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Helikoptern	  som	  sjuktransport	  
Hur	  har	  utvecklingen	  av	  MEDEVAC	  (sjuktransport)	  sett	  ut	  i	  den	  

moderna	  krigföringen	  och	  i	  militärteorin	  med	  exemplen	  
Vietnam	  och	  dagens	  Afghanistan	  

	  
Sammanfattning:	  
Helikoptern	  som	  sjuktransport	  är	  ett	  väl	  beprövat	  system.	  Dess	  förmåga	  att	  landa	  och	  starta	  på	  
nästintill	   vilka	   platser	   som	   helts	   gör	   den	  mycket	   lämplig	   för	   denna	   typ	   av	   arbete.	   Även	   om	  
förmågan	  funnits	  i	  nästan	  50	  år	  är	  teoribildningen	  kring	  MEDEVAC	  bristande.	  I	  arbetet	  kommer	  
helikopterns	  användande	  som	  MEDEVAC-‐resurs	  under	  Vietnamkriget	  och	  Afghanistankriget	  att	  
analyseras.	  I	  båda	  dessa	  fall	  analyseras	  även	  de	  doktriner	  som	  styr	  användandet	  av	  MEDEVAC.	  
Brister	   i	   teoribildning	   kring	  MEDEVAC	   är	   centralt	   för	   detta	   arbete,	   då	   syftet	   är	   att	   belysa	   de	  
brister	   i	  utveckling	  som	  det	  kan	  ha	   inneburit.	  De	  slutsatser	  som	  dras	  av	  dessa	  analyser	  är	  att	  
den	   taktiska	   och	   doktrinära	   utvecklingen	   inte	   utvecklats	   i	   någon	   större	   utsträckning	   under	  
denna	   period.	   De	   framsteg	   som	   har	   gjorts	   har	   framför	   allt	   varit	   teknisk	   utveckling	   samt	   att	  
resursen	  värderas	  mer	  och	  används	  på	  ett	  försiktigare	  sätt.	  	  
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Nyckelord:	  
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English	  abstract	  
Abstract:	  
The	  helicopter	  is	  regularly	  used	  for	  performing	  evacuation	  of	  sick	  and	  wounded.	  Its	  ability	  to	  
take	  off	  and	  land	  almost	  anywhere	  makes	  it	  especially	  useful	  for	  these	  kinds	  of	  missions.	  Even	  
though	  the	  ability	  to	  do	  this	  has	  been	  around	  for	  nearly	  50	  years,	  theories	  concerning	  
MEDEVAC	  are	  lacking.	  This	  essay	  will	  examine	  the	  helicopters	  role	  as	  a	  MEDEVAC	  resource	  
during	  the	  Vietnam	  war	  and	  the	  war	  in	  Afghanistan.	  The	  respective	  doctrines	  and	  Field	  
Manuals	  that	  guide	  the	  usage	  of	  MEDEVAC	  helicopters	  will	  also	  be	  examined.	  The	  lack	  of	  
theories	  in	  this	  field	  will	  be	  central	  in	  this	  essay,	  since	  the	  goal	  is	  to	  point	  out	  if	  any	  
shortcomings	  in	  the	  evolution	  of	  the	  MEDEVAC	  helicopter	  could	  be	  a	  result	  of	  this.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
Keywords:	  	  
Medevac,	  helicopter,	  evacuation	  of	  wounded	  
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1	  Inledning	  

1.1	  Syfte/Bakgrund	  	  

Helikoptern	  är	  i	  jämförelse	  med	  konventionella	  flygplan	  en	  relativt	  ny	  resurs.	  Med	  en	  början	  i	  

Koreakriget	  inleddes	  användandet	  av	  helikoptern	  för	  att	  transportera	  sjuka	  och	  skadade,	  som	  senare	  

ledde	  till	  omfattande	  operationer	  av	  detta	  slag	  under	  Vietnamkriget.	  Sedan	  Vietnamkriget	  har	  

helikoptern	  utvecklats	  mycket	  och	  är	  idag	  en	  högteknologisk,	  kostnadsintensiv	  och	  kvalificerad	  

resurs.	  Hur	  har	  utvecklingen	  av	  denna	  resurs	  sett	  ut,	  både	  avseende	  doktrin	  och	  användandet?	  Syftet	  

med	  att	  undersöka	  detta	  är	  att	  kunna	  dra	  slutsatser	  kring	  teorier	  eller	  avsaknaden	  av	  dem	  rörande	  

MEDEVAC.	  

Arbetet	  syftar	  till	  att	  genomföra	  en	  komparativ	  studie	  mellan	  helikopterns	  användande	  som	  

sjuktransportresurs	  under	  en	  av	  de	  tidigaste	  konflikter	  där	  helikoptern	  användes,	  Vietnamkriget,	  och	  

en	  modern	  konflikt,	  det	  senaste	  kriget	  i	  Afghanistan.	  Detta	  för	  att	  åskådliggöra	  relevansen	  av	  denna	  

resurs	  och	  bristerna	  i	  teoribildning	  samt	  bana	  väg	  för	  vidare	  forskning	  och	  teoriutveckling	  kring	  

helikoptern	  som	  sjuktransportresurs	  i	  konflikter	  och	  krig.	  	  

1.2	  Problemformulering	  	  

Att	  evakuera	  skadade	  i	  krig	  är	  en	  komplex	  uppgift	  och	  för	  att	  förklara	  och	  ge	  riktlinjer	  för	  hur	  detta	  

skall	  göras	  förlitar	  sig	  militären	  på	  doktriner.	  När	  helikoptern	  nu	  är	  en	  etablerad	  resurs,	  har	  då	  även	  

doktrinen	  utvecklats	  på	  samma	  sätt?	  Även	  om	  piloterna	  är	  specialiserade	  på	  att	  genomföra	  denna	  

typ	  av	  uppgift	  så	  är	  det	  inte	  de	  som	  tar	  de	  ”stora	  besluten”,	  det	  vill	  säga	  hur	  många	  helikoptrar	  som	  

skall	  befinna	  sig	  i	  krigsområdet,	  vart	  de	  skall	  vara	  baserade,	  vart	  de	  skall	  flyga	  samt	  Rules	  of	  

engagement	  (ROE)1.	  För	  att	  en	  befälhavare	  skall	  kunna	  fatta	  dessa	  beslut	  krävs	  en	  förståelse	  för	  

resursens	  förmågor	  och	  det	  är	  precis	  detta	  som	  doktrinen	  syftar	  till	  att	  ge	  befälhavaren.	  Dessa	  

doktriner	  baseras	  på	  den	  utveckling	  som	  sker	  inom	  respektive	  område	  (beprövad	  erfarenhet)	  samt	  

teorier	  kring	  de	  olika	  områdena.	  Detta	  arbete	  syftar	  till	  är	  att	  visualisera	  och	  diskutera	  avsaknaden	  av	  

teoribildning	  kring	  ämnet	  och	  vilka	  konsekvenser	  det	  kan	  ha	  medfört.	  	  

	  

                                            
1 http://oxforddictionaries.com/definition/english/rule%2Bof%2Bengagement 21/5-
2013 
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1.3	  Frågeställning	  	  

För	  att	  kunna	  föra	  en	  diskussion	  kring	  detta	  ämne	  måste	  ett	  antal	  frågor	  först	  besvaras	  och	  

analyseras.	  Syftet	  med	  dessa	  frågeställningar	  är	  att	  skapa	  en	  förståelse	  för	  doktrin	  och	  verklighet	  för	  

att	  senare	  kunna	  jämföra	  och	  analysera	  dem.	  	  

1. Hur	  såg	  den	  amerikanska	  doktrinen	  för	  användandet	  av	  helikoptrar	  som	  MEDEVAC	  resurs	  ut	  

under	  Vietnamkriget?	  

2. Hur	  användes	  helikoptern	  som	  MEDEVAC	  under	  Vietnamkriget?	  	  

3. Hur	  ser	  dagens	  amerikanska	  doktrin	  ut	  för	  användandet	  av	  helikoptrar	  som	  MEDEVAC	  resurs	  

i	  Afghanistankriget	  ut?	  

4. Hur	  har	  denna	  resurs	  använts	  under	  Afghanistankriget?	  

	  

1.4	  Avgränsningar	  	  

Avgränsningar	  som	  gjorts	  är	  att	  endast	  undersöka	  MEDEVAC/CASEVAC	  förmågan	  hos	  

helikopterenheterna	  och	  inte	  övriga	  transport-‐	  och	  attackfömågor.	  Vidare	  avgränsas	  arbetet	  till	  att	  

endast	  undersöka	  denna	  förmåga	  hos	  det	  amerikanska	  arméflyget.	  En	  begränsning	  har	  också	  gjorts	  

att	  endast	  undersöka	  två	  konflikter,	  en	  i	  begynnelsen	  av	  helikopterns	  användande,	  Vietnamkriget	  

och	  en	  av	  de	  senaste	  och	  fortfarande	  pågående,	  Afghanistankriget.	  	  

1.5	  Tidigare	  forskning	  och	  studier	  	  

Matthew	  Allen	  har	  skrivit	  boken	  Military	  Helicopter	  Doctrines	  of	  the	  Major	  Powers	  1945-‐1992,	  den	  

tar	  upp	  utvecklingen	  som	  skett	  doktrinärt	  för	  användandet	  av	  helikoptern.	  Boken	  redogör	  för	  

utvecklingen	  av	  doktrinerna	  men	  redogör	  inte	  för	  någon	  form	  av	  teori	  kopplat	  till	  detta,	  inte	  heller	  

tar	  den	  upp	  MEDEVAC	  specifikt.	  Teoribildningen	  kring	  MEDEVAC	  är	  bristfällig,	  detta	  till	  skillnad	  från	  

övriga	  flygstridskrafter	  som	  har	  kända	  teoretiker	  som	  Boyd	  och	  Warden.	  Utöver	  detta	  så	  finns	  Mj	  

Niklas	  Ekstrands	  uppsatts	  Helikopterns	  förmågor	  i	  gemensamma	  operationer,	  inte	  heller	  detta	  arbete	  

lägger	  någon	  större	  vikt	  vid	  MEDEVAC.	  I	  övrigt	  finns	  det	  ett	  antal	  uppsatser	  som	  tar	  upp	  helikoptrar	  

och	  dess	  användande	  samt	  en	  uppsjö	  av	  litteratur	  kring	  Vietnamkriget	  och	  helikopterns	  roll	  i	  det.	  Vad	  

gäller	  MEDEVAC	  i	  Afghanistan	  så	  är	  litteratur	  och	  tidigare	  forskning	  inom	  detta	  område	  svår	  att	  hitta.	  

Detta	  beror	  till	  stor	  del	  av	  att	  konflikten	  ligger	  så	  nära	  i	  tiden.	  I	  stort	  är	  MEDEVAC	  inte	  ett	  ämne	  som	  

avhandlas	  i	  någon	  större	  utsträckning	  vare	  sig	  i	  tidigare	  forskning	  eller	  teorier.	  	  	  
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2	  Metod	  och	  teori	  	  
I	  denna	  del	  av	  arbetet	  kommer	  de	  metoder	  och	  teorier	  som	  kommer	  användas	  i	  arbetet	  att	  tas	  upp.	  	  

2.1	  Metod	  

För	  att	  besvara	  samtliga	  frågeställningar	  kommer	  flera	  metoder	  att	  användas.	  Inledningsvis	  kommer	  

en	  kvalitativ	  textanalys2	  	  genomföras	  av	  doktrinerna	  för	  att	  klargöra	  vad	  de	  säger	  och	  vad	  det	  

innebär.	  Denna	  metod	  kommer	  även	  appliceras	  på	  den	  litteratur	  som	  beskriver	  användandet	  av	  

helikoptrar.	  Därefter	  kommer	  ett	  försök	  till	  en	  komparativ	  analys	  att	  genomföras.	  Inriktningen	  är	  att	  

jämföra	  de	  två	  fallen	  Vietnamkriget	  och	  Afghanistankriget	  och	  de	  doktriner	  som	  användes.	  Detta	  i	  

syfte	  att	  visualisera	  utvecklingen	  samt	  för	  att	  undersöka	  om	  doktrinerna	  speglar	  verkligheten.	  Detta	  

kommer	  mynna	  ut	  i	  en	  resultatredovisning	  och	  diskussion	  kring	  ämnet.	  	  

2.2	  	  Teori	  

Då	  det	  inte	  finns	  någon	  teoribildning	  eller	  teorier	  kring	  ämnet	  MEDEVAC	  kommer	  de	  amerikanska	  

doktrinerna	  som	  berör	  MEDEVAC	  att	  användas	  som	  teori.	  Detta	  för	  att	  de	  väl	  beskriver	  hur	  

användandet	  av	  denna	  resurs	  är	  tänkt	  och	  är	  baserade	  på	  beprövad	  erfarenhet3.	  Dessa	  doktriner	  

finns	  i	  utgåvor	  från	  både	  Vietnamkriget	  och	  i	  nya	  omarbetade	  upplagor	  som	  är	  kopplade	  till	  kriget	  i	  

Afghanistan.	  Dessa	  doktriner	  kommer	  användas	  som	  teori	  för	  att	  pröva	  dem	  mot	  verkligheten.	  

Bristen	  på	  riktig	  teoribildning	  är	  dock	  central	  för	  arbetet.	  

2.3	  Källor/	  Material	  

De	  källor	  som	  kommer	  användas	  i	  arbetet	  är	  framförallt	  de	  amerikanska	  doktrinerna	  med	  stöd	  av	  

relevant	  litteratur,	  utöver	  det	  kommer	  litteratur	  och	  artiklar	  som	  beskriver	  konflikterna	  och	  hur	  

helikoptern	  utnyttjats	  i	  dessa	  undersökas.	  Källorna	  kommer	  bestå	  av	  både	  internetbaserade	  källor	  

och	  tryckt	  litteratur.	  Samtliga	  källor	  är	  öppna,	  det	  vill	  säga	  inget	  hemligt	  material	  har	  används.	  	  

2.4	  Källkritik	  

Alla	  källor	  som	  används	  i	  detta	  arbete	  kommer	  granskas	  och	  bedömas	  utifrån	  ett	  antal	  kriterier.	  

Målet	  är	  att	  i	  största	  möjliga	  utsträckning	  använda	  sig	  av	  primärkällor.	  I	  de	  fall	  där	  primärkällor	  inte	  

har	  varit	  möjliga	  att	  få	  tag	  på	  kommer	  även	  sekundärkällor	  att	  användas.	  De	  kriterier	  som	  samtliga	  

källor	  granskas	  utifrån	  är	  äkthet,	  närhet	  och	  tendens.	  	  

                                            
2 Denscombe,	  Martyn.	  Forskningshandboken,	  Lund:	  Studentlitteratur	  AB,	  2009	  Sid.	  367-‐402	  

3 http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/vetenskaplig-grund-
beprovad-erfarenhet-och-evidens-1.189565 21/5-2013 
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Källorna	  som	  används	  har	  samtliga	  granskats	  enligt	  de	  ovan	  nämnda	  kriterierna	  och	  anses	  därför	  

vara	  trovärdiga.	  I	  de	  fall	  där	  eventuella	  källor	  bitvis	  brister	  i	  något	  av	  kriterierna	  kommer	  detta	  

diskuteras	  och	  förklaras.	  	  

Den	  viktigaste	  källan	  är	  de	  amerikanska	  Field	  Manuals	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  arbetet.	  Dessa	  är	  den	  

amerikanska	  motsvarigheten	  till	  Sveriges	  doktriner	  och	  är	  således	  utgivna	  av	  amerikanska	  

Departement	  of	  the	  Army.	  Samtliga	  av	  dessa	  doktriner	  uppfyller	  alla	  krav	  som	  författaren	  ställer	  på	  

sina	  källor.	  Äktheten	  kommer	  utav	  att	  det	  är	  originaldokumenten	  som	  är	  utgivna	  av	  den	  amerikanska	  

staten,	  samt	  att	  en	  del	  av	  arbetet	  syftar	  till	  att	  analysera	  dessa	  texter	  specifikt	  och	  pröva	  dem	  mot	  

verkligheten.	  Samtliga	  av	  dessa	  doktriner	  är	  tendenslösa.	  De	  doktriner	  som	  skrevs	  för	  Vietnamkriget	  

är	  också	  publicerade	  mitt	  under	  kriget	  och	  uppfyller	  därmed	  kraven	  på	  närhet.	  De	  båda	  moderna	  

doktrinerna	  är	  däremot	  publicerade	  innan	  den	  konflikt	  som	  de	  skall	  appliceras	  på	  inleddes.	  Detta	  

påverkar	  inte	  valet	  av	  dessa	  som	  källor	  då	  det	  fortfarande	  är	  dessa	  doktriner	  som	  är	  gällande.	  	  

Källorna	  som	  används	  för	  att	  beskriva	  de	  båda	  konflikterna	  och	  MEDEVAC	  användningen	  i	  dessa	  

skiljer	  sig	  till	  viss	  del	  åt.	  För	  Vietnamkriget	  finns	  gott	  om	  litteratur	  och	  de	  källor	  som	  bäst	  uppfyller	  

kriterierna	  har	  valts	  ut	  för	  att	  användas	  i	  arbetet.	  Undersökningen	  som	  behandlar	  Afghanistankriget	  

saknar	  däremot	  relevant	  litteratur	  kring	  ämnet	  MEDEVAC	  vilket	  har	  medfört	  att	  mycket	  av	  källorna	  är	  

internetbaserade	  och	  består	  av	  artiklar.	  Dessa	  källor	  uppfyller	  också	  de	  utsatta	  kriterierna,	  då	  

Afghanistankriget	  fortfarande	  pågår	  så	  är	  de	  framför	  allt	  bra	  källor	  kopplat	  till	  närhet.	  	  

2.5	  Disposition	  

Inledningsvis	  kommer	  olika	  begrepp	  och	  termer	  som	  används	  i	  arbetet	  att	  förklaras	  för	  att	  underlätta	  

för	  läsaren,	  detta	  då	  många	  av	  termerna	  är	  militära	  och	  inte	  används	  i	  dagligt	  civilt	  bruk.	  Därefter	  

kommer	  en	  kvalitativ	  textanalys	  av	  doktrinerna	  från	  både	  Vietnameran	  och	  de	  doktriner	  som	  

används	  idag	  i	  Afghanistan	  att	  genomföras.	  Efter	  respektive	  analys	  av	  doktrinerna	  kommer	  

ytterligare	  en	  kvalitativ	  textanalys	  göras	  på	  det	  material	  som	  beskriver	  det	  verkliga	  användandet.	  När	  

både	  teori	  (doktrinerna)	  och	  verklighet	  har	  analyserats	  skall	  ett	  försök	  till	  komparativ	  analys	  av	  dessa	  

texter	  genomföras.	  Dessa	  analyser	  kommer	  leda	  till	  en	  diskussion	  kring	  doktrinernas	  utveckling	  

kopplat	  till	  bristande	  teoribildning.	  
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3	  Abstrakta	  begrepp	  
Doktrin-‐	  Ett	  dokument	  innehållande	  koncept	  för	  genomförande	  av	  olika	  typer	  av	  operationer.	  Syftet	  

med	  en	  doktrin	  är	  att	  kunna	  vägleda	  chefer	  och	  enheter	  i	  beslutsfattning4.	  	  

Medical	  evacuation	  (MEDEVAC)-‐	  Transport	  av	  skadade	  och	  sjuka	  där	  vård	  kan	  ges	  under	  transportens	  

gång.	  I	  arbetet	  kommer	  denna	  förkortning	  användas	  för	  att	  beskriva	  sjuktransport	  med	  helikopter5.	  

Casualty	  evacuation(	  CASEVAC)-‐	  Transport	  av	  sjuka	  och	  skadade	  i	  fordon	  som	  ej	  är	  avsedda	  för	  detta	  

ändamål,	  samt	  att	  vård	  under	  transport	  av	  detta	  slag	  ej	  garanteras6.	  

Field	  Manual	  (FM)-‐	  Den	  amerikanska	  versionen	  av	  doktrin	  där	  doktrinära	  koncept	  förklaras,	  samt	  att	  

mer	  detaljerad	  information	  avseende	  hur	  operationer	  bör	  genomföras.	  Skillnaden	  mellan	  FM	  och	  

doktrin	  är	  således	  att	  en	  FM	  går	  in	  mer	  detaljerat	  på	  varje	  ämne7.	  

Vietnamkriget-‐	  I	  detta	  arbete	  används	  denna	  benämning	  för	  kriget	  i	  Vietnam	  mellan	  1965	  och	  1975.	  

Kriget	  i	  Afghanistan-‐	  I	  detta	  arbete	  används	  denna	  benämning	  på	  det	  senaste	  kriget	  i	  Afghanistan	  

från	  2001	  och	  framåt.	  

Markförband-‐	  syftar	  i	  detta	  arbete	  till	  de	  förband	  på	  marken	  som	  ej	  är	  kopplade	  direkt	  till	  

helikopterförbanden	  t.ex.	  arméförband.	  

Air	  Traffic	  Control	  (ATC)-‐	  Detta	  är	  en	  tjänst	  som	  tillhandahålls	  flygande,	  civila	  och	  militära,	  enheter	  i	  

syfte	  att	  samordna	  dem	  i	  luftrummet8.	  	  

Reguljär	  strid-‐	  En	  strid	  mellan	  två	  likartade	  parter	  som	  när	  en	  armé	  möter	  ett	  annat	  lands	  armé9.	  

                                            
4 Försvarsmakten. Doktrin för luftoperationer. Stockholm: Försvarsmakten, 2005 
Sid. 7 

5 Department of the Army, Headquarters. (FM 1-100) Army Aviation Operations. 
Washington D.C.: Department of the Army, Headquarters, 1997 Sid. 2-10 

6 Ibid.  

7 Department of the Army, Headquarters. (FM 1-100) Army Aviation Utilization. 
Washington D.C.: Department of the Army, Headquarters, 1966 Chapter 1 Sid 3 

8 http://www.faa.gov/air_traffic/publications/atpubs/ATC/atc0201.html 25/5-2013 

9 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin. Stockholm: Försvarsmakten 2011 Sid. 
12-13 
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Irreguljär	  (asymmetrisk)	  strid-‐	  En	  strid	  mellan	  två	  ej	  liknande	  parter	  t.ex.	  ett	  lands	  armé	  mot	  en	  

gerillastyrka	  eller	  terrorister10.	  	  

Rules	  of	  Engagement	  (ROE)-‐	  Detta	  är	  det	  regelverk	  som	  utöver	  krigets	  lagar	  bestämmer	  på	  vilket	  sätt	  

militära	  förband	  skall	  uppföra	  sig	  i	  krig.	  Exempel	  på	  detta	  kan	  vara	  att	  inte	  tillåta	  soldater	  att	  skjuta	  

om	  de	  inte	  först	  blir	  beskjutna11.	  

Standard	  Operating	  Procedure	  (SOP)-‐	  Standardiserade	  rutiner	  för	  genomförandet	  av	  olika	  procedurer	  

t.ex.	  hur	  förfrågan	  om	  MEDEVAC	  skall	  gå	  till12.	  

4	  Empiri	  Vietnamkriget	  
För	  att	  ge	  en	  bild	  av	  konflikten	  och	  sätta	  in	  läsaren	  i	  sammanhanget	  kommer	  Vietnamkriget	  

beskrivas,	  med	  fokus	  på	  upptrappningen	  och	  det	  som	  ledde	  till	  kriget.	  	  

Mellan	  1946	  och	  1954	  pågick	  Indokina	  kriget	  i	  Vietnam	  och	  områdena	  runtomkring.	  Vid	  

fredsförhandlingarna	  i	  Geneve	  delades	  landet	  upp	  i	  Nord-‐	  och	  Sydvietnam	  vid	  den	  17e	  breddgraden,	  

med	  en	  5km	  bred	  demilitariserad	  zon	  på	  vardera	  sida	  om	  gränsen13.	  	  Sydvietnam	  styrdes	  då	  av	  sin	  

före	  detta	  kejsare	  Bao	  Dai,	  som	  var	  antikommunist,	  medan	  Nord	  Vietnam	  styrdes	  av	  kommunisten	  

Ho	  Chi	  Minh.	  Bao	  Dai	  utsåg	  1954	  en	  ny	  premiärminister,	  Ngo	  Dinh	  Diem,	  som	  hade	  goda	  förbindelser	  

med	  USA.	  	  

Ett	  gemensamt	  och	  fritt	  val	  skulle	  enligt	  Geneveavtalet	  ske	  i	  Syd-‐	  och	  Nordvietnam	  tillsammans	  

sommaren	  1956.	  	  Så	  blev	  dock	  inte	  fallet.	  Ngo	  Dinh	  Diem	  blev	  i	  praktiken	  Sydvietnams	  diktator,	  och	  

vägrade	  tillåta	  det	  planerade	  valet	  då	  han	  inte	  trodde	  att	  Nordvietnam	  någonsin	  skulle	  tillåta	  fria	  val	  

och	  att	  Syd	  Vietnam	  med	  sin	  mindre	  befolkning	  aldrig	  skulle	  få	  sin	  röst	  hörd.	  I	  detta	  fick	  han	  stöd	  från	  

USA,	  vilket	  ledde	  till	  att	  USA	  var	  inblandade	  i	  att	  Geneveavtalet	  bröts14.	  	  

                                            
10 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin Sid. 12-13  

11 http://oxforddictionaries.com/definition/english/rule%2Bof%2Bengagement 
21/5-2013 

12 http://www.sop-standard-operating-procedure.com/ 25/5-2013 

13 Smedberg, Marco. Vietnamkriget 1880-198. Lund: Historisk Media, 2008 Sid. 84-
88 

14Ibid. Sid. 89-92 
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ARNV	  (Army	  of	  the	  Republic	  of	  Vietnam)bestod	  från	  1955	  av	  150	  000	  man,	  och	  var	  organiserat	  som	  

reguljära	  fordonsburna	  styrkor.	  Deras	  målsättning	  var	  att	  kunna	  möta	  Nord	  Vietnam	  i	  reguljär	  strid	  

med	  överlägsen	  eldkraft.	  De	  saknade	  dock	  helt	  utbildning	  i	  antigerillaoperationer15.	  	  

År	  1956	  inledde	  Nordvietnamesiska	  gerillastyrkor	  operationer	  i	  Sydvietnam.	  Sakta	  men	  säkert	  ökade	  

deras	  intensitet	  och	  för	  varje	  år	  fördubblade	  de	  sina	  attacker.	  De	  sökte	  stöd	  hos	  Sydvietnamesiska	  

befolkningen	  i	  byar	  och	  på	  landet,	  och	  riktade	  sina	  attacker	  mot	  lokala	  tjänstemän.	  1959	  blev	  de	  för	  

första	  gången	  kända	  som	  Vietcong,	  VC	  (kort	  för	  Vietnamesiska	  kommunister)	  då	  de	  anföll	  en	  

sydvietnamesisk	  division,	  dödade	  tolv	  man	  och	  tog	  deras	  vapen.	  Därefter	  togs	  ledningen	  för	  dessa	  

operationer	  över	  direkt	  från	  Hanoi	  i	  norr16.	  	  

USA	  var	  nu	  bundna	  till	  Sydvietnam,	  de	  ansåg	  att	  det	  var	  av	  största	  vikt	  att	  hindra	  spridningen	  av	  

kommunism,	  samt	  visa	  styrka	  gentemot	  Kina	  och	  Ryssland	  och	  sina	  allierade	  i	  det	  kalla	  kriget.	  Men	  

på	  samma	  sätt	  som	  ARNV	  inte	  fokuserade	  på	  antigerillaoperationer,	  var	  även	  de	  amerikanska	  

styrkorna	  inriktade	  på	  reguljär	  strid17.	  	  

Det	  är	  inte	  helt	  klart	  när	  det	  som	  kallas	  för	  Vietnamkriget	  egentligen	  började.	  Den	  amerikanska	  

militära	  närvaron	  ökade	  successivt	  under	  ett	  antal	  år.	  Det	  inleddes	  1961	  med	  två	  

transporthelikopterkompanier	  för	  att	  i	  1965	  bestå	  av	  närmare	  165	  000	  stationerade	  soldater.	  Under	  

den	  tiden	  fortsatte	  stridigheterna	  mellan	  Nord	  och	  Syd,	  men	  det	  var	  inte	  förrän	  den	  8	  juni	  1965	  som	  

amerikanska	  styrkor	  fick	  tillstånd	  att	  inleda	  en	  offensiv	  mot	  Nordvietnam18.	  	  

Vietnamkriget	  hade	  nu	  startat	  på	  riktigt.	  Amerikanerna	  hade	  flera	  olika	  förslag	  på	  hur	  man	  skulle	  

tackla	  kriget,	  man	  kunde	  välja	  att	  dela	  upp	  styrkorna	  och	  skydda	  byar	  och	  befolkningscentra	  och	  låta	  

ARNV	  bekämpa	  gerillan	  från	  norr,	  man	  kunde	  inleda	  en	  stark	  offensiv	  in	  i	  Nordvietnam	  eller	  så	  kunde	  

man	  besätta	  den	  demilitariserade	  zonen	  och	  sedan	  låta	  ARNV	  bekämpa	  gerillan	  medan	  man	  

genomförde	  mindre	  attacker	  mot	  Norr.	  Den	  sistnämnda	  verkar	  i	  efterhand	  vara	  det	  som	  

nordvietnams	  generaler	  fruktade	  mest19.	  Istället	  valde	  de	  amerikanska	  generalerna,	  som	  hade	  stor	  

frihet	  i	  hur	  kriget	  på	  marken	  skulle	  utkämpas,	  att	  bedriva	  ett	  utnötningskrig	  i	  södra	  Vietnam.	  Målet	  

var	  att	  sätta	  de	  överlägset	  utrustade	  amerikanska	  styrkorna	  mot	  de	  ”svaga”	  nordvietnamesiska	  

irreguljära	  och	  reguljära	  styrkorna	  i	  så	  kallade	  ”Search	  and	  Destroy”	  uppdrag.	  Det	  är	  valet	  av	  denna	  

                                            
15 Smedberg, Marco. Vietnamkriget 1880-198. Sid. 93 
16 Ibid. Sid 93-94 
17 Ibid. Sid 96-101 
18 Everett-Heath, Helicopters in Combat. New York: Sterling Publishing Co. Inc, 1992 
Sid. 64- 

19 Smedberg, Marco. Vietnamkriget 1880-198. Sid. 136-137 
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taktik	  som	  resulterade	  i	  ett	  lång,	  blodigt	  och	  kostsamt	  krig.	  Förmågan	  hos	  de	  nordvietnamesiska	  

styrkorna	  att	  fortsatt	  kunna	  förse	  sig	  med	  resurser	  och	  soldater	  underskattades	  grovt20.	  Taktiken	  gick	  

ut	  på	  att	  orsaka	  fienden	  så	  stora	  förluster	  att	  de	  inte	  längre	  ville	  strida,	  framgång	  räknades	  i	  

mängden	  stupade	  fiender	  och	  inte	  säkrade	  områden21.	  	  Medan	  Nordvietnam	  inte	  påverkades	  av	  

någon	  hemmaopinion	  så	  blev	  USA	  berört	  av	  varje	  soldat	  som	  miste	  livet.	  Med	  andra	  ord	  så	  hade	  

dödandet	  av	  en	  nordvietnamesisk	  soldat	  inte	  samma	  inverkan	  på	  krigets	  utgång	  som	  dödandet	  av	  en	  

amerikansk	  soldat.	  Därav	  vikten	  av	  att	  lägga	  stora	  resurser	  på	  att	  hämta	  skadade	  från	  slagfältet	  för	  

att	  minimera	  förluster.	  

Vietnamkriget	  var	  det	  första	  riktiga	  ”helikopterkriget”.	  Den	  relativt	  nya	  resursen,	  helikoptern,	  gav	  

amerikanarna	  en	  rörlighet	  som	  de	  tidigare	  inte	  haft.	  Marktrupper	  och	  artilleri	  kunde	  snabbt	  och	  

smidigt	  omgrupperas	  för	  att	  understödja	  vart	  än	  de	  behövdes.	  De	  moderna	  UH-‐1	  ”Huey”	  

helikoptrarna	  kunde	  bära	  många	  soldater	  och	  upp	  till	  7	  skadade,	  medan	  tyngre	  helikoptrar	  kunde	  

lyfta	  artilleripjäser.	  Senare	  började	  man	  till	  och	  med	  utrusta	  sina	  transporthelikoptrar	  med	  tyngre	  

beväpning	  t.ex.	  raketer	  och	  parallellmonterade	  kulsprutor	  (vapen	  som	  piloten	  riktar	  med	  helikoptern	  

och	  själv	  avfyrar	  i	  den	  riktning	  helikoptern	  pekar),	  detta	  gjorde	  helikoptern	  till	  ett	  fruktat	  vapen	  som	  

med	  hög	  precision	  kunde	  understödja	  markförbanden22.	  	  

Det	  som	  arbetet	  skall	  fokusera	  på	  är	  dock	  helikopterns	  förmåga	  att	  genomföra	  sjukvårdstransporter	  

så	  kallad	  MEDEVAC	  (Medical	  Evacuation).	  Detta	  hade	  redan	  gjorts	  i	  Koreakriget	  men	  har	  sedan	  dess	  

utvecklats	  i	  stor	  utsträckning.	  Som	  nämnts	  ovan	  hade	  USA	  nya	  och	  moderna	  helikoptrar	  som	  kunde	  

bära	  stora	  mängder	  skadade	  från	  slagfältet	  till	  sjukhusen23.	  För	  att	  bedöma	  denna	  funktion	  kommer	  

nedan	  följa	  en	  analys	  av	  både	  doktrinerna	  som	  styrde	  verksamheten	  vid	  den	  tiden	  samt	  litteratur	  

som	  beskriver	  hur	  användningen	  av	  helikoptrar	  som	  MEDEVAC	  resurs	  gick	  till.	  	  

4.1	  Doktrin	  

Den	  amerikanska	  motsvarigheten	  till	  den	  svenska	  doktrinen,	  Field	  Manual,	  beskriver	  syfte	  samt	  hur	  

användandet	  av	  olika	  resurser	  skall	  användas.	  I	  FM	  1-‐100	  Army	  Aviation	  beskrivs	  i	  olika	  kapitel	  de	  

olika	  komponenterna	  som	  ingår	  i	  det	  amerikanska	  arméflyget	  och	  deras	  specifika	  roller.	  	  

Fokus	  kommer	  läggas	  på	  inledningen	  som	  beskriver	  syftet	  med	  en	  Field	  Manual	  samt	  de	  kapitel	  som	  

berör	  MEDEVAC	  och	  CASEVAC.	  

                                            
20 Smedberg, Marco. Vietnamkriget 1880-198. Sid 137-139 
21 Ibid Sid 146 
22 Ibid Sid 140-141 
23 Ibid Sid 144-145 
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Denna  manual  bidrar  med  doktrin  och  riktlinjer  för  användandet  av  arméflyget  

som  understöd  i  militära  operationer  på  land.  Syftet  är  att  bistå  flygchefer  i  sin  

översyn  av  sina  enheter,  och  att  informera  andra  än  flygchefer  och  deras  staber  

om  hur  användandet  av  understödjande  flygenheter  används.  

Manualen  diskuterar  förmågorna  och  begränsningarna  av  arméflyget  och  

chefernas  relation  mellan  markpersonalen  och  de  understödjande  

flygenheterna.  Vidare  diskuteras  uppdrag  som  är  lämpliga  att  ges  till  

arméflygförband.24  

Ovanstående	  citat	  är	  den	  inledande	  beskrivningen	  av	  vad	  innehållet	  i	  denna	  FM	  syftar	  till	  samt	  vad	  

den	  kommer	  beskriva.	  	  

Kapitel	  9	  i	  ”FM	  1-‐100	  Medical	  Service	  Employment	  of	  Army	  Aviation”25	  beskriver	  syftet	  med	  och	  de	  

uppgifter	  denna	  funktion	  har.	  	  

Syftet	  med	  Army	  Medical	  Service	  (AMEDS)	  det	  som	  idag	  benämns	  MEDEVAC	  (kommer	  

fortsättningsvis	  benämnas	  MEDEVAC)	  är	  att	  bibehålla	  hälsan	  inom	  armén	  och	  bevara	  dess	  

stridsvärde.	  	  Deras	  uppgift	  är	  att	  hämta	  patienter	  från	  slagfältet,	  transportera	  dem	  till	  

sjukvårdsanläggningar	  samt	  transporter	  mellan	  olika	  sjukhus,	  fältsjukhus	  mm26.	  	  

Helikoptern	  har	  med	  sin	  förmåga	  till	  hög	  hastighet,	  långa	  räckvidd,	  flexibilitet	  samt	  relativ	  komfort	  

för	  patienten	  bidragit	  till	  att	  den	  har	  blivit	  en	  värdefull	  resurs.	  Alla	  dessa	  fördelar	  gör	  den	  vida	  

överlägsen	  markburen	  sjuktransport.	  Detta	  har	  lett	  till	  en	  ökad	  effektivitet	  hos	  sjukvården	  i	  strid.	  

Detta	  påvisas	  även	  av	  statistiken	  som	  visar	  att	  antalet	  soldater	  som	  dog	  av	  sina	  skador	  i	  Vietnam	  

endast	  var	  2,5%,	  trotts	  mer	  avancerade	  vapen	  och	  en	  ökad	  mängd	  multippelskador	  (patient	  med	  

flera	  skador).	  Detta	  ställs	  i	  jämförelse	  med	  andra	  världskriget,	  då	  siffran	  låg	  på	  4%27.	  	  

FM	  1-‐100	  beskrivs	  i	  korta	  drag	  de	  olika	  uppgifterna	  som	  MEDEVAC	  helikoptrarna	  genomför.	  De	  delas	  

in	  i	  ”aeromedical	  evacuations”	  och	  ”air	  movement	  of	  patients”.	  Den	  förstnämnda	  är	  den	  initiala	  

upphämtningen	  av	  den	  skadade	  från	  slagfältet	  till	  den	  första	  sjukvådsinstansen	  medan	  den	  senare	  

syftar	  till	  transport	  mellan	  sjukvårdsanstalter.	  Detta	  för	  att	  sjukvårdskedjan	  är	  uppbyggt	  för	  att	  så	  

                                            
24 Department of the Army, Headquarters. (FM 1-100) Army Aviation Utilization., 
1966 Chapter 1 Sid 3. Översatt av författaren 
25 Ibid. Chapter 9 sid. 27 
26 Ibid. Chapter 9 sid. 27 
27 Smedberg, Marco. Vietnamkriget 1880-198. Sid. 144-145 
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snabbt	  som	  möjligt	  ge	  vård	  åt	  den	  skadade	  men	  samtidigt	  successivt	  flytta	  denna	  till	  mer	  kvalificerad	  

vård	  efter	  behov28.	  

FM	  1-‐100	  diskuterar	  även	  användandet	  av	  icke	  medicinskt	  utrustade	  helikoptrar	  som	  kan	  tas	  i	  

anspråk	  för	  att	  hämta	  skadade	  i	  de	  fall	  de	  dedikerade	  MEDEVAC-‐helikoptrarna	  inte	  räcker	  till.	  Det	  

som	  idag	  benämns	  som	  ”CASEVAC”29.	  Dock	  skall	  dessa	  helikoptrar	  i	  största	  möjliga	  utsträckning	  

förses	  med	  så	  god	  medicinsk	  utrustning	  som	  möjligt,	  men	  möjligheten	  att	  i	  nödsituationer	  använda	  

vilken	  helikopter	  som	  helst	  oavsett	  utrustning	  för	  att	  lösa	  uppgiften	  måste	  ständigt	  finnas.	  Trots	  att	  

det	  kan	  vara	  helikoptrar	  från	  olika	  delar	  av	  armén	  kommer	  det	  ändå	  vara	  chefskirurgen	  som	  har	  

ansvaret	  för	  vem	  som	  flyger	  vart	  och	  till	  vilken	  sjukvårdsplats	  de	  skall	  leverera	  de	  skadade	  till30.	  

Sist	  i	  detta	  kapitel	  beskrivs	  ledningsstrukturen	  i	  korta	  drag.	  Under	  översyn	  av	  lämplig	  ”general	  staff	  

officer”	  är	  det	  chefskirurgen	  som	  är	  ansvarig	  för	  all	  MEDEVAC	  och	  liknande	  operationer,	  inklusive	  

markburen	  MEDEVAC.	  Det	  är	  denna	  person	  som	  ansvarar	  för	  all	  upphämtning	  av	  skadad	  personal,	  

hur	  de	  skall	  hämtas,	  vart	  de	  skall	  plockas	  upp	  samt	  var	  de	  skall	  transporteras	  för	  vård.	  Detta	  görs	  i	  

samarbete	  med	  flygledningen	  och	  air	  traffic	  control	  (ATC)31.	  Vidare	  ansvarar	  chefskirurgen	  för	  att	  

begära	  understöd	  i	  form	  av	  eskorter	  och	  hjälp	  från	  andra	  icke	  medicinska	  flygande	  enheter	  för	  

genomförandet	  av	  MEDEVAC	  och	  CASEVAC	  uppdrag32.	  	  	  

FM	  1-‐100	  beskriver	  allt	  detta	  mycket	  kortfattat	  och	  går	  inte	  in	  på	  några	  detaljer	  kring	  hur	  MEDEVAC	  

skall	  genomföras,	  endast	  att	  det	  ska	  göras	  och	  vad	  det	  innebär.	  För	  att	  förstå	  förmågan	  bättre,	  och	  

mer	  detaljrikt	  beskriva	  hur	  den	  användes,	  måste	  ytterligare	  en	  Field	  Manual	  undersökas.	  Detta	  är	  

”FM	  8-‐10	  Medical	  Support	  Theater	  of	  Operations”.	  	  

I	  denna	  FM	  beskrivs	  mer	  detaljerat	  hur	  resurserna	  för	  MEDEVAC	  var	  tänkta	  att	  användas.	  Deras	  

uppgifter	  var	  att	  genomföra	  evakuering	  av	  skadad	  personal	  som	  ej	  kunde	  transporteras	  på	  annat	  

sätt.	  De	  förde	  dem	  till	  närmaste	  sjukvårdsenhet,	  där	  de	  kunde	  erbjuda	  den	  vård	  som	  krävdes,	  

                                            
28 Department of the Army, Headquarters. (FM 1-100) Army Aviation Utilization. 
1966 Chapter 9 sid. 27-28 
29 Department of the Army, Headquarters. (FM 1-100) Army Aviation Operations. 
1997 Sid. 2-10 
30 Department of the Army, Headquarters. (FM 1-100) Army Aviation Utilization. 
1966 Chapter 9 sid. 28 
31 http://www.faa.gov/air_traffic/publications/atpubs/ATC/atc0201.html 
25/5-2013 

32 Department of the Army, Headquarters. (FM 1-100) Army Aviation Utilization. 
1966 Sid. 28 
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plockade	  upp	  patienter	  direkt	  från	  stridande	  enheter	  samt	  levererade	  medicinsk	  personal	  och	  

utrustning	  för	  att	  klara	  av	  att	  ta	  hand	  om	  de	  skadade	  inom	  stridszonen33.	  	  

Ett	  linjärt	  system	  användes	  för	  att	  göra	  behandlingen	  av	  sjuka	  så	  effektiv	  som	  möjligt.	  Patienten	  

flyttades	  från	  skadeplatsen	  till	  närmaste	  sjukvårdsenhet,	  därefter	  flyttades	  patienten	  vidare,	  om	  så	  

krävdes,	  till	  mer	  avancerade	  sjukvårdsenheter.	  I	  extremfall	  kunde	  steg	  hoppas	  över	  om	  möjlighet	  

fanns	  för	  att	  rädda	  svårt	  skadade	  soldater34.	  	  

MEDEVAC-‐enheterna	  skulle	  vara	  självförsörjande	  och	  det	  skulle	  finnas	  ett	  sådant	  helikopterkompani	  

allokerat	  till	  varje	  kår	  eller	  insatsstyrka.	  Plutonerna	  som	  utgör	  kompaniet	  kunde	  delas	  upp	  och	  

placeras	  ut	  separat	  under	  kortare	  perioder	  och	  förblev	  även	  då	  självförsörjande,	  med	  visst	  stöd	  från	  

närliggande	  förband.	  Målsättningen	  var	  ständigt	  att	  placera	  helikoptrarna	  så	  långt	  fram	  som	  var	  

taktiskt	  möjligt,	  för	  att	  minska	  transporttider	  och	  öka	  sannolikheten	  för	  att	  de	  skadade	  skulle	  

överleva35.	  

Det	  är	  en	  hel	  del	  skillnader	  i	  hur	  detaljerat	  dessa	  båda	  FM	  beskriver	  tankarna	  kring	  MEDEVAC.	  Detta	  

beror	  på	  två	  saker,	  först	  och	  främst	  så	  syftar	  den	  senare,	  FM	  8-‐10,	  till	  att	  gå	  in	  mer	  på	  djupet	  och	  

riktas	  mer	  specifikt	  mot	  de	  enheter	  som	  hanterar	  sjukvård	  och	  transport,	  medan	  FM	  1-‐100	  är	  den	  

generella	  doktrinen	  för	  alla	  flygande	  enheter	  i	  den	  amerikanska	  armén.	  Det	  skall	  sägas	  att	  FM	  8-‐10	  

även	  den	  var	  riktad	  till	  en	  stor	  mängd	  enheter,	  och	  att	  de	  delar	  ur	  den	  som	  specifikt	  hanterar	  

helikopterenheter	  är	  av	  samma	  storleksordning	  som	  i	  FM	  1-‐100.	  En	  större	  skillnad	  är	  dock	  vid	  vilken	  

tid	  de	  gavs	  ut.	  FM	  1-‐100	  gavs	  ut	  1966	  precis	  i	  början	  på	  den	  amerikanska	  inblandningen	  i	  

Vietnamkriget,	  medan	  FM	  8-‐10	  gavs	  ut	  1970.	  Detta	  innebär	  att	  de	  koncept	  som	  beskrivs	  i	  FM	  8-‐10	  är	  

beprövade	  och	  beskriver	  ett	  system	  som	  är	  operationellt	  och	  fungerar,	  därav	  kan	  det	  i	  mer	  detalj	  

beskriva	  hur	  enheterna	  skall	  utnyttjas.	  

4.2	  	  Användandet	  av	  MEDEVAC	  i	  Vietnam	  

För	  att	  kunna	  ge	  en	  bild	  av	  hur	  användandet	  av	  MEDEVAC	  gick	  till	  under	  kriget	  i	  Vietnam	  har	  utöver	  

doktriner	  även	  litteratur	  undersökts.	  Detta	  görs	  därför	  att	  en	  doktrin	  endast	  beskriver	  tankar,	  

funderingar	  och	  planer.	  När	  denna	  doktrin	  ställs	  mot	  verkligheten	  är	  det	  inte	  säkert	  att	  de	  stämmer	  

överens.	  Helikoptern	  var	  vid	  denna	  tid	  fortfarande	  en	  ny	  resurs,	  som	  endast	  prövats	  i	  begränsad	  

                                            
33 Department of the Army, Headquarters. (FM 8-10) Medical Support Theater of 
Operations. Washington D.C.: Department of the Army, Headquarters, 1970 Sid. E-
16 

34 Ibid. Sid 6-1 – 6-2 
35 Ibid. Sid E-17 
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utsträckning	  i	  krig.	  Det	  är	  därför	  rimligt	  att	  tro	  att	  doktrinen	  från	  1966	  och	  även	  FM	  8-‐10	  från	  1970	  

inte	  tar	  upp	  allt	  det	  som	  verkligen	  hände.	  	  

I	  Vietnamkriget	  bidrog	  USA	  med	  11	  827	  helikoptrar,	  av	  dessa	  gick	  43%	  (5,086)	  förlorade,	  dessa	  siffror	  

är	  katastrofala.	  Men	  trotts	  att	  motsvarande	  förluster,	  oavsett	  av	  vad,	  i	  tidigare	  konflikter	  resulterat	  i	  

totala	  förändringar	  i	  doktrin	  och	  taktik	  fortsatte	  helikoptern	  tillämpas	  som	  förut.	  Detta	  är	  inte	  särskilt	  

förvånansvärt	  med	  tanke	  på	  förutsättningarna	  som	  ett	  land	  som	  Vietnam	  gav,	  det	  fanns	  helt	  enkelt	  

inget	  alternativ.	  Resultatet	  av	  detta	  behov	  av	  fortsatta	  helikopteroperationer	  och	  det	  faktum	  att	  

piloter,	  och	  övrig	  personal	  inblandad	  i	  helikopterverksamheten,	  ville	  överleva	  innebar	  att	  förmågan	  

ständigt	  utvecklades	  för	  att	  öka	  överlevnadschanserna36.	  

Det	  fokus	  som	  USA	  la	  på	  MEDEVAC	  har	  flera	  orsaker,	  som	  samtliga	  även	  gäller	  idag.	  Det	  visade	  

omvärlden	  att	  den	  amerikanska	  regeringen	  var	  human	  och	  brydde	  sig	  om	  de	  individuella	  soldaterna,	  

det	  motiverade	  den	  enskilde	  soldaten	  som	  numera	  kunde	  lita	  på	  att	  han	  skulle	  bli	  omhändertagen	  

om	  han	  skadades,	  vilket	  ledde	  till	  soldater	  som	  slogs	  bättre	  och	  fruktade	  mindre37.	  

Det	  hela	  började	  småskaligt	  och	  växte	  senare	  explosionsartat.	  I	  inledningen	  av	  konflikten	  fanns	  näst	  

intill	  ingen	  dedikerad	  räddningstjänst	  tillgänglig	  för	  de	  amerikanska	  styrkorna	  i	  Vietnam.	  Den	  första	  

dedikerade	  resursen	  som	  anlände	  var	  57th	  Medical	  Detachment	  (Helicopter	  Ambulance)38.	  Denna	  

styrka	  bestod	  av	  endast	  fem	  helikoptrar	  av	  typen	  Bell	  UH-‐1A	  ”Huey”	  inklusive	  29	  personer,	  dessutom	  

hade	  de	  ingen	  specifik	  uppgift	  eller	  plats	  att	  vara	  på.	  När	  man	  jämför	  detta	  med	  hur	  organisationen	  

såg	  ut	  mot	  slutet	  av	  kriget	  är	  det	  lätt	  att	  förstå	  att	  en	  hel	  del	  hände	  under	  tiden.	  Mellan	  1962	  och	  

1973	  flögs	  496	  573	  MEDEVAC-‐uppdrag	  och	  över	  900	  000	  patienter	  fördes	  i	  säkerhet.	  Allt	  detta	  

gjordes	  av	  en	  organisation	  som	  aldrig	  överskred	  140	  helikoptrar	  vid	  en	  och	  samma	  tidpunkt39.	  	  

Inledningsvis	  fick	  57th	  Medical	  Detachment	  lite	  stöd,	  många	  högt	  uppsatta	  tyckte	  det	  var	  fel	  med	  en	  

resurs	  som	  inte	  direkt	  orsakade	  fienden	  skada	  men	  som	  ändå	  hade	  de	  modernaste	  helikoptrarna,	  

detta	  gjorde	  dem	  till	  oönskade	  och	  ibland	  reducerade	  till	  en	  reservdelsenhet	  (då	  delar	  togs	  från	  

deras	  helikoptrar	  och	  sattes	  in	  i	  andra)40.	  Det	  var	  dock	  inte	  högt	  uppsatta	  generaler,	  doktrin	  eller	  en	  

förståelse	  för	  vikten	  av	  resursen	  som	  ledde	  till	  några	  förändringar	  kring	  MEDEVAC,	  utan	  enskilda	  

                                            
36 Boyne, Walter J. How the Helicopter Changed Modern Warfare. Gretana, Louisiana: 
Pelican Publishing Company, 2011 Sid. 106-107 
37 Ibid. Sid 160 
38 Ibid. Sid. 161 
39 Ibid. Sid. 169 
40 Ibid. Sid. 160-162 
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piloter	  och	  officerare	  i	  57th	  Medical	  Detachment	  som	  personligen	  engagerade	  sig	  för	  att	  påtvinga	  

förändring41.	  	  

Med	  begränsade	  resurser	  och	  en	  mycket	  invecklad	  hierarki	  med	  många	  ledningsskikt	  hade	  57th	  en	  

stor	  uppgift	  framför	  sig.	  Många	  av	  de	  lösningar	  som	  senare	  blev	  standard	  började	  med	  att	  officerare	  

som	  t.ex.	  kapten	  John	  Temperelli	  gjorde	  avsteg	  från	  SOP	  (standard	  operating	  procedure)	  och	  istället	  

hittade	  egna	  lösningar	  för	  att	  kringgå	  byråkrati	  och	  ineffektivitet.	  Vietnamesiska	  

kommunikationshjälpmedel	  började	  användas	  för	  MEDEVAC	  för	  att	  göra	  processen	  från	  begärd	  

evakuering	  till	  helikopterns	  ankomst	  på	  plats	  kortare.	  Detta	  var	  ytterst	  nödvändigt	  då	  de	  procedurer	  

som	  användes	  vid	  den	  tiden	  innebar	  att	  det	  ofta	  var	  för	  sent	  att	  åka	  när	  order	  väl	  kom	  för	  att	  

evakuera	  någon42.	  	  

Under	  krigets	  gång	  kom	  nya	  uppdateringar	  av	  ”Hueyn”	  samt	  bättre	  medicinsk	  utrustning	  ombord	  på	  

helikoptrarna.	  En	  stor	  framgång	  var	  även	  när	  MEDEVAC	  helikoptrarna	  fick	  den	  gemensamma	  

anropssignalen	  ”Dustoff”.	  Det	  här	  var	  ännu	  ett	  steg	  mot	  att	  göra	  MEDEVAC	  till	  en	  tillgänglig	  resurs,	  

numera	  kunde	  markförband	  ropa	  efter	  ”Dustoff”	  på	  radion	  istället	  för	  att	  gå	  en	  lång	  väg	  för	  att	  

begära	  en	  särskild	  helikopter.	  Detta	  förenklade	  sätt	  att	  begära	  MEDEVAC	  kombinerat	  med	  piloter	  

som	  ständigt	  riskerade	  sina	  liv	  och	  hämtade	  skadade	  oavsett	  omständigheterna,	  innebar	  att	  

”Dustoff”	  fick	  stor	  respekt	  och	  snart	  fick	  förstärkningar	  för	  att	  kunna	  öka	  sin	  kapacitet	  och	  fortsätta	  

rädda	  liv43.	  

Helikoptrar	  fanns	  nu	  tillgängliga	  i	  princip	  när	  som	  helst,	  var	  som	  helst.	  Det	  blev	  en	  lätt	  gripbar	  resurs	  

som	  utan	  krångel	  kom	  till	  soldaternas	  räddning	  när	  de	  som	  mest	  behövde	  det.	  De	  landade	  mitt	  i	  

tunga	  eldstrider	  för	  att	  hämta	  skadade	  och	  åkte	  sedan	  fram	  och	  tillbaka	  mellan	  striden	  och	  närmaste	  

sjukvårdsanläggning	  om	  och	  om	  igen.	  Med	  den	  begränsade	  vård	  som	  kunde	  ges	  ombord	  var	  det	  av	  

yttersta	  vikt	  att	  de	  snabbt	  kunde	  hämta	  upp	  och	  lämna	  av	  de	  skadade,	  för	  att	  öka	  patientens	  chanser	  

till	  överlevnad.	  	  

Med	  en	  stor	  vilja	  hos	  de	  individuella	  piloterna	  att	  gång	  på	  gång	  riskera	  sina	  liv	  för	  andra,	  positiva	  

effekter	  både	  politiskt	  och	  för	  moralen	  hos	  soldaterna,	  samt	  en	  stor	  frihet	  att	  utveckla	  taktiken	  

kunde	  pionjärerna	  inom	  MEDEVAC	  göra	  stora	  framsteg	  under	  Vietnamkriget.	  Från	  att	  vara	  en	  resurs	  

som	  ingen	  visste	  vad	  man	  skulle	  göra	  med	  till	  en	  av	  de	  enskilt	  viktigaste	  resurserna	  under	  hela	  kriget,	  

MEDEVAC	  hade	  nu	  tagit	  klivet	  in	  i	  det	  moderna	  kriget.	  

                                            
41 Boyne, Walter J. How the Helicopter Changed Modern Warfare. Sid. 162-163 
42 Ibid. Sid. 162 
43 Ibid. Sid. 162-165 
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4.3	  Analys	  	  

De	  frågor	  som	  ovan	  besvarats	  är	  ”Hur	  såg	  den	  amerikanska	  doktrinen	  för	  användandet	  av	  helikoptrar	  

som	  MEDEVAC	  resurs	  ut	  under	  Vietnamkriget?”	  samt	  ”Hur	  användes	  helikoptern	  som	  MEDEVAC	  

under	  Vietnamkriget?”.	  	  

	  

Dessa	  frågor	  har	  som	  tidigare	  nämnts	  tagits	  fram	  för	  att	  kunna	  jämföra	  doktrin	  och	  verklighet.	  För	  att	  

på	  så	  sätt	  klargöra	  om	  doktrinen	  ger	  befälhavare	  och	  chefer	  den	  förståelsen	  för	  MEDEVAC	  förmågan	  

som	  krävs	  för	  att	  effektivt	  kunna	  använda	  den.	  	  

Att	  förståelsen	  för	  vad	  helikoptern	  kunde	  bidra	  med	  som	  MEDEVAC	  resurs	  var	  låg	  framgår	  tydligt	  av	  

sättet	  som	  den	  implementerades	  tidigt	  i	  kriget.	  En	  viss	  förståelse	  fanns	  självklart	  då	  helikoptrar	  hade	  

genomfört	  denna	  typ	  av	  uppdrag	  redan	  under	  Koreakriget,	  men	  förmågan	  hade	  överskuggats	  av	  

andra	  användningsområden	  som	  helikoptern	  har.	  Doktrinerna	  som	  har	  analyserats	  i	  arbetet	  

publicerades	  under	  krigets	  gång	  och	  reflekterar	  därmed	  den	  förståelse	  som	  skapades	  för	  MEDEVAC	  

under	  krigets	  inledande	  år.	  	  

FM	  1-‐100	  och	  FM	  8-‐10	  ger	  relativt	  tydliga	  förklaringar	  kring	  förmågan	  och	  användningen	  av	  

helikoptern	  som	  MEDEVAC-‐resurs.	  Det	  arbete	  som	  officerare	  på	  relativt	  låga	  positioner	  gjorde	  för	  att	  

MEDEVAC	  skulle	  bli	  en	  fristående	  dedikerad	  resurs	  gav	  tydliga	  resultat	  i	  utformningen	  av	  nya	  

doktriner.	  Detta	  i	  sin	  tur	  resulterade	  i	  en	  markant	  ökning	  av	  MEDEVAC	  (DUSTOFF)	  helikoptrar	  i	  

Vietnam.	  	  	  

Skillnaden	  mellan	  doktrinen	  som	  publicerades	  1966	  samt	  1970	  pekar	  tydligt	  ut	  en	  mängd	  uppgifter	  

som	  MEDEVAC	  helikoptrar	  skulle	  utföra	  samt	  hur	  de	  skulle	  vara	  organiserade.	  Som	  tidigare	  nämnt	  

resulterade	  den	  utveckling	  som	  skett	  i	  en	  väsentligt	  ökad	  storlek	  och	  förmåga	  hos	  MEDEVAC	  

förbanden.	  Statistiken	  rörande	  skadades	  överlevnadschanser,	  när	  de	  väl	  blev	  upphämtade,	  visar	  även	  

den	  på	  att	  organisationen	  utvecklats	  mycket.	  Att	  helikoptern	  var	  en	  viktig	  bidragande	  faktor	  till	  att	  

statistiken	  såg	  så	  bra	  ut	  som	  den	  gjorde	  går	  inte	  att	  säga	  emot.	  Å	  andra	  sidan	  är	  den	  statistik	  som	  

visar	  mängden	  förlorade	  helikoptrar	  under	  samma	  period	  häpnadsväckande.	  Doktrinen	  gav	  svaret	  på	  

hur	  de	  skadade	  skulle	  evakueras,	  med	  helikopter,	  men	  inte	  var,	  när	  och	  under	  vilka	  förhållanden.	  

Vidare	  så	  beskrivs	  ledningsstrukturen	  för	  MEDEVAC-‐förbanden,	  men	  ingenting	  rörande	  

kommunikation.	  Som	  framgår,	  av	  litteraturen	  som	  beskriver	  användandet	  av	  MEDEVAC	  helikoptrarna	  

under	  kriget,	  hade	  cheferna	  för	  de	  individuella	  MEDEVAC-‐förbanden	  utvecklat	  

kommunikationssystem	  som	  effektiviserade	  kommunikationsförbindelserna	  tidigt	  i	  kriget.	  Detta	  kom	  

sig	  av	  att	  det	  fanns	  stora	  brister	  i	  de	  system	  som	  redan	  användes	  som	  ledde	  till	  stora	  förseningar.	  

Ändå	  nämns	  inte	  något	  om	  detta	  i	  doktrinen.	  	  
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Att	  utvecklingen	  av	  förmågan	  var	  stor	  under	  Vietnamkriget	  går	  inte	  att	  säga	  emot,	  men	  vad	  hände	  

sedan,	  har	  denna	  utveckling	  fortsatt,	  är	  doktrinen	  i	  en	  modern	  konflikt	  som	  Afghanistan	  bättre	  

lämpade	  som	  stöd	  för	  beslutsfattning	  och	  implementering	  av	  MEDEVAC?	  Eller	  har	  bristande	  

teoribildning	  bidragit	  till	  att	  utvecklingen	  har	  avstannat?	  För	  att	  besvara	  det	  kommer	  en	  liknande	  

analys	  som	  gjorts	  av	  Vietnamkriget	  även	  göras	  för	  kriget	  i	  Afghanistan.	  

5	  Empiri	  Afghanistankriget	  
11/9-‐2001	  flögs	  flygplan	  in	  i	  World	  Trade	  Center	  och	  Pentagon	  i	  USA.	  Terroristorganisationen	  Al	  

Qaeda	  tog	  på	  sig	  ansvaret	  för	  attacken.	  Al	  Qaeda	  befann	  sig	  då	  till	  största	  delen	  i	  Afghanistan	  där	  de	  

hade	  stöd	  av	  talibanerna	  som	  styrde	  landet44.	  USA	  som	  tidigare	  svarat	  på	  terrorattacker	  genom	  

begränsade	  bombattacker	  och	  sanktioner	  valde	  denna	  gång	  en	  annan	  riktning,	  de	  valde	  att	  gå	  i	  krig	  

mot	  terrorismen.	  

Så	  snart	  som	  den	  7	  oktober	  2001,	  mindre	  än	  en	  månad	  efter	  terrordåden	  i	  USA,	  hade	  flyganfall	  

inletts	  mot	  Afghanistan,	  som	  vägrat	  överlämna	  Al	  Qaedas	  ledare	  Usama	  Bin	  Laden.	  Snart	  därefter	  

hade	  operationer	  med	  specialförband	  och	  paramilitära	  delar	  ur	  CIA,	  som	  hade	  till	  uppgift	  att	  stödja	  

den	  afghanska	  norra	  alliansen	  vilka	  motsatte	  sig	  talibanstyret	  i	  landet.	  Denna	  första	  fas	  i	  kriget	  kan	  på	  

många	  sätt	  ses	  som	  ett	  konventionellt	  krig	  med	  någorlunda	  symmetriska	  styrkor	  som	  försöker	  

manövrera	  ut	  varandra.	  Striderna	  varade	  mellan	  oktober	  2001	  och	  mars	  2002,	  därefter	  ändrades	  

konfliktens	  natur	  drastiskt45.	  

Talibanerna	  hade	  nu	  förlorat	  kontrollen	  över	  landet,	  men	  de	  var	  inte	  besegrade.	  I	  nästan	  tre	  år	  var	  

det	  relativt	  lugnt	  i	  Afghanistan	  och	  många	  trodde	  att	  fred	  äntligen	  kommit	  till	  regionen.	  Talibanerna	  

hade	  dock	  andra	  planer,	  de	  inledde	  ett	  insurgentkrig46(ett	  irreguljärt	  krig)	  med	  målsättningen	  att	  

återta	  makten	  i	  Kabul	  och	  Afghanistan.	  Detta	  blev	  nu	  ett	  asymmetriskt	  krig,	  med	  USA	  och	  deras	  

allierade	  mot	  de	  talibanerna	  som	  nu	  bedrev	  ett	  gerillakrig.	  USA	  var	  nu	  fast	  i	  precis	  det	  som	  de	  velat	  

undvika,	  nämligen	  ett	  utdraget	  och	  svårvunnet	  krig	  likt	  det	  i	  Vietnam.	  Detta	  har	  lett	  till	  kontinuerliga	  

                                            
44 Collins, Joseph J. Understanding the War in Afghanistan. Washington D.C.: 
National Defence University Press, 2011 Sid. 40-45 

45 Ibid. Sid. 46-49 

46 U.S. Government. Counterinsurgency Guide. U.S. Government 2009 
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upptrappningar	  av	  styrkor	  i	  Afghanistan	  för	  att	  bedriva	  en	  effektiv	  COIN	  (counter	  insurgency)47	  

kampanj	  och	  vinna	  ”Hearts	  and	  minds”	  hos	  befolkningen	  i	  syfte	  att	  kunna	  bygga	  upp	  landet	  igen48.	  	  

Det	  finns	  många	  skillnader	  och	  likheter	  mellan	  kriget	  i	  Afghanistan	  och	  Vietnamkriget.	  Båda	  länderna	  

består	  av	  oförlåtande	  terräng,	  men	  där	  Vietnam	  hade	  djungel	  har	  Afghanistan	  öken.	  Detta	  innebär	  

samma	  svårigheter	  i	  form	  av	  begränsad	  framkomlighet,	  stora	  avstånd	  mellan	  strider,	  baser	  och	  

sjukvård.	  Däremot	  så	  är	  en	  stor	  skillnad	  i	  detta	  krig	  att	  soldater	  ofta	  befinner	  sig	  i	  samma	  område	  

under	  längre	  perioder	  för	  att	  skapa	  säkerhet,	  istället	  för	  att	  ständigt	  röra	  sig	  med	  hjälp	  av	  helikoptrar	  

i	  jakt	  på	  fienden.	  Även	  om	  helikoptern	  i	  denna	  insatts	  inte	  används	  i	  lika	  stor	  utsträckning	  för	  att	  

sätta	  in	  förband	  i	  strid	  så	  har	  den	  ändå	  en	  betydelsefull	  roll.	  Attackhelikoptern	  har	  utvecklats	  mycket	  

sedan	  Vietnam	  och	  används	  nu	  i	  stor	  utsträckning	  med	  sofistikerade	  vapen.	  Transporthelikoptern	  

spelar	  självklart	  fortfarande	  en	  viktig	  roll	  för	  att	  kunna	  förse	  soldaterna	  på	  marken	  med	  

förnödenheter	  och	  ammunition,	  så	  att	  de	  kan	  befinna	  sig	  där	  de	  behövs	  under	  långa	  perioder49.	  	  

Inte	  minst	  används	  helikoptern	  fortfarande	  till	  uppsatsens	  huvudtema	  MEDEVAC.	  Med	  moderna	  

helikoptrar,	  medicinsk	  utrustning	  värdig	  2000-‐talet	  och	  nästan	  40	  år	  av	  erfarenheter,	  har	  helikoptern	  

utvecklats	  och	  hur	  ser	  modern	  MEDEVAC	  ut?	  För	  att	  kunna	  visualisera	  hur	  denna	  förmåga	  ser	  ut	  idag,	  

och	  senare	  kunna	  jämföra	  den	  med	  Vietnamkriget	  kommer	  en	  kvalitativ	  text	  analys	  att	  göras	  även	  

för	  denna	  konflikt.	  Doktriner	  och	  litteratur	  kommer	  att	  analyseras	  och	  presenteras	  nedan.	  

	  

5.1	  Doktrin	  

Doktrinen	  FM	  1-‐100	  från	  1997	  är	  den	  som	  används	  idag	  av	  amerikanska	  arméflyget.	  Mycket	  har	  

ändrats	  helt	  men	  framför	  allt	  har	  mycket	  flyttats.	  Det	  enda	  rörande	  sjuktransport	  med	  helikopter	  

som	  nämns	  i	  den	  är	  ett	  kort	  stycke	  rörande	  ”casualty	  evacuasion”	  (CASEVAC)	  och	  MEDEVAC	  där	  

skillnaden	  mellan	  dessa	  två	  beskrivs.	  

CASEVAC  är  en  del  av  ”combat  health  support”.  CASEVAC  inkluderar  

upphämtningen  av  skadade  på  slagfältet,  evakuering  av  skadade  till  

sjukvårdsenheter  samt  vidaretransport  till  andra  sjukvårdsanläggningar  inom  

stridszonen.  CASEVAC  är  en  luftburen  insatts  som  direkt  understödjer  

                                            
47 U.S. Government. Counterinsurgency Guide. U.S. Government 2009 
48 Collins, Joseph J. Understanding the War in Afghanistan. Sid. 50-52 

49 Ripley, Tim. Air War Afghanistan, US and NATO air operations from 2001. South 
Yorkshire: pen & Sword Books, Ltd, 2011  
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markenheter  med  ”casualty  evacuation”  från  framskjutna  positioner  till  

brigadens  underhållsområden  (BSA)  eller  andra  

uppsamlings/sjukvårdsanläggningar.  Sjukvårdsenheterna  flyttar  även  

sjukvårdspersonal  och  materiel.  MEDEVAC  är  processen  då  patienter  flyttas  

under  tiden  som  vård  ges  på  vägen.  De  flesta  flygande  enheter  är  inte  

utrustade  eller  bemannade  för  att  klara  av  MEDEVAC.  Det  är  även  något  som  

begärs  via  de  medicinska  kanalerna.  CASEVAC  kan  genomföras  av  samtliga  

”Army  aviation  utility  aircraft”  när  de  så  anges  av  ”the  maneuver  

commander”.  Detta  begärs  via  de  flygande  kanalerna.50  

För	  vidare	  information	  om	  MEDEVAC	  hänvisas	  man	  till	  den	  nya	  utgåvan	  av	  FM	  8-‐10-‐6.	  Detta	  är	  den	  

nya	  utgåvan	  av	  samma	  dokument	  som	  användes	  för	  att	  beskriva	  MEDEVAC	  förmågan	  under	  

Vietnamkriget.	  	  

Fördelarna	  med	  helikoptern	  kontra	  landfordon	  är	  som	  tidigare	  nämnts	  hastighet,	  räckvidd	  och	  

mångsidighet,	  detta	  medför	  att	  den	  kan	  transportera	  patienten	  från	  nästan	  vilken	  plats	  som	  helst	  till	  

den	  plats	  som	  kan	  tillhandahålla	  bäst	  vård	  för	  patienten.	  Fördelar	  som	  detta	  bidrar	  med	  i	  en	  konflikt	  

är	  räddandet	  av	  fler	  liv,	  reduktion	  av	  permanenta	  skador	  och	  en	  högre	  mängd	  skadade	  som	  kan	  

återvända	  till	  aktiv	  tjänst51.	  	  

Helikopterns	  införande	  som	  sjuktransport	  har	  inneburit	  att	  färre,	  men	  större	  och	  bättre	  utrustade,	  

sjukhus	  kan	  användas	  i	  operationsområdet.	  Detta	  då	  helikoptern	  inte	  är	  bunden	  till	  att	  ta	  sig	  till	  en	  

närliggande	  sjukvårdsenhet	  utan	  istället	  kan	  transportera	  den	  skadade	  långa	  sträckor.	  	  

Stort	  fokus	  har	  lagts	  på	  att	  ända	  från	  skadeögonblicket	  till	  dess	  att	  patienten	  är	  frisk	  så	  skall	  en	  

obruten	  kedja	  av	  högkvalitativ	  sjukvård	  ges	  till	  patienten.	  Detta	  tänk	  har	  lett	  till	  det	  som	  nämns	  ovan	  

med	  längre	  transport	  i	  framför	  allt	  helikopter.	  Fokus	  är	  fortfarande	  att	  få	  patienten	  till	  ett	  sjukhus	  

eller	  motsvarande	  så	  snabbt	  som	  möjligt,	  men	  med	  ökad	  medicinsk	  förmåga	  både	  på	  de	  individuella	  

markenheterna	  och	  framför	  allt	  sofistikerade	  helikoptrar	  med	  utrustning	  som	  medför	  goda	  förmågor	  

                                            
50 Department of the Army, Headquarters. (FM 1-100) Army Aviation Operations. 
1997 Sid. 2-10 Översatt av författaren 
51 Department of the Army, Headquarters. (FM 8-10-6) Medical Evacuation in a 
Theater of Operations. Washington D.C.: Department of the Army, Headquarters, 
2000 Sid. 11-33 
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att	  behandla	  den	  skadade	  under	  transport.	  Med	  moderna	  MEDEVAC-‐helikoptrar	  har	  detta	  blivit	  

möjligt52.	  

FM	  8-‐10-‐6	  beskriver	  vidare	  de	  förmågor	  som	  skall	  finnas	  hos	  helikopterresurserna.	  De	  skall	  kunna	  

verka	  24H	  (24	  timmar	  om	  dygnet)	  och	  under	  hela	  denna	  tid	  dag	  som	  natt	  hämta	  skadade,	  ge	  dem	  

vård,	  leverera	  dem	  till	  sjukvården,	  transportera	  medicinsk	  materiel	  och	  personal	  dit	  de	  behövs.	  

Kortfattad	  beskrivning	  av	  ledningsförhållanden	  följer	  därefter,	  det	  är	  inte	  längre	  en	  chefskirurg	  som	  

leder	  enheten	  utan	  istället	  är	  de	  organiserade	  rent	  militärt	  i	  kompanier	  med	  officerare	  som	  chefer,	  

medan	  kirurgerna	  sitter	  med	  som	  rådgivare	  och	  övervakar	  situationen53.	  Det	  sker	  ett	  ständigt	  arbete	  

med	  att	  omstrukturera	  organisationen	  efter	  hand	  i	  ett	  konfliktområde	  för	  att	  tillgodose	  kraven.	  När	  

inte	  denna	  omstrukturering	  räcker	  till	  måste	  man	  falla	  tillbaka	  på	  CASEVAC	  för	  att	  lösa	  uppgiften.	  På	  

samma	  sätt	  som	  under	  Vietnamkriget	  görs	  alla	  möjliga	  ansträngningar	  för	  att	  dessa	  helikoptrar,	  som	  

ej	  är	  avsedda	  för	  sjuktransport,	  skall	  förses	  med	  den	  utrustning	  som	  krävs54.	  

Ett	  tillägg	  som	  gjorts	  är	  ett	  kapitel	  om	  olika	  klimat.	  Då	  Afghanistan	  är	  ett	  ökenland	  har	  endast	  denna	  

del	  undersökts,	  det	  som	  mestadels	  tas	  upp	  är	  kopplat	  till	  medicinska	  problem	  som	  kan	  uppstå.	  Det	  

som	  nämns	  om	  flygning	  i	  denna	  miljö	  är	  att	  helikoptrar	  och	  flygplan	  måste	  skyddas	  från	  damm	  och	  

sand	  för	  att	  de	  inte	  skall	  slitas	  i	  onödan,	  samt	  att	  navigering	  och	  omhändertagande	  av	  patient	  kan	  

försvåras	  av	  virvlande	  sand	  och	  kraftiga	  vindar55.	  

Mycket	  ansvar	  vilar	  numera	  på	  soldaterna	  på	  marken	  för	  att	  möjliggöra	  MEDEVAC	  med	  helikopter.	  

De	  måste	  se	  till	  så	  att	  upphämtningsplatsen	  är	  säker,	  att	  helikoptern	  får	  plats	  att	  landa	  och	  starta,	  

tillse	  att	  patienten	  är	  redo	  för	  upphämtning	  och	  förse	  den	  flygande	  personalen	  med	  all	  information	  

de	  kräver	  avseende	  patienten	  samt	  situationen	  i	  stort56.	  I	  senare	  delar	  av	  FM	  8-‐10-‐6	  görs	  en	  

detaljerad	  beskrivning	  av	  samtliga	  sätt	  att	  lasta	  patienter	  i	  helikoptern,	  samtliga	  sätt	  att	  indikera	  för	  

helikopterpiloten	  var	  den	  skall	  landa,	  hur	  landningsplatser	  skall	  identifieras	  och	  märkas	  ut,	  allt	  detta	  

för	  både	  freds-‐	  och	  krigsoperationer.	  Vidare	  specificeras	  även	  dessa	  saker	  för	  de	  olika	  

helikoptertyperna	  och	  hur	  utrustning	  skall	  fästat	  och	  förvaras	  i	  de	  olika	  helikoptrarna57.	  

                                            
52 Department of the Army, Headquarters. (FM 8-10-6) Medical Evacuation in a 
Theater of Operations. 2000 Sid. 1-11 – 1-12 
53 Ibid. Sid. 3-8 – 3-10, 4-28 

54 Ibid. Sid. 4-29 
55 Ibid. Sid. 5-7 – 5-10 
56 Ibid. Sid. 7-2 
57 Ibid. Sid. 10-33 – 10-53 
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Mycket	  har	  hänt	  sedan	  Vietnam	  och	  tydliga	  skillnader	  syns	  i	  hur	  dessa	  doktriner	  är	  utformade.	  

Samtidigt	  tar	  de	  upp	  mycket	  av	  samma	  saker	  och	  en	  jämförelse	  mellan	  dem	  är	  utan	  tvekan	  

genomförbar.	  	  	  

5.2	  Användandet	  av	  MEDEVAC	  i	  Afghanistan	  

På	  samma	  sätt	  som	  användandet	  av	  MEDEVAC	  beskrivits	  för	  Vietnamkriget	  kommer	  en	  liknande	  

beskrivning	  göras	  här.	  Då	  kriget	  i	  Afghanistan	  är	  en	  fortfarande	  pågående	  konflikt	  är	  tillgången	  till	  

facklitteratur	  om	  ämnet	  begränsad.	  Däremot	  finns	  en	  uppsjö	  av	  artiklar	  och	  beskrivande	  berättelser	  

från	  kriget.	  För	  att	  kunna	  ge	  en	  så	  tydlig	  och	  sanningsenlig	  bild	  som	  möjligt	  har	  en	  mängd	  artiklar	  och	  

den	  litteratur	  som	  finns	  tillgänglig	  undersöks.	  Här	  följer	  sammanfattningen	  av	  hur	  modern	  MEDEVAC	  

beskrivs	  och	  används.	  	  

De	  moderna	  MEDEVAC-‐helikoptrarna	  är	  utrustade	  med	  medicinsk	  utrustning	  och	  sjukvårdare	  för	  att	  

kunna	  ge	  vård	  under	  transporten.	  De	  kan	  ge	  blod,	  vätska,	  stoppa	  blödning,	  stabilisera	  patienter	  och	  

förbereda	  dem	  för	  den	  vidare	  vård	  de	  kommer	  få	  när	  de	  landar	  vid	  sjukhuset58.	  	  

Målet	  är	  att	  patienten	  skall	  vara	  i	  händerna	  på	  en	  doktor	  på	  sjukhuset	  eller	  annan	  medicinsk	  

anläggning	  inom	  60	  min	  från	  skadetillfället.	  Inledningsvis	  var	  tiden	  från	  skada	  till	  sjukhus	  betydligt	  

längre	  i	  snitt,	  tills	  det	  2009	  bestämdes	  att	  öka	  mängden	  MEDEVAC	  helikoptrar	  (inte	  bara	  för	  US	  

Army)	  i	  Afghanistan	  för	  att	  korta	  ner	  tiderna	  och	  öka	  soldaternas	  överlevnadschanser59.	  Detta	  för	  att	  

den	  första	  timmen	  är	  kritisk	  för	  patientens	  överlevnadschanser.	  Dagens	  helikoptrar	  är	  en	  av	  de	  saker	  

som	  gör	  detta	  möjligt,	  då	  de	  med	  hög	  hastighet	  och	  precision	  tar	  sig	  till	  skade-‐	  eller	  

upphämtningsplatsen	  tack	  vare	  goda	  kommunikations-‐	  och	  navigationshjälpmedel60.	  	  

Trots	  att	  många	  MEDEVAC-‐helikoptrar	  i	  Afghanistan	  är	  beväpnade	  så	  är	  den	  amerikanska	  arméns	  

inte	  det.	  Istället	  väljer	  de	  att	  flyga	  med	  det	  röda	  korset	  målat	  på	  helikoptern	  som	  en	  indikation	  på	  att	  

de	  inte	  är	  kombattanter	  enligt	  Genevekonventionen.	  Trotts	  detta	  blir	  de	  beskjutna	  av	  talibanerna	  

och	  har	  därför	  begränsad	  möjlighet	  att	  hämta	  sårade	  från	  platser	  där	  strider	  fortfarande	  utkämpas.	  

De	  är	  vid	  sådana	  tillfällen	  beroende	  av	  eskort	  från	  beväpnade	  helikoptrar	  eller	  att	  patienten	  kan	  

flyttas	  på	  marken	  till	  en	  säkrare	  plats.	  Men	  detta	  har	  även	  fördelar	  då	  avsaknaden	  av	  beväpning	  

                                            
58 http://militarymedic.com/medevac-military-medic/ 13/5 2013 
59 http://medevacmatters.org/2012/02/20/point-counterpoint-casualty-survival-
rate-in-afghanistan/ 13/5 2013 
60 http://www.aviationtoday.com/rw/military/medical/1776.html#.UZCaUIIke2w 
13/5 2013 
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innebär	  både	  en	  ökning	  i	  hur	  mycket	  vikt	  de	  kan	  ta	  med	  sig	  i	  form	  av	  patienter,	  utrustning	  och	  

bränsle	  samt	  utrymme	  för	  patienter	  och	  för	  sjukvårdarna	  att	  arbeta61.	  	  

Den	  moderna	  helikoptern	  är	  dock	  en	  kostsam	  resurs	  (21.5	  miljoner	  US	  dollar	  styck,	  i	  

grundutförande62)	  vilket	  gör	  den	  så	  pass	  värdefull	  att	  det	  inte	  går	  att	  sätta	  in	  den	  i	  vilken	  situation	  

som	  helst.	  Säkerheten	  för	  helikoptern	  är	  alltid	  något	  som	  måste	  tas	  i	  beaktande	  under	  ett	  MEDEVAC	  

uppdrag.	  Marken	  måste	  vara	  kontrollerad	  så	  att	  den	  inte	  landar	  på	  en	  IED	  (Improvised	  Explosive	  

Device)	  eller	  blir	  nerskjuten	  när	  den	  försöker	  rädda	  de	  skadade.	  I	  vissa	  fall	  blir	  man	  även	  tvungen	  att	  

vänta	  tills	  det	  blir	  mörkt	  för	  att	  helikoptern	  säkert	  skall	  kunna	  landa63.	  	  

Helikoptern	  som	  främsta	  och	  effektivaste	  sjuktransportmedel	  är	  inte	  längre	  någon	  nyhet,	  den	  har	  

använts	  för	  denna	  uppgift	  i	  näst	  intill	  samtliga	  krig	  och	  militära	  insatser	  som	  USA	  gjort	  sedan	  

Vietnam.	  Att	  den	  är	  så	  pass	  beprövad	  och	  det	  är	  bevisat	  att	  de	  rutiner	  som	  används	  fungerar	  har	  

också	  inneburit	  att	  framstegen	  inte	  går	  i	  samma	  takt	  längre.	  Självklart	  har	  vissa	  förbättringar	  i	  taktik	  

och	  omstruktureringar	  gjorts	  under	  kriget	  i	  Afghanistan	  också	  men	  de	  är	  inte	  särskilt	  markanta.	  Den	  

stora	  utvecklingen	  sker	  i	  teknik	  snarare	  än	  taktik	  i	  dagens	  Afghanistan.	  

5.3	  Analys	  

Likt	  den	  tidigare	  analysen	  som	  gjorts	  för	  Vietnamkriget	  följer	  här	  analysen	  av	  kriget	  i	  Afghanistan.	  

Frågorna	  som	  besvarats	  ovan	  är	  ”Hur	  ser	  dagens	  doktrin	  (Afghanistan)	  ut	  för	  användandet	  av	  

helikoptrar	  som	  MEDEVAC	  resurs	  ut?”	  samt	  ”Hur	  har	  denna	  resurs	  använts	  under	  

Afghanistankriget?”.	  Dessa	  två	  kvalitativa	  textanalyser	  syftar	  till	  att	  skapa	  förståelse	  för	  både	  

innehållet	  i	  doktrinen	  samt	  hur	  den	  tillämpas	  i	  praktiken.	  En	  jämförelse	  mellan	  dem	  görs	  för	  att	  skapa	  

en	  uppfattning	  om	  hur	  vida	  doktrinen	  skapar	  förutsättningar	  för	  befälhavare	  att	  fatta	  beslut	  kring	  

MEDEVAC.	  	  

	  

Den	  första	  doktrinen,	  FM	  1-‐100,	  som	  analyseras	  har	  det	  skett	  stora	  ändringar	  i	  vad	  avser	  MEDEVAC.	  

Det	  som	  tas	  upp	  är	  endast	  skillnaden	  mellan	  CASEVAC	  och	  MEDEVAC.	  Däremot	  hänvisas	  man,	  som	  

tidigare	  nämnts	  till	  FM	  8-‐10-‐6,	  för	  allt	  rörande	  MEDEVAC.	  	  
                                            
61 http://armylive.dodlive.mil/index.php/2012/01/army-statement-on-medevac-
issue/ 13/5 2013 
62 Office of the Under Secretary of Defence (COMPTROLLER)/CFO. Programe 
Acquisition Cost by Weapon System. Office of the Under Secretary of Defence 
(COMPTROLLER)/CFO 2011 Sid. 1-13 

63 Wright, Donald P, Ph.D., Bird, James R, Clay, Steven E, Connors, Peter W, 
Lieutenant Colonel Farquhar, Scott C, Chandler Garcia, Lynne, Van Wey, Dennis F. A 
different Kind of War, The United States Army in Operation ENDURING FREEDOM 
October 2001- September 2005: Books Express Publishing, 2010 Sid. 154 
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Vikten	  av	  tidig	  kvalificerad	  vård	  framgår	  tydligt	  i	  både	  doktrinen	  och	  i	  hur	  MEDEVAC	  helikoptrarna	  

utnyttjas,	  samt	  vikten	  av	  att	  inte	  slösa	  tid	  med	  att	  skicka	  patienter	  i	  flera	  omgångar	  mellan	  olika	  

vårdenheter,	  utan	  istället	  fokusera	  vård	  så	  att	  den	  finns	  tillgänglig	  i	  stor	  skala	  på	  ett	  fåtal	  platser	  där	  

de	  kan	  ta	  emot	  näst	  intill	  alla	  typer	  av	  patienter.	  Utvecklingen	  av	  den	  vård	  som	  kan	  ges	  ombord	  på	  

helikoptern	  har	  tydligt	  påverkat	  denna	  utveckling.	  	  

	  

Helikoptern	  används	  flitigt	  och	  har	  tydligt	  bidragit	  till	  att	  rädda	  många	  liv,	  men	  risktagning	  är	  något	  

som	  tydligt	  har	  förändrats.	  	  

	  

Trots	  att	  rutiner	  som	  numera	  är	  beprövade	  och	  fungerar	  direkt	  kunde	  sättas	  in	  utan	  de	  problem	  som	  

uppstod	  i	  början	  på	  Vietnamkriget	  så	  dröjde	  det	  ändå	  länge	  för	  soldater	  som	  skadats	  att	  få	  MEDEVAC	  

i	  Afghanistan.	  Med	  de	  ändringar	  som	  gjordes	  2009	  ser	  man	  att	  detta	  problem	  upptäcktes	  och	  

försökte	  åtgärdas	  genom	  att	  öka	  storleken	  på	  förbanden,	  det	  i	  sin	  tur	  gav	  resultat	  i	  form	  av	  kortare	  

tid	  mellan	  att	  skadan	  sker	  och	  att	  patienten	  kommer	  till	  sjukhuset.	  	  Detta	  indikerar	  att	  ett	  

fungerande	  system	  som	  använts	  i	  flertalet	  liknande	  konflikter	  inte	  räckte	  till	  i	  detta	  fall.	  Det	  är	  väl	  

känt	  i	  vårdsammanhang	  att	  patientens	  överlevnadschanser	  ökar	  markant	  om	  den	  får	  vård	  inom	  60	  

minuter,	  vilket	  lett	  till	  uttrycket	  ”the	  golden	  hour”64.	  Trotts	  detta	  nämns	  inte	  denna	  tid	  specifikt	  i	  

doktrinen.	  Det	  som	  nämns	  är	  att	  patienten	  skall	  föras	  till	  sjukhus	  så	  snabbt	  som	  möjligt,	  vilket	  inte	  

ställer	  krav	  på	  resurstillgången	  utan	  endast	  på	  de	  enheter	  som	  finns	  på	  platts	  att	  ständigt	  prestera	  

sitt	  yttersta.	  Detta	  kan	  vara	  en	  av	  anledningarna	  till	  att	  det	  tog	  ca	  8	  år	  innan	  problemet	  fick	  tillräcklig	  

uppmärksamhet	  för	  att	  det	  skulle	  åtgärdas.	  	  

	  

Förutom	  ovan	  nämnda	  problem	  stämmer	  tillvägagångsättet	  väl	  överens	  med	  doktrinen,	  det	  innebär	  

inte	  att	  systemet	  är	  perfekt	  utan	  endast	  att	  det	  fungerar	  och	  inte	  behöver	  ändras	  totalt	  för	  att	  vara	  

applicerbart	  i	  en	  krigssituation.	  Däremot	  gäller	  det	  samma	  för	  Vietnamkriget	  efter	  det	  att	  de	  nya	  

doktrinerna	  som	  accepterade	  och	  inkluderade	  MEDEVAC	  infördes.	  	  

	  

Vad	  är	  då	  anledningen	  till	  att	  den	  stora	  mängden	  MEDEVAC	  helikoptrar	  som	  fanns	  på	  plats	  i	  

Afghanistan	  redan	  innan	  2009	  inte	  räckte	  till?	  Mängden	  skadade	  och	  dödade	  i	  Afghanistan	  

underskrider	  vida	  siffrorna	  från	  Vietnam65,	  helikoptrarna	  är	  bättre	  än	  i	  Vietnam,	  de	  är	  bättre	  

utrustade	  samt	  i	  relation	  till	  antalet	  soldater	  i	  området	  är	  numerärt	  överlägsna.	  Anledningar	  till	  detta	  

ser	  man	  tydliga	  spår	  av	  i	  doktrinerna	  och	  därmed	  också	  i	  genomförandet.	  Doktrinen	  lägger	  vikt	  vid	  

markpersonalens	  ansvar	  i	  att	  leda	  helikoptern	  till	  säkra	  landningsplatser	  och	  helikoptrarna	  är	  i	  behov	  
                                            
64 http://www.theuniversityhospital.com/trauma/gold.htm 21/5-2013 
65 http://www.defense.gov/news/casualty.pdf 15/5 2013 
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av	  eldunderstöd	  från	  luften	  för	  att	  kunna	  genomföra	  upphämtningar	  i	  områden	  där	  strider	  

fortfarande	  pågår.	  Här	  framgår	  det	  att	  ett	  säkerhetstänkande	  finns	  kring	  hur	  MEDEVAC	  genomförs	  

med	  fokus	  på	  att	  undvika	  skador	  på	  helikoptern.	  Samma	  fokus	  på	  försiktighet	  fanns	  inte	  i	  

Vietnamkriget	  där	  åtgången	  på	  helikoptrar	  var	  större	  men	  samtidigt	  var	  mängden	  skadade	  som	  

evakuerades	  per	  helikopter	  också	  större.	  	  

6	  Diskussion	  
I	  diskussionen	  kommer	  förståelsen	  för	  doktrinerna	  och	  det	  faktiska	  användandet	  av	  helikoptrar	  i	  

dessa	  konflikter	  att	  utnyttjas	  för	  att	  föra	  en	  diskussion	  kring	  huruvida	  bristande	  teoribildning	  

påverkar	  MEDEVAC.	  	  

6.1	  Resultatdiskussion	  

Det	  finns	  ingen	  utvecklad	  teoribildning	  om	  MEDEVAC	  i	  luftmaktsteori	  eller	  militärteori.	  Detta	  är	  ett	  

problem.	  Däremot	  finns	  det	  en	  utveckling	  i	  doktrinerna.	  En	  av	  anledningarna	  till	  att	  teoribildning	  

kring	  ämnet	  är	  så	  pass	  begränsad	  har	  att	  göra	  med	  att	  den	  inte	  är	  en	  direkt	  offensiv	  resurs.	  De	  flesta	  

teorier	  är	  utformade	  kring	  hur	  fienden	  skall	  slås	  ut	  på	  bästa	  och	  effektivaste	  sätt.	  MEDEVAC	  har	  inte	  

en	  aktiv	  roll	  i	  att	  slå	  mot	  fienden	  på	  samma	  sätt	  som	  t.ex.	  jaktflyg	  eller	  stridsvagnar,	  istället	  är	  det	  en	  

resurs	  som	  ökar	  förbandens	  effektivitet	  i	  strid.	  	  

Förmågan	  hos	  helikoptern	  som	  MEDEVAC-‐resurs	  har	  kommit	  långt	  på	  de	  ca	  40	  år	  sedan	  

Vietnamkriget,	  men	  när	  doktrinerna	  analyserats	  ser	  man	  tydliga	  likheter	  och	  väldigt	  små	  förändringar	  

i	  hur	  MEDEVAC	  bör	  gå	  till.	  Det	  framgår	  dock	  tydligt	  av	  användandet	  att	  MEDEVAC-‐operationerna	  i	  en	  

modern	  lågintensitetskonflikt	  som	  Afghanistan	  skiljer	  sig	  från	  hur	  den	  användes	  i	  Vietnamkriget.	  I	  

djungelmiljön	  i	  Vietnam	  fanns	  inga	  alternativ	  till	  helikoptern	  för	  att	  rädda	  liven	  på	  de	  skadade	  

soldaterna.	  Helikoptern	  var	  då	  samtidigt	  en	  billigare	  resurs	  som	  gick	  att	  ”slösa”	  mer	  med	  för	  att	  nå	  de	  

politiska	  målen.	  Den	  moderna	  helikoptern	  är	  i	  dagens	  konflikter	  en	  allt	  för	  dyr	  och	  viktig	  resurs	  för	  att	  

ständigt	  sättas	  in	  oavsett	  risk.	  Klimatet	  i	  Afghanistan	  innebär	  att	  upphämtning	  av	  skadade	  även	  kan	  

genomföras	  med	  andra	  fordon	  än	  helikoptrar.	  Detta	  medför	  att	  helikoptern,	  som	  fortfarande	  är	  det	  

snabbaste	  transportmedlet,	  ibland	  får	  hämta	  patienter	  vi	  senare	  tillfällen	  från	  mindre	  utsatta	  platser.	  

Till	  dessa	  alternativa	  platser	  eller	  hela	  vägen	  till	  sjukhuset	  kan	  istllet	  markfordon	  användas	  i	  vissa	  

sitationer.	  Vidare	  så	  finns	  det	  krav	  på	  att	  helikoptern,	  för	  att	  kunna	  hämta	  upp	  skadade	  från	  platser	  

där	  strider	  fortfarande	  pågår,	  behöver	  eskort	  av	  t.ex.	  attackhelikoptrar.	  Kravet	  på	  eskort	  innebär	  en	  

stor	  resursåtgång	  till	  att	  endast	  skydda	  MEDEVAC	  uppdragen,	  samt	  att	  det	  innebär	  stora	  

begränsningar	  för	  MEDEVAC	  helikoptrarna	  som	  pga.	  detta	  inte	  ständigt	  kan	  genomföra	  sina	  uppdrag.	  	  	  
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Detta	  sätt	  att	  gradera	  insatserna	  nämns	  inte	  i	  doktrinerna,	  snarare	  känns	  det	  som	  om	  det	  är	  något	  

som	  borde	  reflekteras	  över	  i	  teoribildning	  kring	  ämnet.	  Det	  går	  ständigt	  att	  väga	  dessa	  fördelar	  och	  

nackdelar	  mot	  varandra	  för	  att	  komma	  fram	  till	  en	  lämplig	  handlingsplan.	  	  

Att	  ständigt	  sätta	  in	  helikoptrar	  för	  att	  genomföra	  MEDEVAC	  innebär:	  	  

Ökat	  stridsvärde	  för	  soldaterna	  på	  marken,	  då	  de	  vet	  att	  det	  kommer	  någon	  snabbt	  och	  effektivt	  och	  

räddar	  dem	  om	  de	  blir	  skadade	  samt	  minskade	  förluster	  i	  form	  soldater	  som	  dör	  av	  sina	  skador.	  

Detta	  är	  mycket	  positiva	  effekter	  som	  bidrar	  till	  att	  öka	  effektiviteten	  hos	  de	  stridande	  förbanden.	  

Däremot	  kommer	  det	  innebära	  en	  del	  negativa	  saker	  också.	  Det	  kommer	  slita	  enormt	  mycket	  på	  den	  

MEDEVAC	  resurs	  som	  finns	  tillgänglig,	  det	  kommer	  innebära	  ökad	  risk	  för	  helikoptrarna	  och	  med	  stor	  

sannolikhet	  resultera	  i	  fler	  förluster	  av	  helikoptrar	  samt	  en	  ökning	  i	  kostnader.	  

Detta	  skall	  då	  ställas	  mot	  en	  mer	  graderad	  insatts	  där	  helikoptrar	  används	  mer	  sparsamt	  och	  inte	  

utsätts	  för	  samma	  risker:	  

De	  skadade	  får	  även	  här	  kvalificerad	  vård	  relativt	  snabbt	  (dock	  inte	  alltid	  via	  helikopter),	  stridsvärdet	  

kan	  då	  påverkas	  negativt	  till	  viss	  grad	  då	  viljan	  att	  ta	  stora	  risker	  kan	  nedgå	  då	  MEDEVAC	  inte	  är	  lika	  

lättillgängligt.	  Istället	  görs	  besparingar	  i	  resursåtgången	  av	  MEDEVAC	  helikoptrar,	  de	  utsätts	  inte	  för	  

samma	  risker,	  de	  finns	  tillgängliga	  för	  de	  extremfall	  där	  de	  verkligen	  behövs,	  ökar	  stridsvärde	  för	  

piloter	  och	  sjukvårdspersonal	  samt	  att	  de	  inte	  ger	  motståndaren	  den	  stora	  seger	  som	  det	  innebär	  att	  

skjuta	  ner	  en	  dyr	  helikopter.	  

Ytterligare	  finns	  alternativet	  att	  ständigt	  ha	  eskort	  tillgängligt	  för	  alla	  MEDEVAC	  helikoptrar	  oavsett	  

uppdrag.	  På	  så	  sätt	  skulle	  inte	  valet	  behöva	  göras	  mellan	  säkerhet	  och	  effektivitet.	  Även	  i	  detta	  fall	  

finns	  det	  självklart	  tillfällen	  då	  det	  fortfarande	  innebär	  stora	  risker	  att	  landa	  med	  en	  helikopter	  och	  

som	  då	  resulterar	  i	  att	  överväganden	  ändå	  måste	  göras.	  Ett	  sådant	  tillvägagångsätt	  innebär	  att	  de	  

resurser	  som	  används	  för	  eskort	  blir	  bundna	  till	  MEDEVAC	  i	  stor	  utsträckning.	  Nackdelar	  som	  det	  

medför	  är	  då	  ökade	  kostnader	  och	  nergång	  i	  effektivitet	  avseende	  andra	  typer	  av	  uppdrag	  som	  de	  

eskorterande	  enheterna	  annars	  kunnat	  genomföra.	  	  	  	  

På	  vilket	  sätt	  är	  det	  ett	  problem	  att	  det	  saknas	  teorier	  kring	  ämnet?	  Karaktären	  i	  de	  olika	  krig	  och	  

konflikter	  som	  utkämpas	  runt	  om	  i	  världen	  varierar	  ständigt.	  För	  tillfället	  verkar	  det	  som	  om	  

normalbilden	  är	  långa,	  utdragna	  och	  lågintensiva	  konflikter	  där	  ett	  stort	  fokus	  måste	  ligga	  på	  

uthållighet	  inom	  samtliga	  system.	  Ändå	  differentierar	  inte	  doktrinen	  mellan	  vilken	  form	  av	  krig	  det	  

är,	  låg-‐	  eller	  högintensivt.	  De	  flesta	  teorier	  kring	  annan	  form	  av	  krigföring	  är	  fortfarande	  baserade	  på	  

de	  högintensiva	  reguljära	  krigen,	  men	  ändå	  har	  de	  många	  bitar	  som	  går	  att	  anpassa	  och	  omvandla	  till	  

den	  lågintensiva	  irreguljära	  krigföringen.	  Det	  är	  avsaknaden	  av	  denna	  form	  av	  teoribildning	  som	  
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författaren	  anser	  har	  lett	  till	  de	  brister	  som	  finns	  i	  doktrinerna	  samt	  att	  doktrinernas	  utveckling	  inte	  

gått	  märkbart	  framåt.	  Bristen	  på	  teoribildning	  kring	  MEDEVAC	  leder	  även	  till	  bristande	  fokus	  på	  

denna	  förmåga.	  En	  stor	  resurs	  som	  t.ex.	  infanteriet	  med	  teoretiker	  som	  går	  bakåt	  i	  tiden	  flera	  hundra	  

år	  får	  ständig	  uppmärksamhet	  och	  moderniseras	  både	  tekniskt	  och	  taktiskt	  över	  tiden.	  MEDEVAC	  å	  

andra	  sidan	  saknar	  denna	  form	  av	  uppmärksamhet.	  De	  skillnader	  som	  går	  att	  urskilja	  i	  den	  moderna	  

doktrinen	  beror	  snarare	  på	  att	  det	  skett	  ändringar	  i	  sättet	  att	  skriva	  doktriner	  än	  utveckling	  rent	  

taktiskt,	  samt	  att	  de	  flesta	  andra	  förändringar	  är	  direkt	  kopplade	  till	  den	  tekniska	  utveckling	  som	  

helikoptern	  genomgått.	  	  

Med	  andra	  ord	  skulle	  en	  bättre	  teoribildning	  kring	  ämnet,	  med	  stor	  sannolikhet,	  innebära	  många	  

fördelar	  för	  utvecklingen	  av	  MEDEVAC.	  	  

Detta	  arbete	  anser	  författaren	  ha	  bidragit	  med	  en	  empirisk	  studie	  kring	  ämnet	  MEDEVAC.	  Arbetet	  är	  

ämnat	  att	  stå	  till	  grund	  för	  vidare	  forskning	  kring	  ämnet.	  

	  

6.2	  Förslag	  till	  fortsatt	  forskning	  	  

Det	  som	  författaren	  hoppas	  på	  är	  att	  detta	  arbete	  kan	  resulterar	  i	  är	  framtagningen	  av	  teorier	  kring	  
MEDEVAC.	  Däremot	  finns	  flertalet	  andra	  forskningsämnen	  som	  kan	  ta	  avstamp	  i	  detta	  arbete.	  

Ett	  intressant	  forskningsämne	  är	  om	  denna	  avsaknad	  av	  teoribildning	  även	  fått	  konsekvenser	  i	  

utformningen	  av	  den	  svenska	  doktrinen	  för	  luftoperationer	  (DluftO).	  Väldigt	  lite	  nämns	  om	  

helikopterns	  förmåga	  att	  genomföra	  sjuktransport.	  I	  doktrinen	  finns	  endast	  en	  kort	  förklaring	  på	  

flygräddning	  (inte	  MEDEVAC)66.	  Andra	  resurser	  som	  attack	  och	  jaktflyg	  har	  däremot	  relativt	  ingående	  

förklaringar	  kring	  deras	  roller	  i	  doktrinen.	  Detta	  kopplat	  till	  det	  faktum	  att	  teoribildningen	  kring	  dessa	  

förmågor	  är	  ofantligt	  mycket	  större67.	  Denna	  skillnad	  leder	  författaren	  till	  att	  tro	  att	  det	  kan	  finnas	  

kopplingar	  mellan	  bristande	  teoribildning	  kring	  MEDEVAC	  och	  den	  bristande	  information	  om	  denna	  

resurs	  som	  återfinns	  i	  den	  Svenska	  doktrinen.	  Där	  utav	  kan	  detta	  ämne	  lämpa	  sig	  väl	  i	  till	  framtida	  

forskning.	  

Ytterligare	  ett	  förslag	  skulle	  vara	  att	  mer	  detaljerat	  undersöka	  denna	  förmåga	  med	  fokus	  på	  endast	  

en	  modern	  konflikt	  och	  på	  så	  sätt	  skapa	  en	  djupare	  förståelse	  för	  förmågan,	  dess	  styrkor	  och	  

                                            
66 Försvarsmakten. Doktrin för luftoperationer. Stockholm: Försvarmakten, 2005 Sid. 
63 och 66. 

67 Ibid. Sid. 55-62 
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svagheter.	  För	  att	  skapa	  sig	  denna	  djupare	  förståelse	  skulle	  det	  kunna	  vara	  lämpligt	  att	  studera	  mer	  

detaljstyrande	  dokument	  så	  som	  reglementen	  eller	  dylikt.	  	  

En	  liknande	  resurs	  som	  används	  är	  CSAR	  (Combat	  Search	  and	  Rescue).	  Den	  kom	  till	  världen	  under	  

samma	  period	  som	  MEDEVAC	  och	  författaren	  bedömer	  att	  den	  eventuellt	  kan	  ha	  fått	  mer	  

uppmärksamhet	  i	  luftteorier	  då	  den	  är	  mer	  direkt	  kopplad	  till	  flygstridskrafterna.	  Därmed	  skulle	  en	  

liknande	  undersökning	  kunna	  vara	  intressant	  att	  genomföra	  även	  på	  CSAR.	  
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