstormar, utgöra den största komponenten, samtidigt, i den 
västra, norra och till del i södra delen149 samt dessutom genomföra en strategisk 
kampanj mot det irakiska ledarskapet. 

4.2 Samverkan mellan flyg- och markstridskrafterna 
Att dela in Airpower användningen i olika fack är, oavsett metod, mycket 
svårt p.g.a. att de ofta går i varandra. Ett exempel är att helikoptrar användes 
för att transportera specialförband (SF), som säkrade vissa knutpunkter, 
innan de större luftburna förbanden kom via inledningsvis fallskärm och 
sedan flögs direkt in. I vilket fack skall denna typ indelas i; helikopterunder-
stöd, SF-operation eller lufttransport i operationsområdet? 

Enklaste vore att redovisa vilken typ av uppdrag som har genomförts genom 
att använda en förhållandevis allmängiltig och etablerad indelning som finns 
inom NATO; Defensive Counter-Air (DCA), Offensive Counter-Air (OCA), 
Strategic Air Operations, Anti-Surface Warfare (ASuW), Anti-Submarine 
Warfare (ASW), Close Air Support (CAS), Air Interdiction (AI) samt Sup-
porting air operations. Den sistnämnda innehåller Reconnaissance & Sur-
veillance, Airborne C2, Electronic Warfare (EW), Airlift, Airborne opera-
tions, Air to Air Refueling (AAR), Special Air Operations (SAO), Combat 
Search and Rescue (CSAR) och slutligen Search and Rescue (SAR).150 USA 
delar in Airpower på motsvarande sätt i sina doktriner.  

Den Combatant Commander som är ansvarig för Irak är Commander Cen-
tral Command (CENTCOM). De har sedan ett antal år allokerat sina flygre-
surser på ett annat sätt än det traditionella som delar in och allokerar resurser 
efter uppdragstyper. Uppdragstyper såsom CAS, AI, AAR, ISR etc. CENT-
COM har istället valt ett annat system vilket redovisas nedan, endast de åtta 
största typerna redovisas151: 

• Counter-land (CL) • Strategic-leadership (SL) = C2 of 
forces 

• Counter-air (CA) • Strategic-Regime (SR) = Weaken-
ing/Removal of Regime 

                                                 
147 Boyds OODA-loop, Observe, Orientate, Decide and Act. 
148 Cordesman, The Iraq War – Strategy, Tactics, and Military Lessons, s. 183-184. 
149 Dr. Rebecca Grant, Gulf War II – Air and Space Power Led the Way, Arlington, Aerospace 
Education Foundation, 2003, s. 2. 
150 NATO, Joint air & space Operations doctrine, change 1, Allied Joint Publication 3.3 (AJP-
3.3), july 2001, s. 4-1—4-3. 
151 Informellt brev från CENTAF Staff till överste Frazee, AFDC/Ft Leavenworth OL. Delades ut 
som ett inläsningsdokument till ett ”Billy Mitchell”-seminarium 2001. Hämtat på Internet 2001-
04-30. Allt materiel återfinns hos författaren. Förkortningarna är gjorda av författaren för att 
tydliggöra den kommande texten. 
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• Counter-information (CI) • Strategic-WMD (WD)152 

• Counter-maritime (CM) • Strategic-Sustainment (SS) = 
Will/means to conduct warfare. 

Systemet bygger på typiska målsättningar för JFC istället för uppdragstyper 
och skall fokusera på effekter istället för antal flygplansföretag. Det är där-
för som de använder ord som ”high, medium and low”153 istället för exakta 
nummer eller procenttal vid sin allokering av flygstridskrafter. Detta förfa-
rande har även slagit igenom inom dagens NATO, dock används fortfarande 
indelningen i uppdragstyper. Counterland inkluderar såväl CAS som Killbox 
AI (anfall mot andra och tredje echelongen)154. Killbox (förkortas även 
XINT som normalt ligger i gränslandet runt FSCL) förfarandet bygger på 
utlagda geografiska rutor som är fria för bekämpning från luftstridskrafter 
utan inledning eller samordning med markstridskrafter. Den enda samord-
ningen sker när Killboxen öppnas respektive stängs. Denna typ av förfarande 
var mycket vanlig under OIF. Trots att detta innebar ett flexiblare uppträ-
dande och utnyttjande av flygstridskrafter anses det vara ett problemområde 
som har lyfts fram efter kriget. Detta tas upp senare i uppsatsen.  

Fördelen med att samla dessa båda (CAS och XINT) under ett och samma 
tak är att Combined Forces Land Component Commander (CFLCC) tydliga-
re får ett instrument där han/hon kan forma stridsfältet (shape the battlefield) 
när det gäller fiendens manöverförband. Fördelen är att man vid understöd 
nära FLOT det vill säga CAS, kan om vapen finns kvar på flygplanen efter 
insats, sättas in i Killbox. Det finns även tillfällen när man har CAS-resurser 
som ligger i väntläge i luften som börjar få dåligt med bränsle, dessa kan då 
också sättas in i Killbox innan de måste lämna för landning. På detta sätt blir 
det ett betydligt mer effektivt och flexibelt utnyttjande av stridskrafterna. 
Om det gamla sättet istället skulle användas skulle t.ex. ett beslut från JFC 
erfordras för att resurser skulle kunna flyttas från AI till CAS vilket ökar 
beslutscyklernas omloppstid avsevärt. Ytterligare en bonus är att samverkan 
på detta sätt tydligare tryckts ned i organisationen vilket innebär att officera-
re på lägre nivåer har tvingats börja tänka joint. Beslut som tidigare har 
bestämts på CJTF-nivå vid apportionment-processen är idag inom CENT-
COM nedtryckt till Combined Air Operations Center (CAOC) nivån och 
den därtill hörande armè-samverkansgruppen155. Värt att notera är att trots 
att Killbox AI direkt understödjer CJFLCC står de fortfarande under ledning 
och kontroll av CAOC. Det är ett motsvarande system som använts i den 
rapport156 om hur flygstridskrafterna användes under OIF. Detta innebär att 
det är lättare att försöka använda CENTCOM:s indelning istället för 
NATO:s indelning vid en undersökning av hur Airpower användes under 
OIF. 

“OIF Airpower planning used a Strategy-to-Task approach to apportion and allocate 
CFACC air assets.”157 

                                                 
152 WMD=Weapons of Mass Destruction 
153 Informellt brev från CENTAF Staff till Col Frazee från AFDC/Ft Leavenworth OL. 
154 Ibid. 
155 Benämns som BCD= Battle Corp Detachement. 
156 US CENTAF, Operations Iraqi Freedom – By The Numbers. 
157 Ibid., s. 5. 
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Den procentuella fördelningen framgår enligt följande158: 

CA 14.1%  Kan närmast tolkas som Counter air d.v.s. ha som mål att 
vinna kontrollen av såväl luftrummet som rymden. 

CL2 50.7% 

 Counter Land och innefattar såväl CAS som AI (inkl. Killbox). 
Understöd till landarenan med syftet att få såväl republikanska 
gardesförband som reguljära irakiska arméförband att antingen 
kapitulera eller att slå ut dem. Innehåller även vad de själva 
kallar för Security and Stabilization Operations (SASO).  

CL4 1.2%  Counter Land (BPT159 support the prevention of non combat-
ant forces from impeding CFC Operations) 

CM 1.0%  Counter Maritime. Understöd till den maritima arenan 
(CFMCC160) 

SR 9.8% 
 Strategic Regime. Nedtryckning av den irakiska regimens 
möjligheter att utöva ledning av såväl sina militära styrkor som 
den irakiska statsapparaten.  

UW 12.5%  Understödja specialstyrkornas (CFSOCC)161  strid. 

WD 10.2%  Strategic WMD. Nedtryckning av utskjutningssystem för Iraks 
ballistiska missiler. 

WI 0.5%  (BPT162 support CFLCC in neutralizing/controlling WMD 
infrastructure & SSE). 

Figur 8: Tabell visande procentuell fördelning av luftstridskrafternas fördelning på de olika 
uppdragstyperna.  

(Källa: US CENTAF, Operations Iraqi Freedom – By The Numbers, s. 4.) 

“The coalition plan envisaged simultaneous air and ground operations to overwhelm 
the regime.”163 

Hur effektiv var egentligen samverkan mellan flyg- och markstridskrafter under 
Operation Iraqi Freedom? Var det som det målades upp i föregående citat eller 
var det som följande citat påvisar? 

“Joint operations in Iraq were more like Little League Baseball than Joint Opera-
tions should be. - Right capability in the right place on the right time.”164 

De tidigare redovisade siffrorna visar egentligen bara statistik och inte hur 
effektivt eller ens hur samverkan gick till. De kommande delkapitlen kom-

                                                 
158 US CENTAF, Operations Iraqi Freedom – By The Numbers, s. 4. Procentfördelningen är inte 
byggd på antalet flygföretag genomförda utan snarare på antalet möjliga mål att bekämpa per 
flygplan. F 16 tilldelades indexet 1 och en B-52 index 4. För en närmare förklaring se Operation 
IRAQI FREEDOM-By the numbers, s. 4. Översättningarna är gjorda av författaren där inga oklar-
heter råder.  
159 Vad BPT betyder har författaren ej lyckats fastställa. En entydig betydelse har ej funnits trots 
efterforskningar. Frågan har bl.a. ställts till dr Phil Meilinger. Indelningen CL4 antas dock tillhöra 
avdelningen CAS och AI för denna forsknings skull d.v.s. CL2. På samma sätt hänvisas WI till att 
omfatta bekämpning/nedtryckning av Iraks ballistiska missiler d.v.s. WD. Då såväl CL4 (1,2%) 
som WI (0,5%) ej utgör någon signifikant del av den totala delen så stödjer det ovanstående 
resonemang. 
160 CFMCC - Combined Forces Maritime Component Commander 
161 CFSOCC - Combined Forces Special Operations Component Commander 
162 Se tidigare fotnot angående begreppet CL4. 
163 British Ministry of Defence, , Operations in Iraq: First Reflections, s. 10. 9000st nämns i Olof 
Santessons artikel, ”Så föll skräckväldet-Mot armé och flyg i samverkan dög inte asymmetriska 
attacker”, Vårt Försvar, nr 2 2003, s. 15. 
164 Faber, Air Power and Future War, med jämförelsen till Little Leauge Baseball avses att det 
viktigaste är att alla får spela inte att man vinner på det mest effektiva sättet. 
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mer att kort redovisa respektive områdes händelser och hur samverkan 
mellan land och flygstridskrafter kunde gå till. 

4.2.1 Specialförbandens samverkan med flygstridskrafterna 
“The actions of the special operations forces were and continue to be incredible, and 
the degree to which things “went right” due to them is remarkable.”165 

Som tidigare redovisat utgjorde understöd av specialförbanden cirka 12,5 % av 
den totala Airpower användningen. 

Specialförbandens storlek på insats under OIF är p.g.a. dess natur inte hundrapro-
centigt känd men cirka 10 000 soldater har nämnts.166 Det är den största insatsen 
någonsin av specialförband. Värt att notera är att specialförbanden kom ifrån 
såväl Australien, Polen som England förutom naturligtvis USA. Bland de ameri-
kanska förbanden representerades samtliga försvarsgrenar. På grund av den sekre-
tess som denna typ av förband omges av är det svårt med källkritik och t.o.m. att 
hitta källor.167 Det som specialförbanden framförallt användes till var bl.a. spa-
ning, eldledning åt flygstridskrafterna och säkring av vissa flygfält i väster.168  

Vilken kategori samverkan med SF skall tillhöra är en intressant fråga. Den kan 
sägas spänna över hela spektrumet och överensstämmer då med min frågeställning 
– hur ser de olika försvarsgrenarna på användningen av Airpower. Understöder 
flyg SF eller är de på plats för att peka ut målen åt flygplanen? Svaret på frågan är 
att det beror på uppdragstypen. En vidare tolkning som fokuserar mer på effekten 
än på vem som löser uppgiften är – vilken roll spelar det egentligen?  

Redan det första dygnet (20 mars) samverkade mark- och luftstridskrafterna, då 
bl.a. specialförband understöddes, vid anfall mot H-2169 och H-3 flygbaserna i 
västra Irak. Dessa flygbaser erövrades för att möjliggöra lufttransporter in i Irak. 
På andra håll samverkade bland annat Special Air Service (SAS) med såväl RAF 
Bae Harriers som Chinook helikoptrar för att öppna den kommande västra fron-
ten. Ett annat exempel är att när invånarna i Basra inte gjorde uppror, som eng-
elsmännen hade räknat med, skickades medlemmar från Special Boat Service 
(SBS) in för att ”peka ut” var Bathpartiets huvudkvarter låg. Bathpartiets högkvar-
ter utgjorde nämligen det CoG som skulle bryta motståndskraften hos den lokala 
regimen och därmed släppa lös den inneboende frigöringskraften hos de övriga 
medborgarna. SBS gruppen ledde in två stycken F 15E170 som släppte tre stycken 
JDAM:s171 för att förstöra byggnaden172. Även här kan man fråga sig vem som 
understödde vem? 

                                                 
165 Boyne, Operation Iraqi Freedom – What went right, What went wrong, and why, s. 56. 
166 Ibid., s. 56. 
167 En bra beskrivning av en av de inledande specialoperationerna kan läsas i Boyne, Operation 
Iraqi Freedom – What went right, What went wrong, and why, appendix åtta. 
168 Santesson, ”Så föll skräckväldet-Mot armé och flyg i samverkan dög inte asymmetriska attack-
er”, s. 15. 
169 Ripley, ”Attacking Iraq”, s. 21. 
170 F 15E kallas för Strike Eagle och är den modernaste versionen av F 15. Den är tvåsitsig och har 
multiroll kapacitet. 
171 JDAM= Joint Direct Attack Munition. Styrsystem till frifallande bomber som styr med hjälp av 
såväl GPS som tröghetsnavigering.  http://www.fas.org/man/dod-101/sys/smart/jdam.htm, 2004-
05-04. 
172 Trevor Royle, “The Fall of Saddam”, Sunday Herald, Glasgow, Dec 28, 2003. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN              2004-06-04          FHS 19100: 2044 
Mj Anders Persson  Sida 37 av 64 
 

4.2.2 CAS och AI 
Det traditionella sättet att skilja på CAS och AI är att CAS pågår mellan FLOT 
och FSCL och därför krävs samordning mellan markstridskrafterna och luftstrids-
krafterna.173 AI pågår bortanför FSCL där markstridskrafter inte uppträder vilket 
medger att flygstridskrafterna kan uppträda betydligt mera fritt och flexiblare. Ett 
annat mera effektbaserat synsätt är att CAS påverkar dagens strid medan AI på-
verkar utgången av morgondagens strid. 

 “A reasonable assumption based on campaign statistics is that interdiction of Iraqi 
ground units in the field involved more than 12,000 of the aim points (or 60-plus 
percent) and more than 20,000 of the expended bombs and missiles (or 67-plus per-
cent of the total). …,… Most of the effort against Iraqi ground troops was focused on 
Republican Guard divisions and on a handful of stalwart regular divisions that 
formed part of the defensive ring south of Baghdad. None of these divisions were at 
full strength, except perhaps the Medina (which was reinforced by elements of other 
divisions). All told, the Republican Guard plus several stalwart regular divisions 
probably comprised 85,000 troops. Another 35,000 Iraqi troops in five or six regular 
divisions played some role in the fight (or, at least, came under attack before with-
drawing or disintegrating).”174 

En ren matematisk beräkning av insatserna rörande understöd av CFLCC är att 
cirka 50 % av den totala tilldelningen av flygresurser åtgick till CAS och AI. I den 
totala summan ingick inte C2, ISR, AAR och flygtransporter.  

CAS med precisionsvapen visade sig riskera betydligt mindre Collateral Damage 
än såväl Army Tactical Missile Systems (ATACMS) som MLRS.175 CAS visade 
sig också ha stor framgång vid genomförandet av Urban operations. Med hjälp av 
precisionsvapen, som markstridsförbanden i stor utsträckning saknar, kunde col-
lateral damage minimeras trots att irakierna ofta grupperade sina militära förband 
mitt bland civil infrastruktur.176 

Måltyper som skulle kunna hamna inom AI-området var bland annat Republi-
kanska Gardesförbanden men även en del reguljära arméförband177. Dessa blev 
utsatta för flygangrepp i många dagar innan koalitionens markstridsförband kom i 
direkt strid med dem. Gardesdivisionerna utanför Bagdad blev bl.a. hårt bekäm-
pade från luften även under den sandstorm som mer eller mindre tvingade koali-
tionen till en operativ paus. 

Som avslutning kan det vara värt att påpeka att som ett resultat från OIF har ett 
flertal höga officerare börjat tala om något som de benämner Battlefield Air Ope-
rations (BAO)178. Det påminner till del om det gamla NATO-begreppet Battlefi-

                                                 
173 Se Figur 1 – kapitel ”Centrala begrepp”. 
174 Carl Conetta, Catastrophic Interdiction: Air Power and the Collapse of the Iraqi Field Army in 
the 2003 War, Commonwealth Institute Project on Defense Alternatives Briefing Memo #30, 26 
September 2003, s. 2. 
175 Third Infantry Division (Mechanized) After Action Report-Operation Iraqi Freedom, 2003, s. 
24. 
176 Ibid., s. 24. 
177 “Adnan, Al Nida, Baghdad, Hammurabi, Medina, and Nebuchadnezzar Republican Guard 
divisions. Among regular Iraqi army units, targets of substantial air interdiction included elements 
of the 6th and 10th armored divisions; 1st, 5th, 15th, and 51st mechanized divisions; and 11th, 
15th, and 16th Infantry divisions.”  Conetta, Catastrophic Interdiction: Air Power and the Col-
lapse of the Iraqi Field Army in the 2003 War, fotnot 4. 
178 Robert S. Dudney, “Toward Battlefield Air Operations”, Air Force Magazine, October 2003, 
Editorial, s. 3. 
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eld Air Interdiction (BAI)179. Denna benämning syftar på det gap som finns mel-
lan det traditionella AI och CAS. Detta märks tydligt på det ”nya” stridsfältet där 
gränserna, det vill säga FLOT och FSCL antingen är svåra att fastställa eller 
flyttar sig alltför fort. Det som man ofta benämner som det fragmenterade strids-
fältet är med andra ord redan en realitet! 

4.2.3 Strategisk bombning 
Cirka 10 procent gick åt till vad man kan kategorisera som strategisk bombning 
eller som CFJACC valde att kalla det Strategic Regime (SR). Strategic WMD 
(WD) hör också till denna kategori. WD har och kunde få en oerhörd stor strate-
gisk betydelse om t.ex. anfall mot omkringliggande länder kunde göras med dessa 
massförstörelsevapen. Detta hade prövats av Irak under Irakkriget (1991) och då 
framförallt mot Israel. SR anfallens mål var att försöka slå mot det irakiska ledar-
skapet i syfte att uppnå en del av de militära målsättningarna. Dessa var (endast de 
som kan påverkas av strategisk Airpower tas upp)180: 

1. Neutralize the Iraqi leadership. 
2. Suppress missile threats to coalition forces and Iraq's neighbors. 
5. Be on call for combat air control missions for time-sensitive targeting. 

4.2.4 Kampen om luftkontrollen 
Matematiskt sett åtgick cirka 14 procent av de tillgängliga flygresurserna till att 
kontrollera luftrummet. Av dessa flyguppdrag var i huvudsak inriktade mot ira-
kiskt luftvärn med radarstationer. Orsaken till detta var att inga irakiska flygplan 
startade under kriget. Redan efter ett par dagar kunde man konstatera att koalitio-
nen inte bara hade luftöverlägsenhet utan t.o.m. luftherravälde över huvuddelen av 
Irak. 

4.2.5 Lufttransport och helikoptrar i operationsområdet 
I inledningen av anfallet mot Bagdad intogs mycket tidigt flygfält i den södra 
delen för att underlätta såväl logistiskt understöd som framflyttning av flygunder-
stöd. Det senare oftast i form av helikopterbaser men inte sällan för gruppering av 
UAV-förband. Detta för att minska transportavståndet och därmed ge längre tid i 
stridsområdet Dessa UAV:er användes bland annat för målutpekning och/eller 
identifiering för Apache181-helikoptrarna vid deras framryckning.  

Helikoptrar spelade en mycket stor roll vid t.ex. en inledande luftlandsättning182 
av den brittiska 16th  Air Assault och 3rd Commando Brigade vid två oljefält för att 
säkerställa att dessa inte saboterades. 

                                                 
179 BAI var ett begrepp som dök upp då amerikanarna försökte införa begreppet Air Interdiction 
(AI) i NATOs doktriner som syftade till att slå på djupet av den sovjetiska framryckningen över 
Europas slätter. Många av de övriga NATO-medlemmarna (framförallt Västtyskland) ansåg att 
detta var alltför provocerande (!) så de tog fram begreppet BAI som avsåg att slå mot UH och 
logistikförband d.v.s. förband bakom den direkta fronten och inte operativa/strategiska mål längre 
bak d.v.s. på Warszawapaktens territorium. För djupare studier rekommenderas Maris “Buster” 
McCrabb, “The Evolution of NATO Air Doctrine”, Kapitel 12 i Meilinger (red.), The paths of 
Heaven, Air University Press, Maxwell Air Force Base, Alabama, 1997. 
180 Numren överensstämmer med numreringen på sidan 29. 
181 AH-64 Apache, http://www.fas.org/man/dod-101/sys/ac/ah-64.htm, 2004-05-20. 
182 Ripley, “Attacking Iraq”, s. 21. 
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Helikoptrar användes även till spaning från ”höga höjder” inte sällan i stort sett 
rakt ovanför de framryckande stridsfordonen men oftast som spaning ett antal km 
framför täten.  

Andra exempel, där helikoptrar samverkade med markstridskrafter och möjlig-
gjorde ett manöverkrig, var säkrandet av Al Faw-ögruppen. I denna operation 
landsteg 40 Commandos183 från Royal Marines från såväl landstigningsbåtar som 
helikoptrar. 

Trots framgångar vad avser transporthelikopterområdet, observerades en underka-
pacitet inom den flygburna delen av transportsystemet. Detta gällde framförallt 
den taktiska flygtransportförmågan. C-17 Globemaster184 anses inte vara beställda 
i tillräckligt antal och flottan av C-130 Hercules185 användes inte på ett effektivt 
sett. Herculesplanen börjar dessutom bli ålderstigna och därmed minskar tillgäng-
ligheten. Vissa anser att hade detta skötts bättre skulle de logistikproblem som 
bl.a. uppstod vid den snabba framryckningen kunnat minimerats.186 

”About 15 percent of the total missions flown during Operations Iraqi Freedom were 
aerial refueling mission, and they made 90 percent of the remaining missions possi-
ble.”187 

4.2.6 ISR-resurser - Informationsinhämtning och dess an-
vändning 

”In essence, Air Power is targeting, targeting is intelligence, and intelligence is ana-
lysing the effects of air operations.”188 

Underrättelseresurserna var tillräckliga och fungerade väl under OIF, vilket inne-
bar att Common Operational Picture (COP) kunde verkställas och utnyttjas till 
100 %. Detta var ett av framgångskriterierna till att operationen blev så lyckad. 
ISR189resurserna var och är avgörande för att i sin tur de precisionsvapen som 
finns skall komma till sin rätt. Dessa två element utgjorde några av de förutsätt-
ningar som krävs för att en Air Campaign skall bli lyckad. Under Irakkriget 
(2003) visade det sig till slut omöjligt för irakierna att undgå bekämpning. Rörde 
de sig upptäcktes de av flygburna eller rymdbaserade spaningssystem och blev 
inom minuter (om insatsberedda flygplan fanns till förfogande) bekämpade av 
flygburna vapensystem. På motsatt sätt om de inte rörde sig blev de bekämpade av 
markstridskrafter när dessa framryckte. Även då kunde naturligtvis flygstridskraf-
terna delta med precisionsvapen för att understödja markstridsförbanden. 

Källor som användes för ISR var förutom satelliter bl.a. UAV190 och flygplanen 
U2191 samt E-8C JSTARS192. Antalet UAV-typer var tio stycken av olika storlekar 
och med olika kapaciteter. Under denna konflikt användes även UAV Predator för 

                                                 
183 Ej antal soldater utan förbandet ”40 Commandos”. 
184 FAS hemsida, http://www.fas.org/man/dod-101/sys/ac/c-17.htm, 2004-05-20. 
185 FAS hemsida, http://www.fas.org/man/dod-101/sys/ac/c-130.htm, 2004-05-20. 
186 Boyne, Operation Iraqi Freedom – What went right, What went wrong, and why, s. 124-126. 
187 Ibid., s. 80-81 (bilder utan sidnumrering mellan sidorna 80-81) 
188 Philip S. Meilinger, Ten propositions Regarding Air Power, School of Advanced Airpower 
Studies, Maxwell AFB, 1995, s. 13. 
189 ISR = Intelligence Surveillance and Reconnaisance. 
190 UAV typerna var ca 10 stycken till antalet vilka sträckte sig från den relativt flygplansliknande 
höghöjdsflygande Global Hawk, RQ-4A, till marinkårens ryggsäckstora Dragon Eye. 
191 U2, http://www.airforce-technology.com/projects/u2/index.html, 2004-01-01. 
192 JSTARS= Joint Surveillance And Target Attack Radar System. http://www.airforce-
technology.com/projects/jstars/, 2004-01-02. 
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första gången som Unmanned Combat Air Vehicle (UCAV). Den lokaliserade ett 
mål som den sedan bekämpade med Hellfire-missiler.193 

ISR-resurser användes och spelade en avgörande roll vid bekämpandet av s.k. 
TST. Dessa utgörs av rörliga mål såsom t.ex. Scud-ramper, personer eller fordon 
av olika slag. Det är mål på en speciell mållista som alltid är aktiv d.v.s. det er-
fordras inget klartecken från högre chef innan anfall kan ske.  Antingen kan man 
sätta in resurser för att lokalisera dessa eller så kan de finnas med för att de vid ett 
plötsligt uppdykande kunna bekämpas snabbt. Man gör med andra ord olika prio-
riteringar. Denna aktivitet kunde förbättras ytterligare under OIF vilket till del 
berodde på den träning som USA hade erhållit Afghanistan under Operation 
Enduring Freedom.  

En speciell TST-cell upprättades i CAOC:n på Prince Sultan Air Base i Saudi 
Arabien. Denna cells enda uppgift var att försöka lokalisera men även på ett 
snabbt sätt kunna ta hand om uppdykande mål. Cellen hade alltså rätt att utnyttja 
flygplan som till och med redan var insatta mot andra mål och använda dessa mot 
denna typ av mål, vilket innebar att tiden mellan att ISR-resurser upptäckt målet 
till att insatsen gjordes var mindre än 20 minuter. Här var det aldrig tal om några 
72-timmars cykler när det gäller målval (targeting) som det varit under Operation 
Desert Storm tolv år tidigare. Totalt cirka 150 mål anfölls på detta sätt. Utöver 
dessa s.k. TST-mål bekämpades också cirka 700 mål genom s.k. retargeting vilket 
blev möjligt genom den tidigare uppräknade TST-cellens förmåga att sammanlän-
ka ISR-resurser med verkansförband.194 Tiden för Sensor-to-shooter har förkortats 
mycket på bara några år. General Jumper, The Air Force Chief of Staff, har haft 
det på sin agenda allt sedan han tillträdde sin tjänst 2001.  

”…and a new pattern of air warfare began to emerge. Where in the past the targets 
had almost all been carefully identified prior to the mission, on the twenty-fourth 
only 200 of the 800 strike sorties were flown against preplanned targets (i.e., listed 
in the ATO)…,… It was in this capability that the full coalition information domina-
tion became apparent.”195 

4.2.7 Samverkan med övriga försvarsgrenar 
Samverkan mellan flygvapnet och flottan bestod huvudsakligen av insatser med 
US Navy flyg och kryssningsmissiler. Som en kritiker196 uttryckte det att Toma-
hawk-robotar trots allt kostar $1,5 miljoner: 

”They fired far too many Tomahawks just because it kept the US Navy in play,” he 
said. “They could have done the same thing with bombs from aircraft at a twentieth 
of the cost.”197 

Det som lätt glöms bort är dock de maritima styrkornas viktiga och stora arbete 
med transporterna till området, såväl under men framförallt innan markoperatio-
nen genomfördes. I transporterna inkluderar författaren såväl eskortering som 
minröjning. Utan marina transportfartyg skulle aldrig en dylik operation kunna 
genomföras. Flygtransporter klarar inte av den stora mängden av såväl materiel 
som förnödenheter. 

                                                 
193 Krepinevich, Operation Iraqi Freedom: A first-blush Assessment, s. 17. 
194 Ibid., s. 17. Författaren nämner att Operation Iraqi Freedom - By the Numbers anger siffran till 
156 respektive 686 uppdrag. 
195 Boyne, Operation Iraqi Freedom – What went right, What went wrong, and why, s. 73. 
196 (Ret)Air Vice-Marshal Peter Nicholson, Australiensiska Flygvapnet. 
197 Mark Forbes, ‘Dumb’ bombs used to topple Saddam, Canberra June 3 2003. 
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“…bringing in over 95% of all UK military equipment,… over a 5000 mile route. Over 50% 
of the deployable fleet was engaged in escorting duties in known threat areas and choke 
points.”198 

4.2.8 Vad gick dåligt? 
”…perhaps much more stubbornly than expected-because the stakes are high for 
them….,…if ones side feels that defeat will mean its death, it has little reason to sur-
render.”199 

Ett av många problem som koalitionen ställdes inför var att inte förstöra de delar 
av infrastrukturen som efter kriget skulle hjälpa Irak på fötter. General Franks fick 
tillse att inga mål förstördes av koalitionen eller att låta Husseintrogna förstöra 
den själva som en del av ”brända jordens taktik”. T.ex. oljekällorna i söder som 
snabbt intogs av bl.a. specialförband för att förhindra att irakierna satte eld på 
dem. Irakierna hade använt denna taktik under Irakkriget (1991). Syftet hade varit 
tvådelat, dels för att dölja sina rörelser på marken och därigenom hindra bekämp-
ning från luften från laserstyrda bomber och dels för att skapa miljöproblem som 
skulle kunna skyllas på koalitionen. Irakierna lyckades denna gång endast sätta fyr 
på ett fåtal oljekällor.200 

“Moreover, massive air attacks would kill many civilians, and one constraint on this 
war was a desire to demonstrate that the coalition was liberating rather than seizing 
the country. Any strategy that required massive devastation as a prerequisite to 
ground combat would seem to undermine that aim. Hence the United States decided 
to go “light and fast” rather than “heavy and slow”.” 201 

Allt var inte lika positivt vilket bl.a. en händelse vid Karbala202 visade på den 24 
mars. Ett attackhelikopterregemente, bestående av 35 stycken Apache-helikoptrar, 
skulle efter att ha etablerat en framskjuten bas vid Najaf anfalla Republikanska 
gardes förband mellan Karbala och Bagdad. Detta skedde inte i samverkan med 
andra typer av förband d.v.s. varken flygplan eller markstridskrafter. Anfallet mot 
republikanska gardets Medina-division möttes av en ”brandvägg” av luftvärnseld. 
En helikopter blev nedskjuten, en kraschlandade och de övriga 33203 träffades av 
luftvärnseld i mer eller mindre omfattning. Detta var ett mycket stort ”nederlag” 
för denna typ av taktik för attackhelikoptrar. En taktik som skulle ha använts i 
Centraleuropa under Kalla kriget. Denna incident har använts för att belysa pro-
blematiken och nackdelen204 med attackhelikoptrar kontra stridsflygplan, vilket 
inte har varit av ett gemensamt intresse för US Army eller US Air Force. Andra 
menar att det inte var en reguljär gardesdivision som åstadkom förödelsen utan ett 
bakhåll genomfört med hjälp av asymmetrisk krigföring. 

“It is also not surprising that in 2003, some Iraqi forces adopted asymmetric ap-
proaches to try to mitigate U.S. overmatch in technology and conventional military 
prowess. …,… Highly dispersed small Iraqi units set ambushes, using a cell phone 
and observer network in the cities south of Baghdad. …,…. During this Iraqi am-
bush, small-arms and antiaircraft fire damaged more than 90 percent of a U.S. regi-
ment’s helicopters, and one helicopter crew was captured. The damage to one attack 

                                                 
198 British Ministry of Defence, Operations in Iraq: First Reflections, s. 12. 
199 Friedman, “Both Gulf Wars Offer Lessons”. 
200 Ibid. 
201 Ibid. 
202 Ripley, ”Attacking Iraq”, s. 22. 
203 Endast 7 av dessa ansågs stridsberedda efter en veckas reparation. 
204 Bland annat av pensionerade Gen McPeak i en serie av artiklar i Washington Post. 
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helicopter battalion’s aircraft was so severe that the battalion did not see any major 
action for the rest of the war.”205 

Som ett resultat av detta ”nederlag” taktikanpassade amerikanarna använd-
ningen av sina attackhelikoptrar. Endast ett par dagar efter bakhållet vid 
Karbala genomförde 101st Airborne Division (Air Assault) ett anfall på 
djupet mot den 14:e brigaden vid den Republikanska Medina-divisionen. 
Attackhelikoptrarna användes för spaning på djupet och vid liknande indika-
tioner, eller rättare sagt påskjutningar av finkalibrig eld och handburet luft-
värn, som vid Karbala retirerade de och kallade in flygplansresurser som 
genomförde CAS i syfte att bekämpa de fientliga förbanden206. Därefter gick 
attackhelikoptrarna in och fullföljde sin uppgift. Attackhelikoptrarna och 
flygplanen hade därmed hittat sina respektive ansvarsområden och komplet-
terade därmed varandra istället för att konkurrera om samma mål. 

4.3 Slutsats 
“(Operation) Iraqi Freedom taught us that Joint synergy is not Joint interoperability; 
it’s Joint interdependence, and that’s what we’ve got to achieve if we’re going to 
fight effectively in the future.” – Gen. Kevin P. Byrnes, TRADOC commanding 
general207 

 
Figur 9: Karta visade gränser över Operation Southern respektive Northern Watch. 

                                                 
205 Robert M. Cassidy, “Renaissance of the Attack Helicopter in the Close Fight”, Military Review, 
July -August 2003, s. 38.  
206 Cassidy, “Renaissance of the Attack Helicopter in the Close Fight”, s. 42. 
207 US TRADOC Futures Centers hemsida, 
http://www.monroe.army.mil/futurescenter/FCWebV2_content.html, 2004-04-26. 
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(Källa: Global Security hemsida om Operation Northern Watch,) 

Inledningsvis måste påpekas att någon riktig luftstrid aldrig ägde rum under detta 
krig. Den egentliga luftstriden påbörjades redan 1991 vid det första Irakkriget 
(1991) och slutfördes de senaste åren innan Irakkriget (2003) genom de flygför-
budszoner som upprättades såväl i söder, Operation Southern Watch, samt i norr, 
Operations Northern Watch, (se figur 9). Det irakiska flygvapnets flyg- och led-
ningsresurser inom dessa förbudszoner kan sägas vara starkt reducerade när kriget 
påbörjades i mars 2003. Ett exempel som visar det tryck som det irakiska flyg-
vapnet utsattes för innan OIF är att ”Mellan juni 2001 och krigsutbrottet den 19 
mars 2003 flög koalitionen drygt 21700 uppdrag över Irak och bekämpade 349 
mål tillhöriga det irakiska luftförsvaret.”208 Om man räknar antalet flyguppdrag 
som pågått mellan 1991 och den 19 mars 2003 blir resultatet cirka 300 000. I och 
för sig var många av dessa flyguppdrag av övervaknings och spaningskaraktär 
men det visar även på den förberedelsetid eller t.o.m. förbekämpning som ägt 
rum. 

Detta ”förbekämpningskede” gör att några slutsatser rörande t.ex. antalet CAS 
insatser kontra OCA blir starkt missvisande samt att den proportionella fördel-
ningen mellan CAS, AI och SA också blir missvisande. USA hade mer eller 
mindre luftöverlägsenhet redan innan starten och efter de inledande attackerna 
hade de totalt luftherravälde. 

Alla tidigare uppräknade exempel visar på en stor samverkan mellan mark- och 
luftstridskrafter. Markstridsförbanden tog flygbaser för att möjliggöra flygstrids-
krafternas frambasering som i sin tur möjliggjorde största möjliga understöd till 
markstridskrafternas framryckning. Samverkan underlättades genom att skapa ett 
nätverk av flygvapenpersonal eller flygvapenutbildad personal inom markstrids-
krafterna på samtliga nivåer.209 

“Generals Franks’ decision to strike with the relatively small number of forces in the 
theater and to strike prior to a heavy air attack was both brave and correct. Given 
that everyone was expecting Shock and Awe, launching the ground war first was the 
best way to obtain surprise.,…, swiftly toward Baghdad in a process that approxi-
mated John Boyd’s theory of the OODA (Observe, Orient, Decide, Act) loop”210 

Då den andra fasen av operationen211 aldrig genomfördes kan vi inte veta om det 
så kallade Shock and Awe-konceptet hade fungerat. En konsekvens av detta blev 
att koalitionen var ”tvingade” att genomföra mycket mer understöd, enligt äldre 
mönster, i form av CAS. Detta förfarande ”låste upp” flygstridskrafter som istället 
kunde ha använts till att först bereda vägen för den kommande markstyrkan i 
större utsträckning än vad den egentligen gjorde. Även stora delar av US Air 
Force användes som CAS. I och med att det inte fanns något motstånd i luften 
hamnade aldrig koalitionens befälhavare i några beslutssituationer vad gäller 
avvägningen mellan CAS och att slå på djupet. De tillgängliga flygstridskrafterna 
stod i paritet med de tilldelade uppgifterna. 

Att den andra fasen aldrig genomfördes överraskade säkert och bidrog kanske till 
att många oljefält inte hann sättas212 i brand. Men detta resonemang bygger på 

                                                 
208 FHS/KV Luft, Tillbaka till framtiden? Tankar om luftoperationerna över Irak 2003, s. 6. 
209 British Ministry of Defence, Operations in Iraq: First Reflections, s. 10. 
210 Boyne, Operation Iraqi Freedom – What went right, What went wrong, and why, s. 55. 
211 Den andra fasen var planerad till “Shaping the battlespace” vilket innebär, lite hårdraget, 
förbekämpning av framförallt flygstridskrafter.   
212 “Editorial: Operation Iraqi Freedom”, Marine Corps Gazette, s. 2. 
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antagandet att irakierna skulle ha satt eld på fler om den andra fasen hade genom-
förts. Detta har studien inte funnit några bevis för, varken för eller emot. 

Risktagning var ett av ledorden som utmärkte OIF. För att bibehålla och till och 
med öka tempot i operationen valde CJFACC, general Moseley att placera sina 
stridsledningsflygplan och lufttankningsresurser inne på irakiskt territorium trots 
att det fortfarande fanns risk för att irakierna disponerade radarledda luftvärnssy-
stem.213 Detta möjliggjorde att flygtrafiken kunde minska ned på sina transportti-
der och därigenom öka effektiviteten. Stridslednings- och övervakningsflygplanen 
datainsamlig effektiviserade genom att spaningsavstånden minskades. 

 “Joint Integration - The close integration of precision air strikes and ground combat 
operations—known in military parlance as “joint” operations—proved essential to 
another critical element of the campaign: the need for ground forces to move quickly 
to seize Iraq before Saddam could destroy it. Air and ground forces, which had 
fought essentially separate wars in Operation Desert Storm in 1991, were integrated 
to a higher degree than ever before.”214 

Vilken nivå av samverkan (jointness) förekom under OIF? Den lägsta nivån, 
Deconfliction, kan direkt uteslutas då samverkan mellan försvarsgrenarna tydligt 
förekom och att de uppträdde i samma stridsområde. Den högsta nivån d.v.s. 
integrering med självständiga stridsenheter kan också uteslutas då förband från 
olika försvarsgrenar ej användes sammansatt, utan möjligtvis samverkade med 
varandra. Då återstår de mellanliggande nivåerna, nämligen synkronisering och 
koordinering. Det kan konstateras att det stundtals fanns en synkronisering mellan 
luft- och markstridsförbanden, vilket inte minst visades vid det förhållandevis 
flexibla öppnandet och stängandet av de s.k. Killboxes. Även om mycket kritik 
riktades mot det faktum att det var lätt att komma ur fas. Något som i praktiken 
innebar att flygplan låg i väntläge och hann få bränslebrist innan de fick insatsor-
der eller tvärtom, när de hade bränsle fick de aldrig insatsorder. Detta minimerade 
effekten av att ha flygplan i väntläge i luften.  

Tack vare koalitionens spanings- och ledningsresurser kunde mindre strikta led-
ningsmetoder och uppdragstaktik användas vilket bidrog till att de traditionella 
gränsdragningarna behövde uppdateras inom loppet av minuter snarare än timmar. 
Det som man ofta benämner som det fragmenterade stridsfältet är med andra ord 
redan en realitet.  

En av slutsatserna blir att USA har världens bästa krigsmakt och att dess satsning 
från 1980-talet och framåt har betalat sig. Det stora problemet är att satsningen 
endast varit inriktad på att vinna slagen/kriget och då med betoning på traditionell 
krigföring. Det USA måste satsa på är styrkor som också kan vinna freden eller 
åtminstone tillse att det finns förutsättningar för den att lyckas. 

4.3.1 Prövning av hypotesen 
Skillnader och motsättningar existerar mellan US Air Force och US Army 
avseende hur Airpower skall användas inom ramen för gemensamma opera-
tioner.  

Användes Airpower enligt US Army doktrins synsätt eller användes den i enlighet 
med US Air Force doktrin?  

                                                 
213 Santesson, ”Så föll skräckväldet - Mot armé och flyg i samverkan dög inte asymmetriska 
attacker”, s. 16. 
214 Krepinevich, Operation Iraqi Freedom: A First-Blush Assessment, s. ii. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN              2004-06-04          FHS 19100: 2044 
Mj Anders Persson  Sida 45 av 64 
 
Frågan är svår beroende på att kriget egentligen påbörjades redan 1991 och att 
Irak var såpass bekämpat redan inledningsvis. Kampen om luftkontrollen var till 
största del redan genomförd. 

Airpower användes till stor del för direkt samverkan med arméförband i det områ-
det som benämns Close operation men användes även till en stor del för strid på 
djupet d.v.s. inom Deep operation och då ofta med fokus att bekämpa fiendens 
markförband (shape the battlefield) till förmån för CFLCC. Strategiska anfall 
genomfördes också och mellanområdet mellan Deep och Close operations var ett 
område där Killbox utnyttjades till stor del. Slutsatsen om hypotesen är att synsät-
tet från de två försvarsgrenarna har närmat sig varandra vilket i sig talar för att 
doktrinernas skiljeaktigheter är större än verklighetens. Detta innebär att min 
hypotes fortfarande håller efter att fallstudien har genomförts. 

5 Diskussion och syntes 
Detta kapitel kommer att diskutera de tidigare nämnda slutsatserna och min fram-
tagna hypotes. Uppsatsens syntes d.v.s. ”slutsats av slutsatser” kommer att redovi-
sas i samband med att mina svar på mina forskningsfrågor redovisas.  
Min hypotes och syntes kommer att diskuteras utifrån de från ”experterna” erhåll-
na kommentarerna.  

5.1 Syntes  
Uppsatsens första frågeställning var; 

• Existerar det doktrinära avvikelser mellan US Air Force och US Army vad 
gäller synen på Airpower och dess tillämpning? 

Denna frågeställning besvarades i teoribakgrunden (se kap.3) där slutsatsen blev 
att skillnader föreligger när det gäller synen på var det ”avgörande slaget” står 
någonstans. US Army anser att avgörandet sker inom området Close operations 
medan US Air Force anser att det sker inom området Deep operations.  Med detta 
som bakgrund blir det naturligt att det blir komplikationer vid allokeringen av 
tillgängliga flygstridskrafter. US Army vill ha tyngdpunkten på CAS och US Air 
Force förespråkar AI samt Strategic Attack.  

• Finns det skillnader mellan rådande doktriner och hur samverkan mellan 
luft- och markstridskrafter har genomförts i en skarp operation? 

Skillnaderna mellan doktrinerna och OIF är inte helt påvisbara men att en större 
synkronisering av stridskrafterna har skett än vad som sägs i doktrinerna är helt 
klart. Det gäller framförallt inom området Deep operations där samverkan mellan 
specialförbanden och flygstridskrafterna har haft en betydligt större roll än vad 
som påtalas i doktrinerna. Även att flyg och specialförband höll en egen front utan 
traditionella markstridskomponenter inblandade avviker från det doktrinära tän-
kandet. Fronten var den i väster och i norr. I väster där specialförbanden inte bara 
”jagade” Scud-ramper utan även bidrog med att besätta flygfält tills större luft-
burna förband kunde överta kontrollen. I norr kan man på goda grunder hävda att 
markstridskomponenten bestod av de kurdiska frihetskämparna vilkas betydelse 
man inte skall förringa. 

Ett annat exempel på att doktrinerna frångicks var inledningen av kriget. Kriget 
påbörjades via marken, om man bortser från anfallet mot Bagdad där man försök-
te neutralisera Saddam Hussein. Detta visar inte det förhållandevis sekventiella 
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uppträdande som doktrinen beskriver. Exemplet nedan är i och för sig från marin-
kåren men inom detta område skiljer sig inte doktrinerna åt. 

”In the south , the 3rd Marine Aircraft Wing (4th MAW) was discountenanced when 
ground operations proceeded toward Basra before a major air attack had taken place. 
This was contrary to doctrine and planning, and the Marine pilots felt that the ground 
troops were placed in jeopardy because of it.”215 

Svaret blir alltså att skillnader finns såväl mellan de båda doktrinerna som mellan 
doktrinerna och verkligheten. OIF har visat att varken US Air Forces eller US 
Armys doktriner har följts till fullo utan snarare att en kombination har använts. 
De båda försvarsgrenarna har blivit mindre ”svartvita” i sina uppträdanden. Detta 
innebär att US Air Force syn att Airpower bäst används på djupet är sann under 
vissa premisser och US Army syn att Airpower skall understödja Close operations 
gäller under andra premisser. Slutsatsen blir att den bästa effekten utvinns om 
man kan utöva press på hela arenan samtidigt. Detta kan i bästa fall innebära en 
systemkollaps hos motståndaren vilket alltid eftersträvas inom manövertänkan-
det216. 

• Hur långt har den amerikanska försvarsmakten kommit inom luft-mark in-
tegrationen? 

Vilken nivå av integration av den gemensamma striden rådde under OIF? Att det 
var ett djupare samarbete än den första nivån, Deconfliction, råder det inga som 
helst tvivel om. Den andra nivån, koordinering, uppfylldes också utan problem, 
liksom den tredje nivån, synkronisering. Stridskrafterna hade olika typer av IK-
system, antingen direkta eller indirekta. System som IFF217 för flygplanen men 
även det nya identifieringssystemet Blue-Force tracker användes av markförban-
den218. Dessa använde även en ”lysväv” på sina fordon och även hjälmarna, vilka 
var känsliga IR-ljus. Detta innebar att piloterna i sina flygplan kunde känna igen 
sina egna när de tittade i sina Forward Looking Infra Red (FLIR). Igenkänning 
under dygnets mörka timmar hade tidigare varit ett problem som haft som följd att 
man tidigare fick nöja sig med koordinering under dessa timmar. Slutligen var det 
aldrig någon fråga om integrering då stridsgrupper ur de olika försvarsgrenarna 
aldrig sattes upp för att lösa egna stridsuppgifter. I och för sig kan man hävda att 
US Marine p.g.a. sin uppbyggnad i vissa fall kan sägas vara integrerade men 
denna uppsats fokuserar på US Air Force och US Army vilket medför att jag 
föreslår denna fråga till en annan studie. 

De avslutande två frågorna finns besvarade i nästkommande kapitel (Kap. 6 Re-
flektioner) eftersom de ej ingår i själva studien utan är ett resultat av svaren 

• Finns det andra faktorer som styr uppträdandet än doktriner? 
• Vilka slutsatser från studien kan den svenska försvarsmakten ha nytta av i 

sin utveckling inom området luft-mark samverkan? 

                                                 
215 Boyne, Operation Iraqi Freedom – What went right, What went wrong, and why, s. 49. (förfat-
tarens understrykning) 
216 FM, Militärstrategisk doktrin, s. 81. 
217 IFF=Identify Friend or Foe. 
218 Associated Press, Review of Iraq finds problems with friendly fire, 
http://www.signonsandiego.com/news/world/iraq/memorial/20031002-1005-iraq-warlessons.html, 
2004-05-04. 
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5.2 Diskussion om hypotes och syntes 
Hela operationen kännetecknades av ”…en ‘jointness’ som vi i Sverige aldrig har 
vågat drömma om.”219. En total samverkan av artilleri, flygangrepp, pansar och 
infanteri. Genom samverkan mellan reguljära förband och specialförband inleddes 
en ny epok inom krigföringen. Irakkriget (2003) ger en ganska klar bild av att det 
är en gemensam strid som har genomförts. Trots detta bör man behålla en viss 
skepsis, med tanke på motståndarens uppträdande, utrustning och kunskapsnivå, 
innan man drar för allmängiltiga slutsatser. Det är viktigt att ständigt ifrågasätta 
resultat från genomförda militära operationer, för till syvende och sist är en situa-
tion sällan eller aldrig lik den andra. Förutsättningarna kan vara helt olika vad 
gäller hela spektrumet från geografi, klimat, samhällets förutsättningar att utstå 
påfrestningar till kunskapsnivån hos den angripna försvarsmakten.  

Viktiga frågor att ställa sig vid studier av doktriner är om dessa uppmuntrar offi-
cerarna till kreativitet och flexibilitet?220 Är doktrinen i sig anpassningsbar? Med 
facit i handen kan man konstatera att den amerikanska försvarsmakten påvisade 
en hög grad av såväl kreativitet som flexibilitet under OIF. Uppdragstaktik använ-
des ofta under de snabba framryckningar som gjordes. Flexibiliteten förbättrade 
samverkan mellan mark och luft vilket tydligast exemplifierades vid användandet 
av Killbox:ar. 

Vad gäller den framtida utvecklingen för gemensamma operationer kan man ställa 
en del frågor; Är det så att markstridskrafterna i första hand genom manöver skall 
tvinga motståndaren till detsamma i syfte att få dessa att upptäckas av de flygande 
plattformarna? Vilket i sig möjliggör bekämpning från t.ex. flyg men lika gärna av 
artilleri eller i en framtid av rymdbaserade vapen. Är arméns framtid av arten 
High density conflict(HIC) i form av storskaligt krig eller skall den inriktas mot 
att vara en ockupationsstyrka och inneha en större del av civila funktioner? Detta 
är vad som egentligen efterfrågas i allt större utsträckning. Trots detta finns det, 
med utgångspunkt från de relativt hårda strider som förekom i Irak, ett behov av 
tunga mekaniserade förband innehållande stridsvagnar av typen Abrams M1A1221. 
Många gånger var det dessa stridsvagnar som såg till att det inte blev fler förluster 
än det verkligen blev, vilket inte minst dess skyddsförmåga och bekämpningssy-
stem var orsaken till.  

“After paying his respects to the FCS, Myers replied, “Never was it said that things 
like the M1 [Abrams] tanks and M2 Bradley Fighting Vehicles are not required. 
That’s never been part of the discussion.””222 

Något som Irakkriget (2003) visar är att det inte erfordras så stor del av HIC-
styrkor utan enbart en spets. Denna spets skall utgöra frontförbandens främsta 
linje inklusive reserver så att återhämtning kan ske utan att förlora i tempo. Övriga 
förband bör inriktas på snabbhet, rörlighet och total informationsöverlägsenhet 
gentemot motståndaren. Framförallt skall samverkansmöjligheter med flygstrids-
krafter utvecklas ytterligare men hela den militära styrkan måste användas på det 
mest effektiva sättet oavsett försvarsgrenstillhörighet. Ett av den amerikanska 
armens koncept som ligger väl i linje med detta är Objective Force (se Bilaga 1).  

                                                 
219 Santesson, ”Så föll skräckväldet - Mot armé och flyg i samverkan dög inte asymmetriska 
attacker”, s. 16. 
220 Samtal med öv René, Försvarshögskolan 2004-05-07. 
221 Abrams M1A1 - http://www.fas.org/man/dod-101/sys/land/m1.htm, 2004-05-07. 
222 William R. Hawkins, “Iraq: Heavy Forces and Decisive Warfare”, Parameters, Autumn 2003, 
s. 65. (FCS=Future Combat System) 
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En fråga, som till vissa delar endast tangerar min uppsats är om doktrinerna behö-
ver ändras p.g.a. den nu rådande situationen i Irak? Hur mycket hänger själva 
huvudoperationens genomförande ihop med hur situationen sedan utvecklade sig? 
Meilinger ställer frågan på följande sätt ”…did we use too much force in conquer-
ing Iraq or not enough? Did we send in too many ground troops, or not 
enough?”223 Något givet svar finns det inte men frågan om balans mellan olika 
förmågor och kapaciteter kommer alltid att finnas såväl nu som i framtiden.  

Det som däremot samtliga källor är överens om är att skillnaden i förmåga mellan 
parterna spelade en mycket stor roll. Betydelsen av skillnaden i förmåga är snara-
re exponentiell än linjär. För att överbrygga koalitionens höga teknologiska för-
måga krävs, hos motparten, en oerhörd flexibilitet och kunnighet på den taktiska 
och stridstekniska nivån. Denna kunskap existerade inte hos den reguljära irakiska 
armen som led brist på det mesta men framförallt på utbildning och övningar. Det 
var något bättre högre upp i hierarkin och då speciellt inom de republikanska 
gardesdivisionerna och en ytterligare förbättring inom den speciella republikanska 
gardesdivisionen. Problemen fanns dock vid samverkan mellan dessa.  

Ledarskapet224 inom den irakiska försvarsmakten var också bristfälligt med stora 
förtroendeproblem mellan manskap och officerare. Många officerare övergav sitt 
manskap vid stridskontakt. 

En intressant iakttagelse bör framhållas! Trots sin fokus på snabbhet, smidighet 
och lätta förband, inom den amerikanska försvarsmakten, kan man inom flyg-
stridskrafterna notera att de ”gamla” bombflygplanen visade sig oöverträffbara 
vad gäller möjligheten att leverera effekt. Med sin långa uthållighet, stora vapen-
utrymme samt utvecklingen av precisionsstyrda vapen kunde en B-52225 ligga i 
beredskapsläge i många timmar och under denna tid precisionsbekämpa uppemot 
40 olika mål. Ett flygplan som är över 40 år gammalt, byggt för att bära kärnva-
pen under en era av utnötningskrig har idag blivit en av huvudaktörerna i den 
”nya” krigföringsmetodiken. Detta är ännu ett exempel på krigshistoriens många 
paradoxer. 

Den ursprungliga hypotesen var: 

Skillnader och motsättningar existerar mellan US Air Force och US Army 
avseende hur Airpower skall användas inom ramen för gemensamma opera-
tioner.  

Vid prövning mot teorin konstaterades att hypotesen var gällande. Framförallt 
synen på var det avgörande slaget skall stå skiljer de båda försvarsgrenarna åt. Vid 
prövningen mot fallstudien Operation Iraqi Freedom kunde det också konstateras 
att olikheter fanns men att de inte var så stora. Detta berodde till största delen på 
att US Air Force hade tillräckligt med resurser att bekämpa mål inom såväl Deep 
operations som Close operations.  En slutsats av denna hypotesprövning är att det 
egentligen inte finns tillräckligt underlag från studiens fallstudie för att vare sig 
kunna bekräfta eller dementera hypotesen. Underlagets validitet kan endast vara 
gällande kopplat mot just denna typ av operation, några allmängiltiga slutsatser 
kan vara vanskliga att dra. Detta förstärks av det faktum att flygkriget egentligen 
påbörjades 1991 och avslutades först tolv år senare. Detta till trots kan man ändå 
                                                 
223 Email-svar från Phil Meilinger daterat 2004-04-28. 
224 Dr Stephen Biddle (et al), “Iraq and the future of Warfare – Implication for Army and Defense 
Policy”, Studie genomförd vid Strategic Studies Institute, US Army War College, 18 aug 2003. 
Powerpoint-presentation återfinns hos författaren. 
225 FAS hemsida, http://www.fas.org/nuke/guide/usa/bomber/b-52.htm, 2004-05-06. 
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ana att motsättningar finns vid genomläsning av respektive försvarsgrens redogö-
relse om OIF. 

Meilinger förstärker tidigare dragna slutsatser av att det under OIF var en bättre 
samordning än någonsin men även att det finns en del kvar att önska. Det existerar 
en djup misstänksamhet mellan försvarsgrenarna vilket jag anser utgör den största 
bromsklossen för utvecklingen av Joint operations. Det är, i min tolkning, till 
stora delar en generationsfråga vilket följande citat från Meilinger påvisar. 

”I must admit, there have been many resistors.  I originally was opposed to the con-
cept of jointness cuz (sic!) it seemed a power play by the army to get control of air 
assets.  I've changed my thinking.”226 

Som en påminnelse om att det inte bara krävs integrering under skarpa operationer 
kan följande konstateras som en avslutning: 

”The battle for Iraq is over. The battle among the Services for pride of place and 
budget share has begun.”227 

6 Reflektioner 

6.1 Vad påverkar respektive styr utövandet av opera-
tionskonst i USA  

Efter den amerikanska försvarsmakten konstaterat att gemensamma operationer 
inte hade avsedd effekt trots vidtagna åtgärder i form av bland annat Goldwate-
Nichols Act från 1986 (se kapitel 3.2) togs det ett nytt krafttag under 1990-talet. 
Ett av de större genombrotten var bildandet av US JFCOM. Det har som enda 
fokus att samordna och effektivisera utförandet av gemensamma operationer. 
Tidigare har det gått en tydlig röd tråd genom respektive försvarsgren vad gäller 
forskning och utveckling om sättet att utöva operationskonst. Detta stuprörstän-
kande har nu, sedan ett par år, US JFCOM fått i uppgift att bryta och istället sam-
ordna samtliga resurser. 

Ett exempel på att fokus ligger på US JFCOM såväl från den högsta ledningen i 
form av Presidenten och Försvarsministern som från den högsta militära ledning-
en är att US JFCOM fick uppgiften att ansvara för Lessons Learned-processen 
under OIF228.  

”The fact that the secretary of defense has given the main responsibility for develop-
ing the lessons of the Iraq war to the joint forces command is a valid interdiction of 
the value of joint task forces in modern war fighting the progress jointness had made 
at the time of the Iraq War, and the value of integrating service plans at every level 
to create an even greater degree of synergy.”229 

Det finns dock kritik mot detta, som inte minst Meilinger har påpekat då han 
menar att det finns en risk att desto högre upp man lyfter Lessons Learned – pro-
cessen desto större risk för att det blir slätstruket och “lagom”.230 Ingen försvars-
gren vill medge att de har misslyckats kapitalt utan endast lite ”lagom”. Detta 
påpekades vid samtal med engelska representanter231 rörande deras officiella 
Lessons Learned-rapport232. Den engelska rapporten författades av Ministry of 
                                                 
226 Email-korrespondens med dr Meilinger, 2004-04-28. Återfinns hos författaren. 
227 Krepinevich, Operation Iraqi Freedom: A first-blush Assessment, s. 25. 
228 Joint Lessons Learned Team, http://www.jwfc.jfcom.mil/about/fact_jcll.htm, 2004-04-28. 
229 Cordesmann, The Iraq War – Strategy, Tactics, and Military Lessons, s. 182. 
230 Email-svar från Phil Meilinger daterat 2004-04-28. 
231 Föredragning av GroupCaptain Chris Finn, RAF, på MOD, London 2004-01-30. 
232 Ibid. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN              2004-06-04          FHS 19100: 2044 
Mj Anders Persson  Sida 50 av 64 
 
Defence (MOD) vilket kan innebära att de största problemområdena lyfts bort 
eftersom det är valår 2004. 

Detta visar på den misstänksamhet som råder mellan försvarsgrenarna eller rättare 
sagt dess officerare. En förhoppning är att det framförallt är en generationsfråga 
då de officerare som utbildats under 1990-talet och framåt har fått betydelsen av 
gemensamma operationer (jointness) belyst ända sedan ”första” klass. 

Den amerikanska försvarsmakten har påbörjat en utveckling mot att förtydliga och 
samordna sina respektive försvarsgrenars teoriutveckling till en gemensam sådan. 
Till vissa delar kan processen liknas vid att finna minsta gemensamma nämnare 
men har trots allt en hel del inneboende tröghet och förändringsvånda att forcera. 
Att ta fram ett gemensamt utvecklingscenter enligt US JFCOM är den enda vägen 
framåt.  

Det som visar huruvida det var doktrinerna som styrde eller inte är den ameri-
kanska försvarsmaktens framtagande av ett antal olika koncept d.v.s. tankar om 
hur de olika försvarsgrenarna skall arbeta. Koncepten ligger till grund för experi-
ment som i sin tur ligger till grund för doktrinerna. Vad gäller innehållet i experi-
menten är det inte bara tankar om hur striden skall föras utan även vilka materiel-
system som skall underbygga och förstärka tankarna. Det som utmärker USA är 
att de först tar fram ett koncept som sedan prövas med tillhörande materielprojekt 
för att sedan efter justeringar och resultat från experimenten utgöra grund för 
doktrinerna. Detta står helt i motsats mot den övriga världen som snarare tenderar 
till att låta materielutvecklingen ha sitt spår och eventuella koncept och doktriner 
ett annat. Inom den svenska försvarsmakten finns det inte ens några koncept, 
möjligtvis kunde vissa delar av det Nätverksbaserade försvaret (NBF) anses vara 
ett koncept. När detta skall påverka vår doktrin, som nyss är utgiven, är osäkert.  

En intressant reflektion rörande utvecklingen i USA av gemensamma operationer 
är att det går fortare att skapa tekniska system som kan samarbeta med varandra 
än att få samtliga individer inom respektive försvarsgren att erkänna varandras 
betydelse. Det är fullt accepterat att de ”andra” försvarsgrenarna blir mer öppna 
för ”vårt” sätt att föra krig men mera tveksamt om man själv måste utveckla sitt 
eget tänkande. Inte minst då det gäller att eventuellt avstå något, även om det 
innebär att det blir ett bättre resultat för samtliga i förlängningen. 

Olika koncept inom den amerikanska förvarsmakten. 
Då de tidigare nämnda koncepten spelar en så stor roll inom den amerikanska 
försvarsmakten följer nedan en kort redogörelse för dem som förekommer inom 
US Army, US Air Force samt det gemensamma US JFCOM. Vidare kommer även 
det i Iraksammanhang ofta förekommande Shock and Awe-konceptet kort beskri-
vas. Det har ofta i pressen det senaste året förekommit andra exempel på koncept 
respektive doktriner t.ex. Rumsfeld-doktrinen versus Powell-doktrinen. Dessa är 
dock varken officiella eller ens nedtecknade utan snarare uttalanden ifrån dessa 
personer om hur striden skall föras på den strategiska och möjligtvis den operativa 
nivån. Skall man vara realistisk återfinns deras syn antingen i gällande doktriner 
eller i förekommande koncept. Rumsfeld-doktrinen ligger i linje med såväl EBO 
som Rapid Decisive Operations (RDO)233 medan Powell-doktrinen är i linje med 
gällande doktrinerna med dess större fokus på eldkraft och numerär än rörlig-
het/manöver.  

                                                 
233 För en beskrivning av begreppet; se bilaga 1. 
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US Army hade vid OIF inträdande ett koncept som de benämnde Objective For-
ce234. Detta har idag ersatts av ett nyare koncept med benämningen Future For-
ce235. Det nya konceptet lägger ytterligare tyngdpunkt på gemensamma operatio-
ner och dess synergieffekter. Målet är att, med hjälp av nätverkbaserade lednings-
system, skapa självständiga brigader som skall bli självsynkroniserande på strids-
fältet, vilket kommer att bli än mer fragmenterat och uppdelat än vad vi såg under 
OIF. Stridsfältet kommer att sakna tydliga frontavsnitt vilket omöjliggör tidigare 
indelning i FSCL respektive FLOT. Dessa kommer att vara mycket diffusa och 
förändras minutoperativt via det gemensamma ledningssystemet. Konceptet på-
minner till stora delar om det svenska Nätverksbaserade Försvar (NBF). Objective 
Force-konceptet bygger till största delen på en vidareutveckling av den tidigare 
utgivna doktrinen FM 100-5/1993 vilken i sin tur arbetades in i FM 3-0 Opera-
tions (2001). Detta innebär i praktiken att konceptet Objective Force till stora 
delar redan ingår i den gällande doktrinen, FM 3-0. Detta bör naturligtvis ha 
påverkat och inte minst påskyndat det nya konceptets framtagande. 

För att sammanfatta US Armys inställning till gemensamma operationer så har den 
tagit ett stort steg framåt men har fortfarande en lång väg att vandra. Future Force 
konceptet kommer att leda den ”nya” US Army vidare på sin sedan tidigare påbör-
jade transformering. 

“(Joint relationships are) absolutely key. We are making a major cultural shift in the 
Army toward Jointness. In the past, we were very protective of our training: ‘We’re 
going to be all green; we’re going to field the best and most competent divisions and 
corps in land-combat operations and give them to the Joint force commander.’ But 
when Soldiers deploy, they’re expected to have the same competencies fighting 
combined arms as they do fighting Joint multipliers. We’re not Joint; we haven’t 
been Joint. We’re not Joint in the way we develop our doctrine, we’re not Joint in 
the way we train, and those days are over. Joint forces win. If we’re truly interested 
in training right and taking care of our Soldiers – in training as we’re going to fight – 
we’ve got to train in the Joint context in everything we do.” – Gen. Kevin P. Byrnes, 
TRADOC commanding general.236 

US Air Force har ett koncept som benämns Effects Based Operations (EBO)237. 
”Both Operation Enduring Freedom in Afghanistan and Operation Iraqi Freedom in 
Iraq were nonlinear campaigns using EBO. In Iraq, air, land and sea operations were 
mounted ‘in parallel’ as joint operations.”238 

EBO konceptet fokuserar på effekt istället för att räkna antalet förstörda eller 
bekämpade mål. Konceptet försöker beskriva vilka strategiska effekter som efter-
strävas och som sedan skall uppnås genom användandet av militära medel på den 
operativa nivån. Själva grundidén är inte ny, den kan snarast jämföras med att 
sätta upp ett mål och sedan hålla sig till det. Det gäller att undvika att fokusen på 
det strategiska slutmålet (endstate) glöms bort på den taktiska nivån. Engelsmän-
nen kallar det populärt för flygstridskrafternas svar på the manouverists approach 
vilket torde vara en underdrift. EBO innehåller betydligt mer än begreppet manö-
                                                 
234 För en något utförligare beskrivning se Bilaga 1 ”Koncept inom den amerikanska försvarsmak-
ten”. 
235 US TRADOC, The Army Future Force: Decisive 21st Century Landpower, augusti 2003. Se 
även  http://www.globalsecurity.org/military/agency/army/future-force.htm, 2004-04-28. Även US 
Coast Guard har ett projekt benämnt Future Force vilket inte skall förväxlas med US Army. Se 
http://www.uscg.mil/ff21/index.htm, 2004-04-28. 
236 US TRADOC hemsida, http://www.tradoc.army.mil/pao/Web_specials/FocusAreas/index.htm, 
2004-04-26. 
237 För en fördjupning av begreppet se Bilaga 1 ”Koncept inom den amerikanska försvarsmakten”. 
238 Senior Officer Professional Digest, Selected Readings from the World’s Military Journals, Nr 
13, Land Warfare Studies Centre, Australien, June 2003, s. 7. 
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verkrigföring. Det är snarare så att EBO är ett övergripande synsätt som fungerar 
såväl i krig som i fred. Manöverkrigföring239 är en krigföringsmetod som i vissa 
fall kan vara den bästa metoden att nå det strategiska slutmålet. US Air Force har 
alltsedan Irakkriget (1991) utvecklat EBO-konceptet, vilket till stora delar möjlig-
gjorts tack vare införandet av stealth-flygplan och precisionsvapen. Dessa två 
teknikgenombrott fick sitt elddop under Irakkriget (1991). Det har dock vidareut-
vecklats under 1990-talet och har inte minst genom införandet av de så kallade 
Time Sensitive Targets (TST) och förändringen av Air Tasking Order (ATO) 
processen kunnat effektiviseras ytterligare. 

US JFCOM har å sin sida studerat EBO som en del i sitt övergripande koncept 
vilket benämns Rapid Decisive Operations (RDO). Elaka tungor skulle kunna 
kalla det för ett hopkok snarare än ett nytt koncept. För att inte bestämma sig för 
något av de försvarsgrensvisa koncepten tog man helt enkelt allihop och blandade 
ihop till ett nytt koncept. RDO kan med fog sägas innehålla såväl Objective For-
ce, Effects Based Operations, Manouever warfare samt Network Centric Warfare 
(NCW). De härleds framförallt från i samma ordning US Army, US Marine, US 
Air Force samt US Navy. För att ytterligare spä på doktrinfloran har även US 
Special Operations Command sin egen doktrin samt koncept. 

Ett annat uttryck som användes inte minst inom media var det så kallade Shock 
and Awe -konceptet240.  

“… analyses the theory of ‘shock and awe’ based on the idea of rapid dominance 
against the idea of EBO. While rapid dominance and EBO are similar, the latter has 
more subtlety and flexibility. The author cites the ‘decapitation strike’ against Sad-
dam Hussein as an example of the flexibility of EBO.”241  

Konceptet är varken officiellt fastställt eller har en klar och entydig definition 
utan härstammar ursprungligen från en boktitel, Shock and Awe – Achieving 
Rapid Dominance242. Som citatet ovan säger visar såväl EBO, RDO som Shock 
and Awe många likheter. En kategorisering och därmed förenklad generalisering 
är att Shock and Awe är en mix av EBO respektive RDO. Uttrycket har använts i 
många källor utan att närmare specificerats vad det egentligen innebär.  

”By march 21, it was evident that far from ”Shock and Awe” the war was going to 
be fought as an Effects Based Operation (EBO),”243 

6.2 Konsekvenser för svenska försvarsmakten? 
”European NATO nations spend 60% of what the US spends …luxury of having 
50% more personnel. Spend 1/3 in R&D…without coordination …are surprised to 
produce not more than 10-15% of US power projection capability”244 

Det kan ligga en fara i att dra slutsatser från de två Irakkrigen, 1991 respektive 
2003, för vårt eget försvar. Dessa två större ”krigen” har förts i samma typ av 
                                                 
239 Jag anser att det är skillnad på manövertänkande samt manöverkrigföring. Manövertänkande 
innehåller betydligt mera än själva manöverkrigföringen. Manöverkrigföringen ”måste” innehålla 
manövrering och anfall mot fiendens svaga punkter vilket manövertänkandet inte ”måste”. Manö-
vertänkandet kan innehålla såväl manöverkrigföring som utnötningskrigföring. I detta samman-
hang påvisar manövertänkandet betydligt större likhet med EBO än manöverkrigföring. 
240 Se Bilaga 1 ”Koncept för den amerikanska försvarsmakten”. 
241 Senior Officer Professional Digest, nr 13, (2003), s. 7. 
242 Ullman (Et al), Shock and Awe – Achieving Rapid Dominance, NDU Press Book, Washington 
D.C., December 1996. 
243 Boyne, Operation Iraqi Freedom – What went right, What went wrong, and why, s. 54. 
244 Gen Klaus Naumann (ret), citerad av LtCol Frans Osinga, “European military transformation & 
the intangibles of innovation”, Clingendael Center for Strategic Studies, PowerPoint-presentation, 
återfinns hos författaren. 
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terräng vilken avviker relativt kraftfullt från den svenska terrängen. Skulle den 
amerikanska överlägsenheten visa sig på samma sätt i till exempel svensk terräng?  

Det är en fråga som är omöjlig att besvara utan en betydligt noggrannare studie 
men ett exempel är att de långa skjutavstånden för direktriktad eld som förekom i 
Irak ej är möjliga i samma utsträckning i Sverige på grund av våra stora skogsbe-
klädda och kuperade marker. Det är betydligt lättare att maskera sig och därmed 
gömma sig från luftburna spaningssensorer. Dessa relativa fördelar till trots skulle 
fördelarna med svensk geografi vid ett krig inte spela allt för stor roll. De slutsat-
ser man kan dra från de irakiska krigen kan med viss eftertanke bidra till vår egen 
utveckling av vår försvarsmakt. Den irakiska försvarsmakten är/var helt annorlun-
da uppbyggd, hade till stor del relativt gammal materiel och inte minst föråldrad 
taktik. 

En slutsats som definitivt kan dras är att Sverige tyvärr kan jämföra sig med den 
irakiska försvarsmakten vad gäller hur mycket övning vi har haft under de senaste 
åren. Detta är ett stort problem som vi måste bli bättre på.245 För att effektivt 
kunna samverka mellan försvarsgrenarna så måste först respektive försvarsgren 
behärska sin egen taktik till fullo. 

Hur väl fungerar samverkan mellan Flygvapnet och Armén? Har de några som 
helst praktiska möjligheter för samverkan emellan sig? 

För att utvecklas inom detta område krävs att Försvarsmakten tar ett helhetsgrepp 
över situationen istället för att rätta till problemen vartefter de dyker upp. Detta 
belyses bland annat i en artikel i Parameters246där frågan om hur en lyckad trans-
formering från ett gammalt stuprörstänkandet till en total integration av samtliga 
stridskrafter måste omfatta fyra delar. Dessa delar är: ett gemensamt koncept, 
utnyttja de nya tekniska möjligheterna till att erhålla gemensamma kapaciteter, 
utbilda personalen samt att genomföra organisatoriska förändringar som gynnar 
det gemensamma synsättet.  

Försvarsmakten (FM) har gjort ett försök till ett koncept inom manövertänkandet 
som Militärstrategisk doktrin (MSD) anger som ”…grunden för Försvarsmaktens 
agerande i alla militära operationer”247. Detta bör nog tänkas igenom då det kan 
vara en större vinst att ha ett koncept som kan användas även i den fredsmässiga 
driften av FM. Ett sådant koncept skulle kunna vara EBO248 (Se kap.6.1 och 
Bilaga 1). Vad gäller Flygvapnets kapaciteter pågår en integration av de tekniska 
systemen men i första hand gentemot andra västliga flygvapen och inte gentemot 
den svenska armén. Personalen utbildas idag på FHS Chefsprogram till att agera i 
gemensamma operationer och inte minst genomförs utbildningen mixat mellan 
försvarsgrenarna. Det är i och för sig bra men det torde kunna ske på en större 
bredd och med ett större djup inom hela den militära utbildningen, om man vill 
påskynda processen. Några organisatoriska förändringar som beror på att integra-

                                                 
245 Övningar i stridsgrupper där samtliga ingående förband såsom pansar, infanteri, artilleri, 
ingenjörer etc. övas tillsammans.  Detta har inte övats i tillräcklig omfattning på många år. Samtal 
med öv René, FHS 2004-05-07, samt genlt Jan Jonsson, OpiL 2004-05-19. Båda dessa belyste 
denna problemställning. Den svenska försvarsmakten erfordrar större och bredare övningar. 
246 Michael P. Noonan & Mark R. Lewis, ”Conquering the Elements: Thoughts on Joint Force 
(Re)Organization”, Parameters, Autumn 2003, s. 31-45. 
247 FM, Militärstrategisk doktrin, förord. 
248 Flygvapnet har under 1990-talet genomfört studier av detta koncept i samverkan med bl.a. 
USA. Genlt Jonsson var en av deltagarna vid denna studie. För tillfället genomförs det studier av 
EBO vid FOI som ett led i forskningen kring NBF.  
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tionen skulle ökas har genomförts de senaste åren249 men även det utan att utbild-
ning har skett inom hela organisationen. Undantag till detta är samlokaliseringen 
av den operativa insatsledningen som är ett mycket stort steg framåt som kan 
snabba på integrationen mellan försvarsgrenarna.250  

Den svenska försvarsmakten bör också eftersträva att samöva mellan försvarsgre-
narna oftare än idag och på alla nivåer. Det skall inte krävas en försvarsmaktsöv-
ning för att luft-mark samverkan övas. Stridsfältet är idag och i framtiden så 
integrerat att det är ”meningslöst” att inte öva tillsammans. Krav på integration 
gäller hela konfliktskalan från väpnat angrepp till fredsskapande operationer t.ex. 
på Balkan. Inom fredskapande operationer utgör flygstridskrafterna ett effektivt 
backup-system för styrkedemonstrationer men även för underrättelseinhämtning. 
Flygstridskrafterna är relativt lätt gripbara och kan stå på ”skyddad” mark251 
utanför stridsområdet. Förmågan att täcka stora områden med relativt kort tids-
rymd är även det en av flygstridskrafternas egenskaper. Med anskaffande av 
UAV:er skulle denna förmåga ytterligare förbättras då långa uppdragstider kan 
erhållas utan den mänskliga faktorns inverkan/påverkan på uthålligheten.  

För att redan idag börja öva på att ha tillgång till UAV föreslås samma lösning 
som den norska försvarsmakten har. De använder enkla propellerflygplan som 
”styrs/kommenderas” från UAV-förbanden. Vinsten är att billiga propellerflyg-
plan med pilot används men att låta dessa ”styras” från UAV-förbanden som om 
planen var förarlösa. Dessa propellerflygplan kan sedan, jämfört med en UAV, 
förhållandevis enkelt utrustas med därtill lämplig sensorutrustning.  

Frivilligrörelsen är säkert tacksamma för uppgifter inom detta område. Vid för-
sök252 inom Armén med Remote Pilot Vehicle (RPV)253 på 1980-talet satte man 
piloter i framsätet på små propellerplan och operatörer i baksätet med täckta 
fönster. Operatörerna styrde då flygplanet från baksätet endast med hjälp av tek-
niska system och piloterna i framsätet övervakade bara att allt gick rätt till. På 
detta sätt behövdes inte Luftfartsverket blandas in och inte heller erfordrades det 
att avlysa stora områden från annan flygtrafik. 

Sist men inte minst erfordras det att Försvarsmakten ställer om från det gamla 
sekventiella synsättet, där en försvarsgren stred i taget, till det framtida parallella 
synsättet. Parallellt synsätt inte bara inom de olika arenorna utan också över hela 
konfliktskalan. Motståndaren måste mötas på såväl den stridstekniska som den 
strategiska nivån. Att ställa om från det sekventiella tänkandet innebär att man 
skalar av de svenska lösningarna som också är ett hinder att kunna verka parallellt 
vid internationella operationer. Detta under förutsättning att de svenska s.k. lös-
ningarna inte blir 100% interoperabla d.v.s. NATO kompatibla. 

                                                 
249 Borttagandet av självständiga försvarsgrenar och istället indelning efter Krigsorganisationsled-
ning, Grundorganisationsledning respektive Strategiledning. 
250 Slutsats som delades av såväl öv René, öv Silwer som genlt Jonsson under samtal med författa-
ren. 
251 I Peace Support Operations (PSO) och Crises Response Operations (CRO) kan man vanligtvis 
stå baserad utanför operationsområdet vilket minimerar hotet mot flygbasen. 
252 Författaren erhöll information om detta under sin tjänstgöring vid artilleriet vilket inkluderade 
utbildning i att leda eld från helikopter. 
253 Det var innan namnet UAV vann ”namnstriden”. UAV har en viss autonomitet som en RPV 
saknar. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN              2004-06-04          FHS 19100: 2044 
Mj Anders Persson  Sida 55 av 64 
 

6.2.1 Möjligheter i framtiden för CAS och AI 
JAS 39 Gripen får fr.o.m. 2006 laserstyrda bomber (LGB254) och förutom detta 
finns möjlighet till precisionsbekämpning med bland annat Bombkapsel (BK 
39)255 efter att JAS 39256 har anskaffat GPS257. Med GPS skulle BK kunna släppas 
i alla väder, dygnet runt. Dock har den begränsad standoff258 men utvecklingspo-
tential finns även där. Med relativt enkla medel skulle man säkerligen kunna få 
räckvidder på över 2 mil. Andra vapensystem som möjliggör såväl precision som 
räckvidd är KEPD 350259, vilket är en långräckviddig attackrobot som kan jämfö-
ras med en flygburen kryssningsrobot. Det är i dagsläget inte klart huruvida denna 
kommer att anskaffas eller inte. Med denna robot skulle Försvarsmakten inte bara 
få en god förmåga till AI utan även en strategisk förmåga. Det stora problemet är 
dock utvärderingen av anfall vilket benämns internationellt som Battle Damage 
Assessment (BDA). Hur skall FM kunna utvärdera anfallet då standoff för vissa 
vapen är flera hundra kilometer? Denna fråga återstår att lösa. Kanske får man 
helt enkelt lita på vapensystemets prestanda? 

Det som idag saknas är sambandsutrustning för kommunikation mellan markför-
band och flygförband, även bra förbindelser på högre taktisk nivå saknas. För att 
CAS skall kunna genomföras på ett effektivt sätt måste sambandet förbättras. Det 
fanns ett embryo till detta samarbete när Flygvapnet fortfarande hade sina Lätt-
Attack divisioner260 med därtill hörande flygsamverkansgrupper. Dessa hade goda 
sambandsmöjligheter för att genomföra grundläggande samverkan.  

Utbildad personal finns i en begränsad omfattning och enklare övningar fortgår 
mellan förband idag.  

”Artilleriregementet har funktionsansvar för att utbilda befattningen inom ramen för 
Close Air Support, en funktion som idag används i internationella insatser.”261 

 Denna utveckling måste fortsätta och framförallt hos jägar- och specialförbanden 
då dessa ofta uppträder utanför eget artilleris räckvidd. Att specialförbanden 
saknar förmågan att samverka med Flygvapnet borde åtgärdas i närtid. Det finns 
tekniska möjligheter till samverkan redan idag vad gäller Amfibiekåren och Flyg-
vapnet, dessa torde kunna användas vid en utveckling av specialförbandens och 
jägarförbandens framtida strid.262  

Det är viktigt att frågan om hur CAS skall genomföras och ledas diskuteras redan 
nu så att relevanta stödsystem kan tas fram. T.ex. har Armén olika typer av be-
kämpningssystem som stöttar den indirekta elden. Det vore eftersträvansvärt att 
CAS skulle kunna integreras i dessa system. Exempel på rapporter som diskuterar 

                                                 
254 LGB = Laser Guided Bombs. 
255 Benämns som Mjölner och inom industrin som BK m/90. 
http://www.canit.se/~griffon/aviation/text/mjolner.htm, 2004-05-05. 
256 Efter införande av edition 17. Samtal med öv A. Silwer, FTK, 2003-09-20. 
257 GPS = Global Positioning System. Ett världsomspännande satellitbaserat navigeringssystem. 
258 Standoff innebär det närmaste avståndet mellan fällande flygplan och målet det skall träffa. 
259 Saab hemsida, http://products.saab.se/PDBWeb/ShowProduct.aspx?ProductId=641, 2004-05-
05. 
260 De bestod av flygplanet SK 60 beväpnat med 6-12 stycken 13,5-14,5 cm attackraketer. Dessa 
divisioner lades ned i samband med Försvarsbeslut 96. 
261 Nöjd försvarsminister på besök,  http://www.artreg.mil.se/index.php?c=news&id=18214, 
2003-11-12. 
262 Samtal med öv Silwer, HKV 2004-05-07. 
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framtida ledningssystem för indirekt eld är t.ex. Mj Anders Perssons263 C-uppsats 
Ledningssystem för indirekt eld - så erhålls optimal verkan i framtiden.   

En annan fråga är vem som skall utbilda dessa eldledare eller Forward Air Con-
troller (FAC) som det heter på engelska. US Air Force anser att det skall vara 
flygvapenpersonal som alltid leder flyginsatser och US Army vill ju självklart 
utbilda sina egna. Vem som gör vad torde vara oväsentligt utan det är rätt typ av 
utbildning som är det viktigaste. Samövning mellan försvarsgrenarna är en annan 
viktig framgångsfaktor i detta sammanhang. 

En intressant fråga är om man kan hoppa över vissa utvecklingssteg eller om man 
är tvungen att genomgå samma utveckling som t.ex. USA har gjort? Erfordrar 
t.ex. FM att först utbilda sig på laserstyrda bomber för att sedan anskaffa GPS-
styrda som är det ”senaste” inom precisionsstyrda bomber. När det gäller Armén 
så måste den inslagna vägen mot mindre men vassare förband fortsätta men även 
den konceptuella utbildningen måste fortsätta på en större bredd. Det existerar 
alltför många såväl flyg- som arméofficerare som fortfarande håller fast vid det 
gamla Kalla kriget-tänkandet. Dagens hotbilder kan varken mötas med gårdagens 
armé eller flygvapen. FM måste inom det konceptuella planet bredda oss och titta 
på försvarsmakten som en del och inte bestående av tre olika delar. 

Som avslutning på detta kapitel väljer jag att citera Shaun Clarke som i sin bok 
Strategy, Air Strike and Small Nations264 lyfter fram vikten av Airpower även 
inom små nationer. Det vill säga nationer som inte har samma ekonomiska möj-
ligheter som till exempel USA har. Han trycker dock på att det är särskilt viktigt 
för en liten nation att Airpower används i samspel med övriga maktmedel som står 
till såväl försvarsmaktens, som i ett större sammanhang, landets förfogande. 

“By approaching air power as one chess piece on a board of many national power 
elements, its effect can be amplified through collaboration and synergy. Small na-
tions seek a coordinated contribution from air strike, and not a complete solution.”265  

Han fortsätter i sin egen fotnot med att förtydliga: 
”It sees air power as an independent function, but not one inextricably woven into 
the national power fabric; not a hero but a worker.”266 

6.3 Förslag till vidare forskning 
Under min studie har ett antal intressanta frågeställningar identifierats som ej 
legat inom ramen för denna C-uppsats omfång.  De blir därmed föreslagna för 
vidare studier och forskning. 

Följande frågeställningar torde vara intressanta för vidare studier: 

• Det som det svenska försvaret bör nogsamt tänka igenom är om försvarsmak-
ten erfordrar att gemensamt gå igenom en transformering eller om det är mer 
lämpligt att låta respektive försvarsgren göra det i sin egen takt för att inte 
tappa tempo. Skall till exempel Flygvapnet i första hand transformera sig så 
det kan samarbeta med övriga flygvapen först och därefter med Armén? Eller 
är det viktigare att först kunna samarbeta med Armén innan man påbörjar en 

                                                 
263 Att observera är att författaren till denna uppsats ej är samma Anders Persson! Anders Persson, 
Ledningssystem för indirekt eld - så erhålls optimal verkan i framtiden, C-uppsats 19 100:2059, 
Krigsvetenskapliga institutionen, Försvarshögskolan, Stockholm, 2003. 
264 Shaun Clarke, Strategy, Air Strike and Small Nations, Air Power Studies Centre, Canberra, 
1999. 
265 Ibid., s. 182. 
266 Ibid., s. 182, (fotnot 1). 
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ordentlig interoperabilitet med övriga världen. Det kanske till och med går att 
genomföra samtidigt? Den framtida forskningsfrågan blir då: - Bör respektive 
försvarsgren först eftersträva interoperabilitet och samordning med samma typ 
av försvarsgrenar inom västvärlden eller skall försvarsgrenarna först bli integ-
rerade inom Försvarsmakten? 

• Vilken påverkan på Irakkriget (2003) hade ett irakiskt fungerande flygvapen 
inneburit? Fungerade det amerikanska konceptet enbart p.g.a. den bristande 
irakiska förmågan som i sin tur delvis berodde på den långa förbekämpningen 
som hade genomförts alltsedan 1991 års krig? 

• Hur var samverkan mellan US Air Force och US Army efter den 1 maj 2003 
d.v.s. under ockupationsfasen? Hur stor och vilken del spelar Airpower under 
denna fas av operationen?  

“The military has created four phases to an operational campaign – Deter/Engage, 
Seize Initiative, Decisive Operations and Transition. The first three phases work re-
markably well to achieve the desired military end state, however the Transition 
Phase – bringing operations to a successful conclusion (i.e., meeting the political end 
state) remains the key barrier to the joint campaign. Toward the end of decisive mili-
tary operations, non-military instruments of power become the leading effort in the 
operational arena. The Theater CINC has limited influence on diplomatic, economic 
and informational instruments, yet is held accountable for their effects on success-
fully completing the campaign. The CINC can only guaranty success given vastly 
improved integration of interagency efforts applied at the operational level.”267 

• Hur långt har den transformering som USA är inne i egentligen gått? Om man 
utgår ifrån att transformeringen består av mer än framtagandet av koncept och 
kapaciteter så finns det två ytterligare variabler som torde påverka denna typ 
av transformering. Dessa är människorna i systemet samt eventuella behov av 
att ändra den organisation som finns. Att ändra människors inställning tar tid 
och så även omorganisation.268 Kanske skulle en organisationsindelning ske 
efter vilken strid som avses det vill säga utifrån indelningen Deep operations, 
Close operation respektive Rear operations?  

• Hur skall en liten försvarsmakt bäst organiseras respektive inriktas mot? Skall 
FM vara en amerikansk försvarsmakt i miniatyr eller skall den skapa sig en 
egen nisch där de kan bli experter och ”världsbäst”? 

• USA anfaller idag regimer och inte nationer vilket kan innebära att de missar 
att ta hänsyn till folket i planeringen, något som nu tydligt syns i Irak. Denna 
uppsats har inte för avsikt att behandla tiden efter att den stora operationen var 
genomförs och därför lämnas frågan till att studeras av andra eller som ett för-
slag till vidare forskning. 

Som synes finns det många frågeställningar för de framtida försvarsmakterna att 
studera vilket i sig utgör en utmaning. Jag hoppas att jag i och med denna uppsats 
har skapat många tankar som kan leda Försvarsmakten vidare på sin väg mot 
integrering av sina stridskrafter. 

                                                 
267 Steven P. Apland, The Joint Campaign glass ceiling – Successfully breaking the transition 
phase barrier, US Army War College, Carlisle Barracks, Carlisle,  9 april 2002. 
268 Indelningen i fyra delar återfinns i Noonan & Lewis, “Conquering the Elements: Thoughts on 
Joint Force (Re)Organization”, s. 31ss. 
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1 Koncept som finns inom den amerikanska för-
svarsmakten 

Följande bild förevisar var någonstans koncepten kom in i utvecklingsprocessen 
under tidigt 1990-tal.  

 
Figur 10: Utvecklingsprocessen Airland Combat Organizational Cycle i USA under tidigt 1990-

tal 
(Källa: Thomas Cardwell III, Airland Combat - An organization for Joint Warfare, Air University Press, Maxwell Air 

Force Base, Alabama, USA, December 1992, s. 7.) 

Det som vi ser en utveckling av idag är att de pilar som i figuren går fram och 
tillbaks till Doctrine istället går till Concepts. Detta av flera skäl men det viktigas-
te är att doktrinerna skall vara gällande över en längre tid och därmed minska på 
dess omloppstid. Koncepten kan vara de levande dokumenten som hela tiden 
utvärderas och förkastas. En större kreativitet kan därmed tillåtas i processen. 

1.1 US Army - Objective Force 
Objective Force är en US Army framtagen idé som har sitt ursprung från utveck-
lingen av operational art inom den amerikanska försvarsmakten. Den tog ett 
radikalt steg framåt i och med lanseringen av FM 100-5 Operations269 (1982 samt 
1986 års utgåva) vilka ersattes 2001 av FM 3-0 Operations. 

Huvuddragen i den framtida operationsteorin som ligger till grund för detta kon-
cept ställer följande krav:  

                                                 
269 Kallades populärt för AirLand Battle-doktrinen. 
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• ”att strategiska syften översätts till taktisk handling, 

• att insatserna är gemensamma, multinationella och omfattar flera samver-
kande aktörer, 

• att insatserna utformas som kampanjer och större operationer, 

• att slag, kontakter med fienden och militära aktiviteter ordnas i sekvenser, 

• att den operativa insatsen alltid integreras med insatser inom diplomati, 
ekonomi och information, 

• att insatserna koncentreras till avgörande tidpunkter och platser.”270 

Kravet att förändra den nuvarande doktrinen, FM 3-0, kommer utifrån en studie 
av de senaste årens genomförda operationer där US Army har gått från ”ordinarie” 
insatser av typen Irakkriget (1991) till att omfatta operationer såsom inre säkerhet, 
narkotika bekämpning, global terrorism men även större operationer såsom Af-
ghanistan271. Studier av dessa har påvisat att FM 3-0 ej omfattar hela spektrumet 
av militära insatser. Insatser som det amerikanska folket och administrationen 
kräver av den amerikanska försvarsmakten. 

Objective Force är egentligen mera inriktad mot hur själva armén skall byggas 
upp såväl organisatoriskt som innehållsmässigt än hur de skall strida. Hur själva 
krigskonsten, Operational art of war, skall utvecklas i framtiden påverkar själv-
klart detta koncepts utseende. Den utgör grunden eller förutsättningen för koncep-
tet. Den framtida amerikanska armén måste alltså utgöra en Full spectrum force 
vilket innebär förmåga att kunna verka över hela skalan, från fullskaliga krig 
mellan nationer till att slåss mot irreguljära förband/terrorister som strider asym-
metriskt. Detta innebär att man flyttar fokus från enbart fysisk styrka till att omfat-
ta bekämpningsmöjligheter inom den mentala, moraliska och fysiska arenan.272  

“Objective Force - The strategically responsive force that will result from the 
Army's transformation process. The objective force, capable of dominating at every 
point on the spectrum of conflict, will be characterized by its responsiveness, de-
ployability, agility, versatility, lethality, survivability, and sustainability.”273 

De stridande delarna skall vara självständiga stridsenheter (minst bataljon) som i 
sig själva kan lösa stridsuppgifter men framförallt med hjälp av nätverk/datalänkar 
kan bilda temporära stridsenheter med andra bataljoner. En brigad kan alltså 
variera i storlek efter uppdragstyp och situation med allt från tre till nio bataljoner. 
Dessa strider som en enhet men med egna deluppgifter allt efter hur uppgiften och 
situationen förändrar sig. Aktuellt tidsperspektiv rör sig inte om minuter eller ens i 
perspektivet timmar utan snarare dagar, dygn respektive veckor. Den tekniska 
möjligheten erbjuder ett betydligt flexiblare och snabbare uppträdande även inom 
loppet av timmar och eventuellt till och med minuter. Själva striden löses på 
bataljonsnivån och brigaden/staben tilldelar uppgifter och ”dukar upp” stridsfältet 
åt bataljonerna med såväl förbekämpning i form av till exempel indirekta be-

                                                 
270 James K. Geer, “Operational Art for the Objective Force”, Military Review, Sep-okt 2002. 
Utgör kap. 7 i Nils Marius Rekkedal (red.), Operationskonst. Essäer om operativt tänkande och 
operationskonst, KVI, FHS, 2003. s. 95. Ett stavfel rättat av författaren i den tredje punktsatsen. 
271 Ibid., s. 98. 
272 Ibid., s. 105-106. 
273 US JFCOM hemsida, ordlista, http://www.jfcom.mil/about/glossary.htm#O, 2004-01-16. 
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kämpningssystem som C4ISR274 vilket bidrar till att den lokala befälhavaren har 
en total medvetenhet om situationen. Chefen på plats skall koncentrera sig på 
själva striden och blir matad med nödvändig information. Efter sla-
get/stridskontakten så tilldelas direkt ny info om det kommande sla-
get/stridskontakten vilket möjliggör ett högt manövreringstempo som skall bidra 
till att fienden alltid ligger i efterläge.275 

Ledord som utmärker konceptet (Objective Force Units of Action)är: 

Snabbhet, integrering av såväl direkt som indirekt eld samt manövrering. Detta 
används för att kunna slå fienden genom anfall! 

”The Objective Force is set for fielding in 2010, with the first prototype unit 
equipped by 2008.”276 

Kritiker mot detta koncept lyfter bland annat upp dess förhållningssätt och inrikt-
ning mot att gå mot lättare styrkor. Exempel på detta är framtagandet av en ny 
brigadtyp, Stryker Brigades, som bygger på idén om ett enhetsfordon som utrustas 
med diverse olika torn som löser olika uppgifter. 

”The debate is whether the Army should become a predominantly light force and 
scrap many of its own tanks and artillery. Here is where those planning to base the 
Objective Force on more lightly armed and armored units need to take a second look 
at their simulations and wargames compared to the actual experience of war in 
Iraq.”277 

Konceptet är som tidigare nämnts utbytt under hösten 2003 mot det nya Future 
Force. 

1.1.1 Effects-Based Operations (EBO) 
Det är dags att ta nästa steg för USA i denna transformering från stuprörstänkande 
till en försvarsmakt där effekter efterfrågas och inte vilken leverantör som bidrar 
med avsedd effekt. Med detta kommer vi in på ett av USA:s huvudkoncept som 
härstammar framförallt från US Air Force. Det är Effects-Based Operations 
(EBO) som under de senaste åren även vunnit framgång på den gemensamma 
nivån (Jointlevel). EBO kan sägas härstamma från John Wardens bok The Air 
Campaign.278 Den försöker beskriva vilka strategiska effekter som eftersträvas, 
som sedan skall uppnås genom användandet av militära medel på den operativa 
nivån. Det amerikanska US JFCOM undersöker det amerikanska flygvapnets 
effektbaserade operationscykel (Effects-based Operations, EBO) som ett delbe-
grepp inom det bredare konceptet Rapid Decisive Operations (RDO).279 RDO 
förklaras i nästkommande kapitel. Detta uttalande stämmer inte överens med det 
som US JFCOM säger på sin egen hemsida vilket är: 

                                                 
274 C4ISR=Command, Control, Communiaction, Computers, Intelligence, Surveillance and Recon-
naisance 
275 Stycket bygger framförallt på egna slutsatser från  TRADOC Pamphlet 525-3-90, Military 
Operations - Objective Force Maneuver Units of Action, Department of the Army Headquarters, 
United States Army Training and Doctrine Command, Fort Monroe, Virginia. 
276 Frank Tiboni, “U.S. Army’s Future Tank Features New Look,” Defense News, 9 June 2003, s. 
40.  
277 Hawkins, “Iraq: Heavy Forces and Decisive Warfare”, s. 63. 
278 Rekkedal, (red.), Operationskonst. Essäer om operativt tänkande och operationskonst, s. 98. 
279 Ibid., s. 103. 
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“The overarching transformation concept, effects-based operations (EBO) is the 
benchmark in which all testing, concept development and training adheres.”280 

Inom US JFCOM finns det en avdelning som heter Joint Experimentation Direc-
torate (J9), det är inom denna avdelning som nya koncept tas fram, utforskas, 
testas och slutligen valideras. En av cheferna inom J9, Graham Kessler är ansvarig 
för EBO. Hans och därmed J9 definition av EBO är:  

“A process for obtaining a desired strategic outcome or “effect” on the enemy 
through the synergestic application of the full range of military and non-military ca-
pabilities at all levels of conclict.”281 

Det EBO-konceptet bygger på är en total situationsmedvetenhet över slagfältet. 
Detta anses idag vara möjligt med de tekniska system som finns inom området 
luftburna C2ISR282. Dessa luftburna sensorer och stridsledningssystem tillsam-
mans med gemensamma flygresurser från alla försvarsgrenarna i kombination 
med markförband etablerar de förutsättningar som krävs för effektbaserade opera-
tioner. Att påtvinga fienden sin vilja är ett av ledorden i detta koncept. Det tar 
alltså sin utgångspunkt från Clausewitz! Konceptet som sådant säger sig inrikta 
samtliga tillgängliga resurser mot ett givet mål. D.v.s. det skall omfatta såväl 
militära som icke militära kapaciteter genom alla nivåer från stridsteknisk nivå 
upp till den högsta strategiska ledningen.283  

“Effects-based operations,” is a loosely defined concept that aims to encompass all 
elements of national power and influence--not solely destruction by military force--
to achieve positive political outcomes as determined by the national Command Au-
thority.”284  

US Air Force tar inte upp de ickemilitära kapaciteterna inom konceptet utan anser 
att EBO behandlar militära operationer. De säger i och för sig inte rakt ut att det 
inte skulle omfatta samtliga till buds tillgängliga resurser utan det rör sig snarare 
om olika perspektiv vad gäller vilka kapaciteter som man har bestämmanderätt 
över.  

Det viktigaste med EBO är att få människorna i systemet att gå från att vara fixe-
rad vid målval till att försöka finna vilken specifik effekt som eftersträvas av 
högre chef285. Detta gäller på alla nivåer. Vilken strategisk, operativ eller taktisk 
effekt eftersträvas? För att möjliggöra detta måste tydliga och realistiska målsätt-
ningar ges av högre chef men även en kontinuerlig vägledning. Ett exempel på 
detta med målfokusering kontra effekt ger Deptula i sin skrift  Effects-Based 
Operations: Change in the Nature of War där han skriver följande om hur tanke-
gångarna gick redan under Kuwaitkriget: 

“The solution lay in effects-based rather than destruction-based targeting. Postulat-
ing that a 2,000-pound bomb could go off in the other end of the building in which 
the US air campaign planners were working, one of the planners made a case that 
while the planning group might survive, if so they would abandon the facility to 
seek shelter. The point was that the SOCs and IOCs did not require destruction. Tar-

                                                 
280 U.S. Joint Forces Command hemsida, http://www.jfcom.mil/about/about1.htm, 2003-12-29. 
281 Graham Kessler, ”Effect-Based Operations”, Pdf-fil,bild 3, återfinns hos författaren. 
282 C2ISR=Command, Control, Information, Surveillance and Reconnaissance. 
283 JFCOM hemsida, “Joint Forces Command Glossary”, http://www.jfcom.mil/about/glossary.htm 
- E, 2003-12-18 
284 Ebosummary.doc, “Background paper on Effects Based Operations”,  utdelat vid Billy 
Mitchell-Symposium 2001, USAF, återfinns hos förf. 
285 Frederick L. “Fritz” Baier, 50 More Questions Every Airman Can Answer, USAF, Air Force 
Doctrine Center, Maxwell Air Force Base, Alabama, April 2002, s. 15-17. 
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geting only had to render them ineffective, unable to conduct operations through the 
period of the ensuing attacks by non-stealthy aircraft.”286 

Det som USA försökte eftersträva var att stänga ned det irakiska luftförsvaret i 
vissa sektorer för att möjliggöra att icke stealth-flygplan skulle kunna uppträda då 
antalet F 117 var begränsat. Ett fokus på att förstöra samtliga luftförsvarscentraler 
skulle ha kostat mycket mer resurser och riskerat såväl manskap som material. Ett 
annat exempel där han påvisar vilken indirekt effekt deras bekämpning hade var 
följande: 

“During the war some Iraqi power plant managers shut down their electric plants to 
avoid targeting thereby creating our desired effect without exposing Coalition mem-
bers to danger, and freeing up air resources for another task—Sun Tzu’s dictum ful-
filled.”287 

Detta är också en del av EBO som i och för sig i detta exempel mera var en hän-
delse som blev en effekt än en effekt som eftersträvades genom ett handlande. 
Irakkriget (1991) får nog anses vara ett exempel på traditionell målfokusering där 
det gällde att förstöra mål snarare än att uppnå effekter288. 

Ett annat sätt att förtydliga vad EBO handlar om är att fokus ska vara på över-
blicken eller syftet med operationen snarare än de specifika detaljerna i genomfö-
randet. Detta även om detaljerna, inte minst i framtiden med NBF, är nog så vikti-
ga:  

“…technical details are often critical, they do not—and should not—drive the 
train”.289 

US Air Force konstaterade under 1990-talet att vid en genomgång av sin historia 
alltför ofta hade såväl under själva operationernas genomförande som under själva 
utvecklingen av flygvapnet ett fokus legat på teknik snarare än på efterfrågad 
effekt. Under hela 1900-talet har fokus varit att förbättra de tekniska möjligheter-
na att träffa mål. Det kan nog med fog härledas till att man försökt att införliva de 
förhoppningar som de tidiga luftteoretikerna utlovade. Detta har i och med intro-
duktionen av precisionsvapen, stealth och satellitanvändningen också blivit verk-
lighet. Så i och med att detta är uppnått har man då tyvärr funnit att lite av opera-
tionskonsten har gått förlorad på vägen. Förmågan att träffa mål har blivit viktiga-
re än förmågan att bestämma vilket mål som ger avsedd och efterfrågad effekt. 
Exempel allt ifrån andra världskriget som Vietnamkriget kan tyvärr bevisa denna 
”träffpunkts”fokusering som stundtals har förekommit inom US Air Force.290 
Denna kan nog inte minst härledas från ACTS291-dagar där begreppet CEP292  
bl.a. togs fram under mellankrigstiden. 

                                                 
286 David A. Deptula, Effects-Based Operations: Change in the Nature of War, s. 12. 
287 Ibid., s. 12. 
288 Ibid., s. 12. 
289 Baier, 50 More Questions Every Airman Can Answer, s. 15. 
290 Baier, 50 More Questions Every Airman Can Answer, s. 16. 
291 ACTS = Air Corps Tactical School. Skola som fanns inom US AAF under 1900-talets första 
hälft.  
292 CEP=Circular Error of Probability, dvs vad är sannolikheten för att huvuddelen av bomberna 
hamnar inom avsedd träffpunktsbild. Denna träffpunktsbild (cirkulär) varierar alltså i storlek 
beroende på de tekniska möjligheterna som råder. Tex Laserstyrda bomber, GPS-stöttade eller 
under VK 2 amerikanarnas nyutvecklade bombsikte det sk ”Nordensiktet”. CEP för bomber 
släppta under VK 2 av amerikanska dageroperationer var tex 3200 fot för en 2000 punds bomb. 
Under Gulfkriget var det för samma storlek på bomben ca 3 meter för över 80% av släppta bom-
ber. För en ytterligare diskussion om CEP se bl.a.; 
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Som avslutning och sammanfattning av vad EBO är slutar kapitlet med detta citat: 

“To sum it up: Effects-based operations are, in effect, the manifestations of opera-
tional art. EBO puts the horse in front of the cart. It begins with clear military objec-
tives and the statement of desired end states.”293 

Litteratur att fördjupa sig ytterligare i är: 
• Paul K. Davis, Effects-Based Operations (EBO): A Grand Challenge for the 

Analytical Community, RAND 2001. 
• Z. Jobbagy, Literature survey on Effects-Based Operations, TNO-report, FEL-

03-B140, Haag, 2003. 
• Douglas A. Neill, , Effects-Based Operations: Not simple, but necessary, 

Canadian Forces College, October 2002. 
http://wps.cfc.dnd.ca/papers/amsc5/neill.doc, 2004-02-01. 

• Edward A. Smith, Effects Based Operations - Applying Network Centric 
Warfare in Peace, Crisis, and War, DoD, Command and Control Research 
Program, Washington DC, 2002.  

1.1.2 Rapid Decisive Operations (RDO) 
Rapid Decisive Operations (RDO) är idag det huvudkoncept som gäller inom den 
amerikanska försvarsmakten. Det är ett samlingsnamn för de koncept som finns 
inom de olika försvarsgrenarna. Det gick inte att implementera ett namn som hade 
sitt ursprung i en av försvarsgrenarna och därför valdes ett helt nytt. EBO kommer 
som tidigare nämnts från US Air Force och US Army har vad de kallar The Objec-
tive Force. US Navy är den mest drivande bakom begreppet Network Centric 
Warfare (NCW) och kan sägas vara huvudförfattare bakom detta. US Marines har 
”sitt” Manouever Warfare. Alla dessa kan sägas utgöra några av grundstenarna i 
samlingsbegreppet RDO.  

“A rapid decisive operation is a type of military operation designed to quickly re-
solve a conflict situation through the application of U.S. military forces’ superior in-
telligence collection and processing capabilities, command and control systems and 
processes, precision targeting and engagement technologies, and force mobility.”294 

“A rapid decisive operation (RDO) will integrate knowledge, C2, and operations to 
achieve the desired political/military effect. In preparing for and conducting a rapid 
decisive operation, the military acts in concert with and leverages the other instru-
ments of national power to understand and reduce the regional adversary's critical 
capabilities and coherence. The U.S. and its allies asymmetrically assault the adver-
sary from directions and in dimensions against which he has no counter, dictating the 
terms and tempo of the operation. The adversary, suffering from the loss of coher-
ence and unable to achieve his objectives, chooses to cease actions that are against 
U.S. interests or has his capabilities defeated.”295 

Det finns en hel del kritik precis som det finns mot vårt eget NBF. Under en öv-
ning, 2002, som skulle påvisa hur bra RDO-konceptet är och tjäna som förträning 
till OIF var motståndaren Van Riper, en pensionerad US Marine officer. Han slog 

                                                                                                                                      
http://www.airpower.at/flugzeuge/weapon/index2.html?http&&&www.airpower.at/flugzeuge/wea
pon/cep.htm , 2004-01-19. 
293Baier, 50 More Questions Every Airman Can Answer, s. 15-17. 
294 Jim Caldwell, TRADOC News Service, “MCO2 experiment extends C4ISR to all services”, 
http://www-tradoc.army.mil/pao/Web_specials/Transformation/MCO2C4ISR.htm, 2003-12-18. 
295JFCOM hemsida, “Joint Forces Command Glossary” 
http://www.jfcom.mil/about/glossary.htm#R, 2003-12-18 
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inledningsvis den konceptföljande moderna amerikanska sidan med ”hederlig” 
gammal taktik. 

“The principal concept on trial in Millennium Challenge was called "rapid, decisive 
operation" (RDO), and as far as Van Riper and many veteran officers are concerned, 
it is gobbledegook. "As if anyone would want slow, indecisive operations! These are 
just slogans," he snorts.”296  

Andra kritiker såsom Antulio J. Echevarria II skrev 2001 en kritik mot de anta-
ganden som han anser ligger bakom RDO. Han tar 7 antaganden som han anser är 
felaktiga eller vilka endast gäller under vissa premisser. Dessa sju är297: 

• Politikerna kanske inte alltid vill ha RDO utan snarare en gradvis eskale-
ring. 

• RDO bygger på nästan 100% kontroll på motståndaren vilket i dagsläget 
är omöjligt (Sic!). 

• RDO bygger på att fienden är uppbyggd av systems of systems som kan bli 
paralyserade genom precisionsanfall mot hans kritiska noder. Historien har 
visat att på detta sällan inträffar. 

• Det går inte att identifiera, attackera och förstöra vad en motståndare vär-
nar om mest eller sätter högst i tron att detta skall bryta hans vilja att slåss. 
Vissa ideologiska och politiska system sätter käppar i hjulet för detta tan-
kesätt eller är t.o.m. omöjligt i andra. 

• RDO skall använda hela nationens samtliga resurser i en snabb och avgö-
rande operation. Detta är omöjligt då de olika instrumenten kräver olika 
tidsförhållanden t.ex. så erfordrar ekonomiska maktmedel relativt lång tid 
på sig för att få verkan. 

Som synes finns det såväl kritiker som anhängare men det är otvivelaktigt att detta 
koncept är och kommer att vara den amerikanska försvarsmaktens framtida kon-
cept. Vad det i praktiken kommer att innebära är dock mera osäkert. 

Litteratur att fördjupa sig i är: 
• Edward T. Bohnemann, Rapid, Decisive Operations: The Execution of Opera-

tional Art by a Standing Joint Task Force, School of Advanced Military Stud-
ies, United States Army Command and General Staff College, Fort Leaven-
worth, Kansas, 2002. 

• James L. Boling, “Rapid Decisive Operations: The emperor’s New Clothes of 
Modern Warfare”, kapitel 6 i Williamson, dr Murray (Ed), Transformation 
concepts for National Security in the 21st Century, Strategic Studies Institute 
(SSI), US Army War College, Carlisle, USA, September 2002. 

• Antulio J. Echevarria II, Rapid Decisive Operations: An Assumption-Based 
Critique, U.S. Army War College, Strategic Studies Institute, November 2001. 

• US JFCOM, A Concept For Future Rapid Decisive Operations, RDO White-
paper version 2.0, Final Draft, 25 october, 2001. 

1.1.3 Shock and Awe 
Grunden är från boken Shock and Awe – Achieving Rapid Dominance298. Den tar 
upp behovet av att förändra den amerikanska försvarsmakten då det kalla kriget är 

                                                 
296 Wake-up call, Friday September 6, 2002,The Guardian, 
http://www.guardian.co.uk/g2/story/0,3604,786992,00.html, 2003-12-18. 
297 Antulio J. Echevarria II, Rapid Decisive Operations: An Assumption-Based Critique, U.S. 
Army War College, Strategic Studies Institute, Kansan, November 2001, s. vi. 
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slut och dess uppbyggnad bygger på ett försvar mot en numerärt överlägsen fiende 
på europas slätter. Den tar bl. a. upp exemplet med att det var den 1:a mekanisera-
de divisionen (First Armoured Division) som, 1996, tjänstgjorde i Bosnien med 
Peacekeeping vilket den absolut inte var skapad för. I och för sig betyder inte det 
att den inte kunde lösa uppgiften men den kanske kunde ha utrustats såväl perso-
nellt som materiellt på ett effektivare sätt. Författarna tar vidare upp övergången 
mellan Decisive or overwhelming force, som var det övergripande tänket eller om 
man så vill doktrin som rådde såväl under Kalla kriget som under Irakkriget 
(1991), som det nya som de benämner som Rapid Dominance. Det är inte bara de 
olika typerna av konflikter som har dykt upp som svampar utan det är den totala 
revolutionen inom informationsarenan som har möjliggjort en revolution inom det 
militära området. 

“In other words, can the idea of dominant battlefield awareness be expanded doctri-
nally, operationally, and in terms of fixing on alternative military, political, or strate-
gic objectives?”299 

Till syvende och sist skiljer sig detta synsätt inte speciellt mycket från de tidigare 
uppräknade d.v.s. EBO och RDO. Syftet är att slå mot mål som ger avgörande 
effekter (EBO) men att göra detta i ett så tidigt stadium som möjligt i syfte att nå 
ett tidigt avgörande av konflikten (RDO). Angreppssättet skall vara massivt men 
kortvarigt vilket skall åstadkomma mer eller mindre en systemchock hos fienden. 
Denna chock skall antingen få fienden att bryta samman eller tvinga honom att 
avbryta sin pågående operation.  

“Sure, the U.S. military brilliantly won the tactical war in Iraq with "shock and 
awe," but no amount of spin can shift the reality that it has been losing the early in-
nings of the occupation phase.”300 

Litteratur att fördjupa sig i är: 
• John N.T Shanahan, Shock-Based Operations: New Wine in an Old Jar, 2 

May 2001. 
• Ullman (Et al), Shock and Awe – Achieving Rapid Dominance, National De-

fence University (NDU) Press Book, Washington DC, 1996, återfinns i elek-
tronisk version på  
http://www.dodccrp.org/publications/pdf/Ullman_Shock.pdf  

 
 
 

                                                                                                                                      
298 Ullman (Et al), Shock and Awe – Achieving Rapid Dominance, National Defence University 
(NDU) Press Book, Washington DC, 1996. 
299 Ullman (Et al), Shock and Awe – Achieving Rapid Dominance, Introduction to Rapid Domi-
nance. (Dokumentet är den elektroniska versionen och saknar därför sidnumrering.) 
300 Rekkedal emailkorrespondens om Irak-kriget ”Om generaler som ikke skjönner jobben sin.doc” 
- Hackworths syn på verden, November 12, 2003, återfinns hos förf. 


