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Sammanfattning  

Sedan helikopterns introduktion har den använts på en olika sätt i många olika militäroperationer. 

Dess unika egenskaper gör den till en bra vapenplattform. Trots detta har dess roller inom modern 

krigföring aldrig riktigt definierats. Studien syftar till att ta reda på vilka roller helikoptern kan ha 

inom manöverkrigföring. Detta görs genom att analysera manöverkrigföringens utmärkande drag 

mot helikopterns utmärkande drag. Därefter används fallstudier av Operation Desert Storm och 

Operation Iraqi Freedom för att se hur helikoptern har använts. Studien visar att helikopterns 

viktigaste roller inom manöverkrigföring är att stödja markförbanden med rörlighet och verkan.   

Nyckelord: Manöverkrigföring, William S. Lind, Helikopter 
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Abstract 

Since the introduction of the helicopter it has been used in a variety of ways in many 

different military operations. Its unique properties make it a good weapon platform. Despite 

this, its roles in modern warfare have never really  been defined. This study aims to find out 

what roles the helicopter may have in maneuver warfare. This is done by analyzing the 

characteristics of maneuver warfare and comparing it to the helicopter's characteristics. The 

study will use case studies of Operation Desert Storm and Operation Iraqi Freedom to see 

how the helicopter has been used. This study shows that the helicopter's main roles in 

maneuver warfare are to support ground troops with mobility and firepower. 

Keywords: Maneuver Warfare, William S. Lind, Helicopter 
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Inledning 

Bakgrund 
Sedan helikopterns introduktion på 1930-talet har det skett en enorm utveckling av helikoptern och 

dess förmågor i strid. Helikopterns styrkor är att den riktar sig till en helt ny typ av luftoperationer 

genom att den kan starta och landa vertikalt, flyga väldigt långsamt och stå still i luften om 

nödvändigt även kallat att hovra.1 Detta har lett till en helt ny genre av operationer där helikoptern 

har en central roll och används som tillexempel trupptransport eller attackföretag de såkallade 

helikopteroperationerna. En av de första gångerna vi såg prov på detta var under Vietnamkriget där 

helikoptern hade en central roll för planeringen och genomförandet av kriget. 

Samtidigt som helikoptern har utvecklats har även teorierna om krigföring och hur man för krig 

utvecklats. En vanligt förekommande teori hos västländerna är manöverkrigföring. Bland annat säger 

den svenska militärstrategiska doktrinen (MSD 12) att: 

”Försvarsmakten och dess ingående förband ska sträva efter att tillämpa manöverkrigföring när så är 

möjligt. Den militärstrategiska nivån ska ge underlydande chefer den handlingsfrihet och det stöd 

som krävs för att kunna använda konceptet och åstadkomma denna typ av avgöranden.”2 

Sverige är bara ett av många västländer som har valt att tillämpa manöverkrigföring i sin 

försvarsmakt. 

Manöverkrigföring är egentligen inget nytt utan den uppstod troligtvis första gången för länge sedan 

när en grottmänniska överraskade en fiende bakifrån istället för att möta honom ansikte mot 

ansikte.3 Manöverkrigföring kan betraktas som militärt judo. Det är ett sätt att strida smart eller att 

överlista en fiende som är starkare än dig själv.4  Manöverkrigföring har tillämpats i en mängd olika 

krig och operationer tillexempel Operation Desert Storm 1991 som var ett krig mellan en USA ledd 

koalition av länder och Irak samt Operation Iraqi Freedom 2003 som var en militär operation i Irak.   

                                                           
1
 Boyne Walter J, How the helicopter changed modern warfare, USA, Pelican Publishing Company, (2011), s. 26-

27 
2
 Försvarsmakten, Militärstrategisk Doktrin, Stockholm, Försvarsmakten, (2011), s.127 

3 Lind William S, Handbok i manöverkrigföring. Förkortad och kommenterad upplaga, Stockholm: 

försvarshögskolan, (2006),s. 15 
4
 Ibid. s. 13 
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Den här uppsatsen avser att titta på vad helikoptern med sina utmärkande drag kan bidra med vid 

tillämpning av manöverkrigföring. 

Problemformulering 
I dagens läge används helikoptern mycket inom manöverkrigföring. Trots detta finns lite skrivet om 

helikoptern, framförallt kopplat mot manöverkrigföring. En anledning till detta kan vara att 

helikoptern har haft svårt att hitta sina roller inom manöverkrigföringen. Varje gång helikoptern har 

kommit nära att hitta en roll har krigföringen ändrat natur och inriktning.5 Helikoptern har därför 

hela tiden tvingats ändra inriktning och ingen riktig roll har hittats. Idag används helikoptern i stor 

utsträckning inom olika operationer och krig utan att dess roller är definierade. Samtidigt har de 

flesta länder en grundidé om att använda sig av manöverkrigföring som teori. Tidigare forskning har 

applicerat manöverkrigföring på allt från krig till förband inom alla tre arenor, sjö, mark och luft. Dock 

finns det mycket begränsad vetenskaplig forskning kopplat mot just helikoptern. 

Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att analysera vilka roller helikoptern kan ha inom ramen för manöverkrigföring 

samt vilka för- respektive nackdelar den medför inom manöverkrigföring. 

För att svara på syftet finns ett antal delfrågor som måste besvaras: 

 Vad är manöverkrigföring och vilka utmärkande drag har den? 

 Vilka utmärkande förmågor har helikoptern? 

 Hur användes helikoptern av 101 Air Assault Division under Operation Desert Storm 1991? 

 Hur användes helikoptern under Operation Iraqi Freedom 2003? 

 Vilka för- respektive nackdelar har helikoptern inom manöverkrigföring? 

Avgränsning 
Studien har avgränsats till att endast titta på William S. Linds teori om manöverkrigföring. Lind är en i 

modern tid inflytelserik representant för den tyska manöverkrigsskolan. Han är en väl erkänd 

författare som bygger sin teori på tidigare kända fenomen från framförallt tyska och israeliska 

framgångar på slagfältet och han har haft stor inverkan på västerländska länders syn på 

manöverkrigföring.   

Studien av helikopterns utmärkande förmågor har avgränsats till att endast gälla västerländska 

länders teorier och användande av helikoptern. Detta för att det i den här studien inte finns utrymme 

för att jämföra med flera länders. Studien har även avgränsats till att endast studera hur helikoptern 

använts inom markoperationer och som stöd till marktrupperna. Det har alltså avgränsats bort hur 

helikoptern har använts inom flygvapnet eller marinen. Anledningen är att Linds teori om 

manöverkrigföring mestadels är kopplad mot markoperationer vilket gör det mer relevant att se på 

helikoptern kopplat mot dessa. 

Den här studien har avgränsats till att studera två fallstudier. Operation Desert Storm 1991 samt 

Operation Iraqi Freedom 2003. Gulfkriget 1991 har avgränsats till endast titta på militära medel som 

genomfördes av 101 Air Assault Division. 101 Air Assault Division är en helikopterburen division som 

                                                           
5
 Boyne, s. 30-31 



6 
FÖRSVARSHÖGSKOLAN Självständigt arbete 
Kd Timmy Compier 2014-05-26 
OP 11-14 
genomförde en av världens största helikopteroperationer under Operation Desert Storm. För att få 

förståelse kommer studien beröra vissa andra delar av Operation Desert Storm som genomfördes av 

övriga styrkor, tillexempel XVIII luftburna kåren samt flygvapnet. Studien är avgränsad till tiden fram 

till eld upphör den 28 februari. Operation Iraqi Freedom 2003 är avgränsad till att titta på arméns 

användande av helikoptrar under framryckningen. Studien har avgränsats till händelser som sker 

fram till och med att centrala Baghdad togs och beslutet att stanna togs. Studien har i båda fallen 

avgränsat sig till USA:s användande av helikoptern. Anledningen är att deras stora användande av 

helikoptern ger ett bra underlag för studien. 

Tidigare forskning 
Forskningen om manöverkrigföring är väldigt omfattande. Det finns en hel del teoretiker inom 

ämnet. Exempel på teoretiker är William S Lind som har skrivit boken Maneuver Warfare Handbook6 

samt Robert Leonhard som skrivit boken Art of Maneuver.7  

Försvarshögskolan har även utgivit boken militärteorins grunder skriven av Jerker Widén och Jan 

Ångström som tar upp olika synsätt på manöverkrigsteorin. Här beskrivs den tyska respektive den 

ryska synen på manöverkrigföring.8  

Det finns många uppsatser som har skrivits på Försvarshögskolans officersprogram samt 

chefsprogram som beskriver manöverteori kopplat mot krig eller förband. Det finns en 

rapportsamling från chefsprogrammet 09/11 som bygger på tidigare uppsatser där ett antal krig 

analyseras ur ett manöverteoretiskt perspektiv.9 Ett annat exempel på uppsats som kopplat 

manöverkrigföring mer mot helikoptern är Anders Ekstedts arbete, Pansarvärnshelikoptrar: Ett 

instrument för manöverkrigföring? som utifrån William S. Linds teori om manöverkrigföring 

utvärderar om pansarvärnshelikoptern bidrog till att besegra fienden. Det framkommer att deras 

taktik stämmer överens med Linds teori vilket pekar på att bestyckade helikoptrar är användbara 

inom manöverkrigföring.10 Det finns även ett arbete skrivet av en amerikan Joel P. Kane, Transport 

Helicopters: The Achilles Heel of Maneuver Warfare, där han diskuterar och analyserar hur 

marinkårens helikoptrar kan stödja i manöverkrigföring kopplat till hot etcetera. Han kommer fram 

till att det krävs bra helikoptrar med rätt utrustning för att kunna stödja markförband i 

manöverkrigföring.11  

Vad gäller helikopterns förmågor finns föga skrivet. Niklas Ekstrand har skrivit ett arbete, 

Helikopterns förmågor i gemensamma operationer, som beskriver helikopterns förmågor och dess 

utmärkande drag samt hur dessa kan användas i gemensamma operationer.12 

                                                           
6
 Lind William S, Maneuver Warfare Handbook, USA, Boulder, CO, Westview Press (1985)  

7
 Leonhard Robert, The Art of Maneuver, USA, Novato CA, Presido Press, (1991) 

8
 Widén Jerker och Ångström Jan, Militärteorins grunder, Stockholm, Försvarsmakten, (2005) 

9
 Bengtsson Agne och Mattsson Peter A, Manöverkrigföring – metod eller tanke? En rapportsamling från 

chefsprogrammet 99-01 kring manöverkrigsteorin, Stockholm, försvarshögskolan, (2000)   
10

 Ekstedt Anders, Pansarvärnshelikoptern: Ett instrument för manöverkrigföring? Självständigt arbete, 
försvarshögskolan (2012) 
11

 Kane Joel P, Transport Helicopters: The Achilles Heel of Maneuver Warfare, marine corps university, USA, 
(1997) 
12

 Ekstrand Niklas, Helikopterns förmågor i gemensamma operationer, Självständigt arbete, försvarshögskolan, 
(2009) 
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Författaren har dock inte hittat någon tidigare forskning kopplat direkt mot användandet av 

helikoptern inom ramen för manöverkrigföring.  

Metod 
Uppsatsen är en komparativ studie mellan manöverkrigföring och helikopterns krigföringsförmågor. 

Den består av två steg. Det första behandlar teorin om manöverkrigföring samt helikopterns 

förmågor. Först kommer studien att göra en övergripande presentation av vad manöverkrig är för 

något utifrån William S Lind. Därefter kommer vilka utmärkande drag manöverkrigföring har i 

praktiken. Därefter kommer helikopterns förmågor och utmärkande drag att analyseras. Det andra 

steget består utav två stycken fallstudier. Fallstudierna som behandlas är Operation Desert Storm 

1991 och den 101 Air Assault Divisions användande av helikoptern samt Operation Iraqi Freedom 

2003 och användandet av helikoptern där. Dessa två har valts eftersom de är bra exempel på 

moderna operationer där helikoptern har använts i stor utsträckning. Här analyseras hur helikoptern 

har använts praktiskt i två fall och vilka förmågor som har utnyttjats. Två fallstudier ger studien ett 

ännu bättre djup. De två fallen som har valts ut är två olika fall där helikoptern har använts kopplat 

mot manöverkrigföring. De har valts ut för att göra studien mer representativ och lättare att 

generalisera ifrån. Utifrån dessa två steg kommer sedan en diskussion kring vilken roll helikoptern 

har inom ramen för manöverkrigföring samt vilka för- respektive nackdelar det finns för användandet 

av helikoptern inom manöverkrigföring.  

Materialet analyseras genom en kvalitativ textanalys. Fördelarna med detta är att analyserna och 

materialet får en bra ”förankring i verkligheten”, det blir rikhaltigt och detaljerat, skapar tolerans för 

tvetydigheter och motsägelser samt ger möjlighet till alternativa förklaringar eftersom studien 

bygger på tolkningar av mig som författare. 13  Mina tolkningar kan därför ha den problematiken att 

den egna bakgrunden och tidigare erfarenheter kan påverka utfallet av studien. En annan 

problematik är att det kan vara svårt att veta i vilken utsträckning data kan sägas vara representativ. 

Med andra ord om den går att generalisera till liknande fall. Det är därför viktigt att ha ett bra 

resonemang kring valet av data för studien. Här är det även viktigt att tänka på helheten för att 

minimera risken för att betydelsen tas ur sin kontext.14 

Studiens centrala begrepp kommer att förklaras löpande i texten. Studien förutsätter även att 

läsaren är insatt i militära termer.  

Material och Källkritik 
Teorin i studien bygger på William S. Linds teori om manöverkrigföring. Hans teori finns beskriven i 

boken: Maneuver Warfare Handbook. Den här boken finns översatt av försvarshögskolan under titeln 

Handbok i manöverkrigföring - Förkortad och kommenterad upplaga. I den här studien har den 

svensk översatta boken använts med stöd av den ursprungliga på engelska. Den svenska upplagan 

har två borttagna kapitel, kapitel fyra om amfibieoperationer med motiveringen att konceptet inte 

skiljer sig från andra förband samt bilagor med övningar eftersom det finns tillräckligt bra material i 

annan litteratur.15 De här två kapitlen har ingen betydelse för den här studien. Studien har valt den 

                                                           
13

 Denscumbe, Martyn, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, Lund: 
Studentlitteratur, (1998), s.398 
14

 Ibid, s. 399-400 
15

 Lind, s.1 
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svenska versionen för att öka förståelsen och minska missförstånd vid språköversättningen. För att 

vara säker har den engelska versionen använts som komplement. Nackdelen med Linds teori är att 

den är riktad mot den amerikanska marinkåren samt markoperationer. Detta gör att teorin är nära 

kopplad mot den amerikanska marinkåren. I den här studien anses det dock vara applicerbart på 

helikoptrar eftersom dessa i stor grad används kopplat mot just markoperationer.  

För att beskriva helikopterns förmågor har tre böcker använts. Matthew Allen är en australiensisk 

författare som skrivit boken Military Helicopter Doctrines of the Major Powers 1945-1992, Making 

Decisions About Air-Land Warfare. Boken behandlar helikopters doktrin och teoriutveckling från 

1945-1992. En brist är att den endast behandlar utvecklingen fram till 1992 vilket innebär att dagens 

moderna teorier inte finns med. Boken bygger på andra källor vilket innebär att det är en 

andrahandskälla. Trots dessa två brister har jag valt att använda mig utav boken då den på ett bra 

sätt beskriver helikopterns förmågor och egenskaper. Nästa bok är skriven av John Everett-Heath och 

heter Helicopter in combat-the first fifty years. Den beskriver vilken effekt och utveckling helikoptern 

har haft på stridsoperationer under de senaste 50 åren samt vilka roller helikoptern kan tänkas ha i 

framtiden. Även här är en brist att boken inte behandlar den senaste utvecklingen inom 

helikopterkrigföring. Den sista boken som har valts för den här studien är Walter J. Boynes bok: How 

the helikopter changed modern warfare, vilken beskriver hur helikoptern har influerat militära 

taktiker samt helikopterns utveckling. Boken är tryckt 2011 vilket innebär att mer av den senaste 

teorin och utvecklingen finns med vilket skapar ett bra stöd för dem andra två böckerna. Studien 

avser att använda alla tre böckerna för att skapa ett så bra underlag som möjligt. Böckerna har 

stöttats upp av en text skriven av tre franska författare som heter Helicopter Warfare- the future of 

airmobility and rotary wing combat. Den är skriven vid The institute francais des relations 

internationals (Ifri) och den ger sin syn på helikopterns utveckling och dess framtid.  

Till fallstudien av Operation Desert Storm 1991 har Edward M Flanagan’s bok: Lightning – the 101st in 

the Gulf War, använts. Den beskriver den 101 Air Assault Divisions handlingar under Operation 

Desert Storm. Den är skriven utifrån ett antal källor. En stor del av dessa är intervjuer med personer 

som var med under operationen. Den här studien avser att beskriva just 101 Air Assault Division 

under Operation Desert Storm vilket gör boken väldigt bra för den här studien. Studien har inte 

hunnit ta del av dem källor som boken bygger på vilket är en brist men boken anses vara trovärdig 

och är skriven utifrån bra källor. Som stöd till den här boken användes Alastair Finlans bok: The Gulf 

War 1991 som är en historisk skildring av Gulfkriget där Operation Desert Storm ingår. En brist med 

den här boken är att den skildrar kriget ur koalitionens synsätt. Den här studien är avgränsad till att 

titta på det västerländska perspektivet vilket gör att det inte är en så stor brist trots allt. Dessa två 

böcker har kompletterats med en intervju av 101st Airborne Divisions chef under Operation Desert 

Storm, General J.H. Binford Peay. Intervjun genomfördes den femte juni 1991 på 101st Airborne 

Divisions högkvarter av personer från amerikanska armén samt centret för militär historia. Intervjun 

ger General Peays syn på vad som hände.   

Till fallstudien av Operation Iraqi Freedom 2003 har Gregory Fontenots bok: On Point – The United 

States Army in The Operation Iraqi Freedom använts. Den här boken beskriver USA:s armés 

handlande under Irakkriget där operation Iraqi freedom ingick. Den är skriven utifrån officiella 

handlingar som gjordes av den amerikanska armén. Detta kan vara en brist eftersom det är endast 

USA:s syn som återspeglas i boken. Boken har valts till studien ändå eftersom den passar syftet bra 
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då den tittar på just USA:s armés handlande och agerande. Den är skriven 2005 vilket kan vara en 

brist eftersom källor och handlingar tar lång tid att sammanställa. Det kan även vara positivt 

eftersom personer som varit med kan användas för att beskriva förloppet när det är färskt i minnet. 

Jag har valt boken eftersom den ger en bra grund och beskrivning av händelserna kopplat mot 

studien.  

Teori 

William S. Lind om manöverkrigföring 
Historien säger att Gud stöttar de större bataljonerna – så länge de mindre bataljonerna inte har en 

bättre stridsplan. Att slå någon som är större och starkare än dig själv är sällan en bra idé; även om 

du skulle vinna blir priset ofta väldigt högt. Om du däremot kan psyka motståndaren eller på annat 

sätt påverka eller få denne ur balans kan du vinna till ett lägre pris. Manöverkrig kan betraktas just 

som detta. Det är en metod för att strida smart och överlista en fiende som du kanske inte kan 

övermanna med råstyrka.16  

Även den svenska militärstrategiska doktrinen beskriver manöverkrigföring som ett koncept som gör 

det möjligt för en underlägsen styrka att besegra en överlägsen styrka. Här påpekas att 

manöverkrigföring är ett stridsekonomiskt sätt att använda sina resurser för en överlägsen 

motståndare eftersom det fokuserar på en motståndares svagheter istället för dess styrkor.17  

Manöverkrigföringens principer 

Det finns många exempel i historien där manöverkrigföring har använts som metod för att besegra 

en motståndare, Cannae 216 före Kristus när Hannibal besegrade romarna är en av de största 

taktiska segrarna någonsin och ett bra exempel på tillämpning av manöverkrigföring.18 Utifrån dessa 

exempel ställdes frågan varför är detta manöverkrigföring? Vad är manöver? För många är ordet 

manöver synonymt med rörelse, tillexempel truppförflyttningar. Manöver inom ramen för 

manöverkrigföring är dock så mycket mer. 19  

Lind säger att det handlar om att skaffa ett övertag genom att vara snabbare i beslutscykeln. För att 

påvisa detta använder han sig utav den amerikanske flygöversten John Boyds (1927-1997) modell 

OODA (observe, orient, decide, act)-loopen eller Boyds cykel. Boyd ställde sig frågan under hur de 

amerikanska piloterna med sina F-86 kunde uppnå så bra nedskjutningsförhållande (10-1) under 

Koreakriget trots att de kommunistiska jetplanen (MiG-15) hade bättre prestanda? Det visade sig att 

deras jetplan var bättre på alla traditionella punkter tillexempel stig, sväng och accelerationsförmåga. 

Det amerikanska jetplanet var dock bättre på två mindre saker, dess cockpit var utformad så att det 

gav väldigt bra sikt för piloten samt mycket kraftfulla och effektiva hydrauliska kontroller som 

medgav bra förmåga att övergå från en manöver till en annan. Med dessa två fördelar kunde de 

amerikanska jaktpiloterna utveckla en taktik som tvingade MiG piloterna att utföra en serie 

manövrar efter varandra. Varje manöver gjorde att MiG piloterna hamnade i sämre läge eftersom de 

                                                           
16

 Lind, s. 13 
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 Försvarsmakten, Militärstrategisk Doktrin, Stockholm, Försvarsmakten, (2011), s.127 
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amerikanska piloterna hade fördel av bättre sikt och kontroller som medgav en snabbare upptäckt 

och anpassning till den nya situationen. Överste Boyd övergick sedan till att undersöka markstrider 

där han snabbt såg att ungefär samma sak verkade ha inträffat när en serie av förändringar som 

motståndaren inte klarade av att anpassa sig till i tid, ledde till nederlag. Den här insikten ledde till 

Boyds modell OODA-loopen vi kallar den beslutscykeln. Det är en cykel bestående av att upptäcka – 

bedöma – fatta beslut – agera. Om den ena sidan i konflikten tar sig igenom beslutscykeln snabbare 

kan denne få en stor fördel. När den långsammare sidan väl agerar kan den snabbare sidan göra 

något nytt och oväntat vilket leder till att den långsammare sidans agerande blir oanvändbart. Med 

varje cykel som passeras hamnar den långsammare sidan mer och mer efter vilket till slut leder till att 

handlingarna saknar effekt. Lind menar att syftet med manöverkrigföring är att hela tiden ta sig 

igenom beslutscykeln snabbare än sin motståndare för att ha ett övertag på denne och ta 

initiativet.20  

Även den svenska militärstrategiska doktrinen använder sig av beslutscykeln. Här beskriver man 

tempo som ett sätt att hålla sig innanför motståndarens beslutscykel. Genom att motståndaren 

tvingas agera på våra handlingar istället för att agera. Till sist kommer motståndarens agerande bli 

mer och mer irrelevanta.21  

För att kunna ta sig igenom beslutscykeln snabbare än motståndaren krävs en decentraliserat ledning 

där man accepterar förvirring och oordning samt klarar av att använda detta framgångsrikt. 

Dessutom bör alla mönster, schabloner och formler undvikas för att fienden inte ska kunna förutsäga 

dina meningar och handlande. Om du har ett förutsägbart mönster är det lätt för motståndaren att 

komma före dig i beslutscykeln.  Med detta som grund anser Lind att man alltid måste komma på 

något nytt och aldrig göra samma sak som någon annan.22 

Taktik och operationer 

Lind har tagit fram tre filter för genomförandet av manöverkrigföring. Dessa är uppdragstaktik, 

kraftsamling samt styrkor och svagheter. Dessa tre filter är så viktiga för att kunna genomföra 

manöverkrigföringen att de utgör hans definition av vad manöverkrigföring är för något.23  

Uppdragstaktik är en ledningsmetod som bygger på decentralisering vilket är nyckeln till att 

beslutscykeln ska gå snabbt att genomföra. Uppdragstaktik betyder att den underordnade endast får 

reda på vad som skall uppnås inte hur det ska uppnås. Den underordnade väljer sedan själv hur han 

ska gå tillväga för att uppnå detta. När situationen ändras agerar den underordnade så att den högre 

chefens mål kan uppnås. Under hela processen informerar den underordnade uppåt i kedjan men 

väntar inte på tillstånd för att agera. Allt för skapa förutsättningar för en snabb beslutscykel.  

Uppdragstaktik kan likna med ett kontrakt mellan överordnad och underordnad. Den underordnade 

ska veta chefens vilja/avsikt så att denne kan agera i chefens intresse samtidigt som chefen ger den 

underställde stor frihet att agera. Detta innebär en stor handlingsfrihet hos den underordnade, detta 

kan och kommer leda till att misstag begås. I manöverkrigföring är det bättre att ta egna initiativ för 
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att ett beslut ska fattas fort än att inte ta ett beslut alls, även om beslutet leder till ett misstag där 

och då.24  

Även den svenska militärstrategiska doktrinen skriver att uppdragstaktik är grunden för all ledning i 

Försvarsmakten. Även här har man valt att grunda det på viljan att ta initiativ, förtroende mellan chef 

och underställd, självständiga och handlingskraftiga personer, hög utbildningsnivå, god disciplin samt 

uppgiftsglädje och ansvarsvilja.25 Dock säger man att detaljstyrning kan behövas i vissa särskilda fall 

då tillexempel tidsfaktorn inte medger annat.26     

Det andra filtret enligt Lind är kraftsamling. Det är inte ”en fix punkt” på kartan utan där 

befälhavaren anser att han kan uppnå ett avgörande. Det kan tillexempel vara ett förband. Detta 

innebär att alla andra förband ska eftersträva att understödja det. Begreppet är framförallt viktigt för 

en numerärt underlägsen styrka. Om kraftsamlingen sker mot fiendens svaga punkter kan en lokal 

överlägsenhet infinna sig och en totalt starkare fiende kan besegras. Kraftsamling är inte bara fysiskt 

utan även en idémässig fokus. Det innebär att alla beslut fattas med kraftsamling i beräkning 

samtidigt som den överordnades syfte och uppdrag ska efterföljas.27 

Det tredje filtret är styrkor och svagheter som svarar på var, när och hur du ska kraftsamla. Det är 

med andra ord motståndarens kritiska sårbarheter som måste identifieras för att veta vart 

kraftsamlingen skall ske. De kritiska sårbarheterna kan vara tillexempel terräng eller grupperingar. 

Manöverkrigföringen bygger på att undvika fiendens styrkor och anfalla där denne är som svagast.28 

Lind presenterar ett antal hjälpmedel för att uppfylla dessa tre tidigare nämnda filter. Det första är 

eldkraft som är mycket viktigt för manöverkrigföring. I manöverkrigföring används eldkraft för att 

möjliggöra rörelse. Det innebär att förflyttningen sker för att skapa flera oväntade och svårhanterade 

lägen för fienden. Eldkraften används då för att trycka ned motståndaren samtidigt som dina egna 

trupper förflyttar sig från en ställning till en annan. Eldkraften syftar även till att användas 

kombinerat med flera olika vapensystem. Vid kombinering av flera olika vapensystem ställs inför 

motståndaren inför ett dilemma med två eller flera olika hot på samma gång. Det innebär att om han 

vidtar skydd för det ena gör det honom sårbar för det andra. Vi kallar det kombinerade vapen vilket 

ger en effekt både psykologiskt och fysiskt.29     

Nästa viktiga hjälpmedel är motanfall. Ett motanfall utförs som ett anfall och är ett svar på 

motståndarens anfall. När motståndaren har anfallit innebär det att denne har spelat sitt kort. Denne 

har gjort en åtgärd och koncentrerat stora delar av sina styrkor och resurser till ett ställe. Detta gör 

motståndaren sårbar för motanfall på andra ställen. Detta exempel på användande av 

manöverkrigföring innebär ett användande av motståndarens egen energi mot denne själv. Detta är 

det yttersta syftet med ett motanfall vilket i många fall är nyckeln till ett framgångsrikt försvar. För 

att motanfallet ska vara framgångsrikt måste tre kriterier uppfyllas. Det ska vara kraftfullt, riktas mot 
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den svaga punkt som uppstår vid fiendens rörelse samt vara vid rätt tillfälle då fienden inte kan 

reagera på det nya hotet.30 

Det tredje verktyget är reserven. Den är nära sammankopplad med motanfallet, det är nämligen den 

som används för att möjliggöra motanfall. Reserven är en viktig nyckel vid anfallsstrid och 

försvarsstrid för att kunna ta och behålla initiativet. Det är med reserven som du kan utnyttja 

motståndarens svagheter och sårbarheter för att skapa genombrott genom att förstärka lokala 

framgångar. Desto osäkrare en situation är desto större reserv behövs för att kunna svar på nya och 

oväntade situationer.31       

Sammanfattning 

Lind har talat om manöverkrigföring som att ha ett övertag mot sin motståndare genom att snabbare 

gå igenom beslutscykeln där en decentraliserad ledning är grunden som gör det möjligt. Han har 

även tagit fram tre stycken filter: uppdragstaktik, kraftsamling samt styrkor och svagheter. Dessa 

ligger som grund för manöverkrigföringen. Utifrån dessa finns sedan hjälpmedel som underlättar 

genomförandet av manöverkrigföring nämligen: eldkraft, motanfall samt reserven.  

Manöverkrigföringens utmärkande drag 

För att kunna analysera manöverkrigföring kopplat mot helikoptern har jag valt ut ett antal 

utmärkande drag. Dessa är beslutscykeln, kraftsamling, eldkraft, motanfall samt reserver.  

Beslutscykeln 

Enligt Lind handlar det om att gå igenom beslutscykeln snabbare än motståndaren för att på så sätt 

ta initiativet och skapa sig en stor fördel i striden. För att ta sig igenom beslutscykeln snabbare 

används uppdragstaktik. Det här skapar ett högt operationstempo där handling sker lång ner i 

befälskedjan. I min analys avser jag titta på hur helikopterns förmågor bidrar till att gå igenom 

beslutscykeln snabbare än motståndaren samt att skapa ett högt operationstempo.  

Kraftsamling 

Kraftsamling handlar enligt Lind om att samla sina styrkor där chefen anser sig kunna uppnå ett 

avgörande. I analysen avser jag att titta på hur helikoptern med sina egenskaper och förmågor kan 

bidra till att kraftsamla.  

Eldkraft 

Innebär att eld och rörelse kombineras för att skapa svåra och farliga situationer för motståndaren 

att hantera. I min analys avser jag att titta på hur helikoptern kan bidra till eld och rörelse. 

Motanfall 

När motståndaren anfaller blir denne sårbar på andra ställen eftersom styrkor och resurser är 

koncentrerade till ett ställe. För att utnyttja denna sårbarhet används motanfall. I analysen avser jag 

att kolla på hur helikopterns förmågor kan göra motanfall möjliga. 
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Reserver 

Reserven är viktig för att kunna ta eller återfå initiativet i en strid. Den används för att snabbt kunna 

förstärka eller utnyttja nya situationer. I analysen avser jag titta på hur helikoptern kan bidra till 

detta. 

Helikopterns förmågor  
Helikoptern kan idag sammanfattas som en ”allt i ett” maskin. Den erbjuder en självständig 

vapenplattform, en permanent supportlösning för vapenslagen samt är dagens moderna kavalleri för 

marktrupperna.32 Detta möjliggörs tack vare dess unika flygegenskaper. 

Egenskaper 

Dess mest utstickande egenskap är förmågan att stå stilla i luften (hovra) samt till följd av detta även 

starta och landa vertikalt. Den här egenskapen reducerade behovet av preparerade start och 

landningsbanor vilken ger helikoptern en stor flexibilitet och tillgänglighet vid stöd av marktrupper.33 

Om landningsområdet är för litet kan helikoptern fortfarande integrera med marken genom att 

hovra ovanför. Egenskapen att hovra eller röra sig väldigt långsamt gör att den kan få stora fördelar 

av terrängen. Den kan använda terrängen som ett skydd från eld och upptäckt. 34 Nästa egenskap är 

självklar, den kan flyga. Flygning är snabbare än förflyttning på marken och det medger förflyttning 

på ställen som är omöjliga att ta sig fram på marken på grund av att terrängen inte medger detta. 

Detta innebär att helikoptern medger betydligt snabbare förflyttning än hjul eller bandgående 

fordon. Med flygningen kommer även vissa nackdelar. Den första är att stor del av helikopterns 

energi går åt till att hålla den i luften speciellt under vissa klimatsituationer där helikopterns förmåga 

att lyfta trupp eller material nästan är obefintlig. Dessa situationer kan vara tillexempel i tropikerna 

eller vid operationer på hög höjd.35 Vid vissa operationer i Vietnamkriget var det omöjligt för 

helikoptern att landa på grund av den täta djungeln. Dock fanns fortfarande möjligheten till att hovra 

ovanför och på så sätt stödja marktrupperna.36  Nästa problem är den komplexitet som flygningen 

innebär. Detta leder till att moderna helikoptrar kräver mycket underhåll och dyr utrustning speciellt 

dyr är all elektronisk utrustning som blir allt viktigare för flygningen. Flygningen kräver även mycket 

bränsle och reservdelar vilket gör helikoptern väldigt beroende av underhållslinjer för att kunna 

verka. En annan svaghet hos helikoptern är att den har väldigt lite skydd mot fientlig eld. Eftersom 

helikoptern måste maximera dess vikt och kraft förhållande för att kunna flyga överhuvudtaget gör 

det att den blir oförmögen att bära mycket skydd tillexempel ballistiskt skydd. Även helikopterns 

rotorsystem är väldigt utsatt och nästan omöjligt att skydda. Skador på rotor eller motor under 

flygning leder oftast till ett haveri. För att undvika helikopterns sårbarhet använder piloterna sig utav 

de första egenskaperna genom att flyga väldigt lågt och skydda sig med hjälp av terrängen. Ett annat 

sätt att minska sårbarheten är att kombinera helikoptern med andra vapensystem tillexempel 
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artilleri för att trycka ner motståndaren. Helikopterns sårbarhet har gjort att soldater tidigare har 

föredragit det skydd som bepansrade markfordon har gett före helikoptern något som har ändrats 

under senare år.37 För att helikoptern ska kunna verka är det viktigt med luftöverlägsenhet för att 

undvika hotet mot helikoptern i luften. Detta eftersom helikoptern är chanslös mot ett vanligt 

flygplan i luften.38 Den sista teknologiska faktorn är helikopterns begränsade räckvidd och 

lastkapacitet jämfört med andra konventionella flygplan. Dessa begränsningar har gjort att 

helikoptern står ännu närmare markoperationer där den kan följa med marktrupperna och stödja. 

Den har av vissa liknats med en flygande lastbil eller flygande stridsvagn. Andra hävdar att den tillhör 

luftoperationer och att den bara är en ovanlig typ av flygfarkost. Den kanske bästa beskrivningen är 

att den ligger mittemellan. Eftersom helikoptern står nära markförbanden är den väldigt användbar i 

mark- och luft operationer. Dess förmåga att kunna flyga och integrera med markförbanden har gett 

den en viktig roll som stöd till dessa även om viss motsträvighet har funnits.39 

Helikopterns utmärkande drag 

Helikopterns egenskaper mynnar sedan ut i ett antal förmågor. Jag har här valt ut två stycken som jag 

anser vara utmärkande för just helikoptern och helikopterns roller inom operationer.  

Rörlighet 

Rörlighet är förmågan att förflytta verkansresurser från en plats till en annan för att lösa tilldelad 

uppgift.40  

Helikoptern är en flygande maskin vilket gör den rörlig. Eftersom den flyger kan den ta sig fram på 

många ställen som fordon bundna till marken inte kan ta sig fram på.41 Det som jag anser gör 

helikoptern unik är dess förmåga att öka rörligheten i hela operationen. Med nästan obegränsade val 

av landningsplatser bidrar helikoptern till att marktrupper kan förflyttas i stridsformation under full 

kontroll till flanker eller bakom motståndarens position. Helikoptern erbjuder även snabb förflyttning 

av material och förnödenheter som är viktiga för att hålla ett högt operationstempo speciellt i 

terräng som är svår att nå annat än från luften.42 Helikopterns rörlighet skapar en flexibilitet i 

operationen som medger möjligheten att utnyttja situationer som tidigare inte varit möjligt.43 

Helikoptern är ett verktyg för att snabbt kunna förflytta trupp och material till vitala punkter. Detta 

ger helikoptern en roll som luftkavalleri. Den ökade förflyttningshastigheten som helikoptern medger 

ger stora fördelar i en strid. Möjligheten att snabbt flyga ut trupp från närliggande baser och bygga 

upp en numerär överlägsenhet i lokala områden gör att trupp kan kraftsamlas mot en motståndares 

svaga punkter eller understödja försvaret av vissa platser.44 Helikoptern kan genom sin rörlighet öka 

operationstempot eftersom helikoptern transporterar trupp och material med hög precision till 

nästan alla områden. Detta leder till att motståndarens fördel att välja vart och när striden ska ske 

blir reducerad eftersom helikopterns förmåga att snabbt förflytta trupp bakom motståndaren och slå 
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på nya oväntade ställen skapar ett stort dilemma för motståndaren.45 Helikoptern har även fördelen 

att den stannar kvar i operationsområdet och bistår trupperna med rörlighet hela tiden.46 

Helikoptern medger att trupperna som flygs ut kommer fram till stridsscenen redo för strid istället 

för uttröttade av en lång marsch vilket är en stor fördel.47 Rörligheten som helikoptern skapar hos 

marktrupperna medger att cheferna kan ta och behålla initiativet under operationer, genom att slå 

till där motståndaren minst anar och erhålla överraskning både i plats och tid vilket skapar en 

svårighet för motståndaren att veta vart han ska fokusera sitt försvar.48 Den förflyttningshastighet 

som helikoptern bidrar med leder till att reaktionstiden för cheferna minimeras. Trupp och 

helikoptrar kan vara på stridsscenen inom några minuter. Helikoptern medger även möjlighet till 

motanfall genom att flyga in trupp och skära av vägen för förstärkningar.49 

Verkan 

Verkan är att påverka motståndaren fysiskt eller psykiskt.50 

Helikoptern uppnår verkan inte bara genom egna vapen utan även genom att transportera trupp. 

Detta behandlas inom förmågan rörlighet. Under förmågan verkan har jag valt att titta på hur 

helikopterns egna vapens bidrag till operationer.   

Utvecklingen av beväpnade helikoptrar tog fart under 1960 talet. Till en början beväpnades vanliga 

transport- och spaningshelikoptrar med vapen för att kunna genomföra sina uppdrag. Som stöd till 

detta beväpnades vissa ännu mera för att agera som stöd till transport- och spanings helikoptrar för 

att ge dessa skydd vid uppdragen. Detta ansågs väldigt effektivt vilket ledde till utvecklingen av 

renodlade attack helikoptrar vars enda syfte är att ge Close Air Support som vi benämner CAS. CAS är 

ett stöd till markförbanden med direktriktad eld. Fördelen med att använda helikoptern istället för 

flygplan är att dem kan stanna i närheten av förbanden samt operera under lång tid genom att landa 

för att spara bränsle eller rotera helikoptrar mellan tankstationer. Dessa tankstationer kan vara 

mycket enklare än dem som är till för flygplan samt vara placerade nära markförbanden. Helikoptern 

är också kapabel att leverera mer direktinriktad eld till stöd för markförbanden eftersom deras 

framskjutna placering medger att stöd kan ges mer regelbundet och svarstiden är snabbare. Dess 

egenskaper att flyga långsamt och stå still gör att den kan fungera för att upptäcka mål utan att 

någon på marken behöver ge exakt uppgift var motståndaren är. Vilket medger en kortare 

beslutskedja för vilka mål som ska väljas.51 Användandet av helikoptrar som stöd till markförbanden 

medger även att flygplanen kan användas på ett större djup dit helikopterns räckvidd inte medger. 

Helikoptern bidrar istället till att kunna attackera flera mål under både dag och natt nära 

markförbanden. Den kan även snabbt målväxla när nya mål och situationer uppstår. Detta eftersom 

helikoptern kan bära på en stor mix av vapen som kan användas mot flera olika mål. Detta skapar en 

flexibilitet som chefer kan utnyttja om dem har en helikopter till sitt förfogande. Helikopterns 
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förmåga att verka kan även bidra till luftstridskrafterna genom att anfalla luftvärnspjäser eller 

radarstationer för att öppna upp korridorer i motståndarens luftförsvar.52  

Analys helikoptern – manöverkrigföring 
Här kommer jag att analysera hur helikopterns utmärkande drag kan kopplas mot 

manöverkrigföringens utmärkande drag. 

Beslutscykeln 

Enligt Lind handlar det om att gå igenom beslutscykeln snabbare än motståndaren för att på så sätt 

ta initiativet och skapa sig en stor fördel i striden. För att ta sig igenom beslutscykeln snabbare 

används uppdragstaktik. Det här skapar ett högt operationstempo där handling sker lång ner i 

befälskedjan. Jag anser att helikoptern skapa möjligheter för cheferna att ha ett högt 

operationstempo. Helikoptern är som nämnt ett verktyg för att öka operationstempot eftersom den 

skapar en stor rörlighet, flexibilitet och möjlighet till hög förflyttningshastighet för marktrupperna 

och sig själv. Detta medger att cheferna kan ta och behålla initiativet i striden. Den skapar även en 

flexibilitet i operationerna som cheferna kan utnyttja under stridens gång. Genom att ha 

helikoptrarna i beredskap kan trupp snabbt förflyttas för att möta nya situationer. Den kan även 

användas för att slå ut viktiga punkter i motståndarens försvar för att skapa möjligheter för 

marktrupperna att avancera. Allt detta gör att helikoptern bidrar till att korta ned tiden för chefen att 

upptäcka – bedöma – fatta beslut – agera. Detta eftersom den finns nära till hands, eller till och med 

i luften över motståndaren. Det som talar emot helikopterns möjlighet att öka operationstempot är 

dess sårbarheter. Då den är nära striden hela tiden är den och dess underhållslinjer högt prioriterade 

mål för motståndarens verkan. Det innebär att chefen kanske inte kan använda den som denne vill 

då risken för haveri eller misslyckande är för stor. Ett haveri drar ned operationstempot mycket 

eftersom resurser måste utnyttjas för att rädda piloter och personal. Eftersom helikoptern oftast 

används för att förflytta stora massor trupp eller förnödenheter kan det leda till förödande 

konsekvenser om planeringen är dålig och många helikoptrar blir nedskjutna. Trots detta anser jag 

att helikoptern med sin rörlighet och verkan bidrar till att beslutscykeln går snabbare att genomföra. 

Det är framförallt tiden från beslut till agerande som kan kortas ned med hjälp av 

förflyttningshastigheten, möjligheten att utnyttja ny terrängen samt det faktum att den finns på plats 

nära striderna.  

Kraftsamling 

Kraftsamling handlar enligt Lind om att samla sina styrkor där chefen anser sig kunna uppnå ett 

avgörande. Kraftsamlingen ska framförallt ske mot motståndarens svaga punkter så att en lokal 

överlägsenhet kan infinna sig. Everett-Heath beskriver att helikoptern medger snabb förflyttning från 

närliggande baser för att kunna bygga upp en numerär överlägsenhet i lokala områden. Detta anser 

jag tydligt visar på att helikoptern kan bidra till kraftsamling. Även helikopterns förmåga att verka är 

en viktig del vid kraftsamling då den kan integrera med markförbanden och skapa mycket eldkraft 

mot en viss punkt. Det svåra vid användandet av helikoptrar är att det ofta krävs väldigt många 

helikoptrar för att ge någon större effekt. Framförallt om kraftsamling sker när helikoptern förflyttar 

trupp. Därför kan det vara svårt och kräver stora resurser för att använda helikoptern till att 
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kraftsamla i större operationer. Den kräver enorma resurser som många länder i dagens läge inte 

har. Dock utgör den ett väldigt bra komplement och i mindre operationer kan den ha en viktig roll för 

att kraftsamla trupp, eldkraft samt material till en viss punkt vid rätt tillfälle.    

 

Eldkraft 

Eldkraft innebär enligt Lind att eld och rörelse kombineras för att skapa svåra och farliga situationer 

för motståndaren att hantera. Eldkraften får ännu mer effekt om den kan utnyttjas kombinerat för 

att skapa ett dilemma för motståndaren. Kombinerade vapen innebär att motståndaren ställs inför 

flera hot samtidigt vilket innebär att skydd mot det ena leder till exponering för det andra. Allen 

skriver att helikoptern med dess rörlighet och förmåga att snabbt förflytta trupp och slå verka mot 

motståndaren där han minst anar det skapar ett stort dilemma för denne. Detta visar på hur 

helikoptern kan användas kombinerat där den utgör rörelsen och truppen som förflyttas skapar 

verkan. Även de renodlade attackhelikoptrarna kan skapa farliga situationer för motståndaren 

genom att utnyttja sin förmåga till att målväxla allt eftersom nya situationer uppstår. Den kan hela 

tiden anpassa sig för att göra störst skada på motståndaren. Används den dessutom kombinerat med 

marktrupper som binder fienden kan stor skada uppnås. Jag anser att helikoptern har en god 

möjlighet att ytterligare bidra till Linds teori om eldkraft och kombinerade vapen, detta genom att 

samtidigt bidra till både eld och rörelse.  

Motanfall 

Lind beskriver motanfall som när motståndaren anfaller blir denne sårbar på andra ställen eftersom 

styrkor och resurser är koncentrerade till ett ställe. Det gör ett motanfall till ett framgångsrikt 

försvar. När man använder motanfall som en del i manöverkrigföring görs det för att använda 

motståndarens egen energi mot denne. Motanfallet ska vara kraftfullt och riktas mot den svaga 

punkt som uppstår vid fiendens rörelse samt dessutom sättas in vid rätt tillfälle. Everett-Heath 

beskriver helikoptern som en möjlighet till att snabbt göra motanfall genom att flyga ut trupp och slå 

mot motståndarens uppkomna svagheter. Det här visar att helikoptern kan användas med gott 

resultat vid ett motanfall. Förutom att flyga ut trupp kan den även bidra med mycket eldkraft om 

attackhelikoptrar används för att genomföra motanfallet. Det kan dock vara svårt att genomföra då 

det krävs stor planering för att inte utsätta helikoptrarna för bekämpning. Om motanfallet sker mot 

fel punkt riskerar helikoptrarna att bli bekämpade och ett kostsamt misslyckande kan inträffa. Om 

motanfallet lyckas medger helikoptern en snabb förflyttning och goda möjligheter till lyckade 

motanfall eftersom förflyttningshastigheten gör det svårt för motståndaren att hinna skydda sig.  

Reserver 

Enligt Lind är en direkt tillgänglig reserv viktig för att kunna ta eller återfå initiativet i en strid men 

han skriver inget om hur de ska komma på plats. Reserven ska användas för att snabbt kunna 

förstärka eller utnyttja nya situationer. Här anser jag att helikoptern kan stötta som ett verktyg för 

att öka förflyttningshastigheten och få ut reserverna snabbt på plats och i stridbart skick. Precis som 

Everett-Heath beskriver så kan den användas för att snabbt kunna dra nytta av nya situationer. Ur 

det här perspektivet kan helikoptern vara ett bra verktyg för att snabbt kunna förflytta och använda 

reserverna för att återta initiativet. Även Allen beskriver helikoptern som ett verktyg för att snabbt 

förflytta trupp och utnyttja nya situationer. Även attackhelikoptern kan utnyttjas som en reserv. Den 
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kan utnyttjas väldigt snabbt och under långa perioder tack vare sin närhet till markförbanden. Det 

gör den till en utmärkt reserv som kan sättas in på kort tid mot många olika typer av mål. Jag anser 

alltså att helikoptern kan kopplas och till och med ytterligare förbättra Linds tankar om reserver 

genom att minska tiden det tar för reserverna att komma på plats.    

Sammanfattning 

Vi kan se att helikoptern med dess förmågor kan användas väl i enlighet med Linds teori om 

manöverkrigföring. Dess utmärkande drag rörlighet och verkan kan kopplas mot alla utmärkande 

drag inom Linds teori om manöverkrigföring. Helikopterns fördelar är att den bidrar med sin förmåga 

till rörlighet som skapar goda förutsättningar för ett högt operationstempo, flexibilitet samt rörlighet 

för hela operationer. Den kan även utnyttjas som verkansplattform och öka eldkraften. Helikopterns 

nackdelar är dess sårbarheter som utgör en begränsning för utnyttjandet och användandet av 

helikoptrar i operationer. För att minimera den här nackdelen är det viktigt med god planering och 

bra underrättelse vid användandet av helikoptrar. Det är även viktigt att helikoptern och dess 

besättning är väl utrustad och anpassad för just den operationen eller insats som ska genomföras. 

Helikoptern anser jag ska användas för att utnyttja och anpassa sig efter alla nya situationer som 

uppstår vid applicerandet av manöverkrigföring. Den bör även användas som stöd till marktrupperna 

för att öka tempot i operationerna och på så sätt förbättra förmågan att genomföra 

manöverkrigföring. Stödet behöver inte bara vara riktat mot eldkraft och trupp och material 

förflyttning utan även spaning och underrättelseinhämtning är viktigt för att skapa bästa möjliga 

förutsättning för manöverkrigföring och ett högt operationstempo.  

Fallstudier 

Operation Desert Storm 
Här avser jag att titta på hur helikoptern har använts under Operation Desert Storm. Jag kommer att 

främst titta på den 101 Air Assault Division (i forts. 101:a) och deras användande av helikoptern. 

Detta förband ledde den största helikopteroperationen dittills genom tiderna när man luftlandsatte 

styrkor bakom irakiernas linjer på den västra flanken för att blockera irakiernas underhåll och 

förstärkningsväg. För att få en helhet kommer det kort presenteras vad övriga styrkor gjorde under 

samma tid.  

Striderna 
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Källa: http://sunnycv.com/steve/images3/gulfwar-map1.jpg  

Den 2 augusti 1990 invaderades Kuwait av Irak. Invasionen var först och främst ett sätt att försöka 

lösa den sviktande Irakiska ekonomin efter åtta års krig med Iran.53 Vid skymning den 2 augusti hade 

den irakiske presidenten Saddam Husseins styrkor lyckats ta Kuwait och det var nu upp till resten av 

världen att göra motstånd.54 Det internationella samfundets reaktion var snabb och hård. Bara några 

timmar efter invasionen fördömdes invasion av FN och Irak uppmanades att dra sig tillbaka. Detta 

följdes upp med en ekonomisk resolution samt en ”deadline” för tillbakadragandet av irakiska styrkor 

som sattes till 15 januari 1991. Redan den 7 augusti påbörjades Operation Desert Shield som innebar 

att amerikanska styrkor omgrupperades till Saudiarabien för att skydda landet från Irak. Iraks 

misslyckande att dra tillbaka sina styrkor på senast den 15 januari 1991 ledde till verkställande av en 

av de mest teknologiska militära operationer i människans historia: Operation Desert Storm.55 

 Operation Desert Storm startade med ett luftkrig. Luftkriget syftade till att skaffa sig 

luftöverlägsenhet samt slå ut strategiska punkter som ledning och kommunikations centraler, 

motståndarens luftstridskrafter samt i slutet markstridskrafter. Luftkriget startade en dag efter FN:s 

”deadline” för tillbakadragandet av de irakiska styrkorna. De första luftoperationerna genomfördes 

dock överraskande inte av flygvapnet utan av US army med nio st AH-64 (i forts Apache)helikoptrar 

(en reserv).56 Tio sekunder före 2:38 i den svarta, månlösa morgonen av den 17 januari 1991. Task 
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Force Normandy´s två grupper om fyra Apache helikoptrar hovrar 50 meter över sina mål 80 km in i 

Irak. Målen är två stycken irakiska radarstationer som kan ge Irak tidig varning när koalitionens 

flygstyrkor ska anfalla. Lt Tom Drew bryter radiotystnaden med orden ”party in ten”. Tio sekunder 

senare öppnar Apache helikoptrarna eld och Operation Desert Storm har startat. Helikoptrarna hade 

enligt General Schwarzkopf stängt ögonen för de irakiska luftförsvars installationer.57 Detta var 

starten på kriget och även starten för helikopterns insatser. Det här visar hur helikoptern med sin 

rörlighet och verkan kan användas för att öppna vägen till motståndarens kritiska punkter. 

Helikoptern använde sin förmåga att utnyttja sina egenskaper genom att flyga lågt och långsamt för 

att ta sig in i Irak utan upptäckt och verka med sin eldkraft mot motståndarens svaga punkter.  

Efter detta följde strax över en månads bombningar av irakiska strategiska mål. Luftkriget var väldigt 

lyckat och som en observatör yttrade, ”the lights in Baghdad did not come on again untill after the 

ceasefire”.58  

Markoffensiven inleddes den 24 februari 1991. Offensiven leddes av XVIII luftburna kåren som var 

positionerad på den västra flanken. Deras uppgift var skydda den vänstra flanken samt att avancera 

300 km in i Irak till floden Eufrat för att blockera viktiga övergångar samt hindra irakiska 

förstärkningar. För att genomföra detta användes 101:a med sina helikoptrar. Deras första uppgift 

var att ta objekt Cobra som skulle vara en FOB (framskjuten bas för tankning och förnödenheter).59  

Den 14 februari började 101:a flyga rekognoseringsuppdrag med sina helikoptrar. Den 16 februari 

flög två Apache helikoptrar till området som 101:s befälhavare General Peay hade valt till FOB Cobra. 

Piloterna upptäckte lite byggnader, fordon, personal samt inga vapen. Det här 

rekognoseringsuppdraget var viktigt i beslutsprocessen eftersom det visade vart motståndet fanns 

under rutten till FOB Cobra samt att området var praktiskt taget oförsvarat.60 Detta visar hur 

helikoptern kan bidra till att snabba på och förbättra chefens beslutcykel. Framförallt skapas ett bra 

underlag som används vid bedömandet och beslutstagandet. 

Den 23 februari satte de första soldaterna sin fot på FOB Cobra. De flögs dit av UH-60 (i forts 

Blackhawk) helikoptrar som eskorterades av två stycken Apache helikoptrar. Soldaterna flögs in 

under skydd av mörkret och deras uppgift var att rapportera in motståndarens aktivitet vid FOB 

Cobra utan att bli upptäckta.61  

Detta visar på helikopterns förmåga hjälpa chefer att fatta beslut genom att flyga ut trupp utan 

upptäckt som kan inhämta underrättelse. Det visar även på hur helikoptern kan kombineras med 

andra förmågor eller system. FOB Cobra var av stor vikt för den XVIII kårens möjlighet att genomföra 

sin uppgift att blockera övergångar och hindra förstärkningar vid floden Eufrat eftersom den säkrade 

underhållslinjen.  

Den 24 februari 07:20 startade 67 Blackhawk helikoptrar, 30 CH-47 (i forts Chinook) samt tio UH-1 (i 

forts Huey) och flög trupp, fordon och material till FOB Cobra. Dessa understöddes av 
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attackhelikoptrar och artilleri. Inom loppet av tre timmar hade 2050 soldater, ett antal fordon, två 

artilleri batterier samt ledningsutrustning och personal flugits in och basen upprättades och 

driftsattes. Detta gav attackhelikoptrarna möjlighet att stanna kvar i området och understödja 

soldaterna. 101:a fortsatte att flyga in soldater och material under hela dagen. I slutet av dagen var 

det mesta av 101:a luftburna brigaderna omgrupperade till FOB Cobra och basen var redo att 

understödja den fortsatta framryckningen till floden Eufrat. Samtidigt opererade attackhelikoptrar 

från 101:a i floden Eufrats dalar och motståndarens försvar norr om Cobra hade blivit utslaget. För 

att sätta upp FOB Cobra hade cirka 380 helikoptrar flugit 1046 pass under dagen. Under dagen stötte 

helikoptrarna på vissa problem, framförallt med det dåliga vädret som gjorde att fyra stycken gjorde 

hårda landningar som förstörde helikoptrarna. En fick tekniskt problem samt en fick hydrauliken 

förstörd av irakiskt eld.62  

Detta var en lyckad helikopteroperation som visar på alla helikopterns fördelar med dess egenskaper 

och förmågor till rörlighet och verkan i operationen. Operationen mötte dock aldrig något stort 

motstånd framförallt inte kopplat mot helikoptrarna vilket underlättade. Jag tycker ändå att det visar 

på hur hög förflyttningshastighet helikoptern kan skapa och vilket tempo i operationen som kan 

uppnås med rätt planering. Det här tempot gör det svårt för motståndaren att hinna reagera och 

agera vilket gör att denne hamnar efter i beslutscykeln.  

Under tiden som 101:a säkrade FOB Cobra förflyttades mekaniserade styrkor via vägar till FOB Cobra 

för att befästa basen. Detta medgav att 101:a kunde fortsätta sin framryckning till floden Eufrat. 

Eftersom den första delen som den XVIII luftburna kåren genomförde gick med ett så högt tempo fick 

resten av styrkorna påbörja sin offensiv tidigare än planerat. Den VII kåren påbörjade sin 

framryckning på eftermiddagen den 24 februari. Deras uppgift var att ta sig an ”The Republican 

Guard” (Iraks bästa förband) samt fånga in de irakiska styrkorna i Kuwait. Den VII kåren ryckte in i 

Irak och tog sina mål. Samtidigt ryckte koalitionens styrkor på den högra flanken fram och deras 

uppgift var att skydda den högra flanken samt ta nyckelpunkter i Kuwait.63 

Nästa mål för 101:a var att ta AO (Area of Operations) Eagle som låg längs motorväg 8 i Eufrat dalen. 

Härifrån kunde 101:a blockera den Irakiska arméns stora underhållsväg. Den 25 februari 

luftlandsattes den 3:e brigaden i två omgångar i AO Eagle. Det första lyftet skedde 12:16 till 

landningsplats Sand, 40 kilometer söder om AO Eagle med den tunga utrustningen. Anledningen till 

detta var att de Chinook helikoptrar som flög inte hade bränsle för att ta sig hela vägen. Under 

luftlandsättningen följde ett antal attackhelikoptrar med som understöd. När fordonen och 

materialet hade luftlandsatts visade det sig att det var väldigt svårt att ta sig fram i terrängen 

framförallt vid sidan av vägarna. Detta ledde till att det tog längre tid än planerat att ta sig till AO 

Eagle för den tunga utrustningen.64 15:08 luftlandsattes infanteriet på motorväg 8 i Eufrat dalen. Den 

första vågen bestod av 66 stycken Blackhawk helikoptrar som flög cirka 1000 soldater. Under 

flygningen blev vädret sämre med låg molnbas, regn och mycket vind. Det dåliga vädret ledde till att 

den andra rundan inte kunde genomföras vilket innebar att endast halva brigaden fanns på plats 

under de första 24 timmarna. Detta var något som Irakierna aldrig riktigt förstod och under nattens 

stridigheter lyckades amerikanerna hålla ställningarna på grund av detta. Under natten den 26 
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februari när vädret tillät flögs sedan resten av styrkan upp. På kvällen den 26 februari hade 101:a 

tagit och säkrat motorväg 8 och framgångsrikt blockerat vägen för de Irakiska styrkorna och 101:a var 

redo att fortsätta attacken och Operation Desert Storm var på väg mot sin klimax.65 

Detta visar på helikopterns förmåga att integrera med marktrupperna och förflytta stora massor 

material, fordon och personal. Det visar även på sårbarheterna med helikoptern. Här gjorde vädret 

att fortsatta lyft inte gick att genomföra vilket ledde till att endast halva den planerade styrkan fanns 

på plats. I det här fallet klarade man sig och helikoptern medgav ett operationstempo som inte hade 

kunnat genomföras annars. Det visar även på den stora rörlighet som helikoptern bidrar med över 

svår terräng. Terrängen för markförbanden var svårframkomlig vilket helikoptern slipper. 

För resten av styrkorna fortsatte framryckningen under den andra dagen. Den VII kåren framryckte 

något långsammare vilket skapade frustration hos befälhavarna men i slutet på dagen hade de 

viktigaste enheterna nått fram till sina mål och var redo för attacken på det irakiska ”Republican 

Guards” enheter. Den VII kåren tillsammans med den XVIII luftburna kåren skapade en vänsterkrok 

som skulle slå mot Kuwait från vänster.66 Den 26 februari fortsatte den VII kåren framryckning och 

hamnade i hårda strider. Här gav det amerikanska understödet i form av artilleri och Apache 

helikoptrar stora fördelar. Även övriga delar av styrkorna framrycker hårt och Irakierna börjar inse 

vad som händer.67  

Under markoffensivens fjärde dag flygs den 2:a brigaden till FOB Viper. FOB Viper ligger 150 km öster 

om FOB Cobra och ska utgöra en bra punk där attackhelikoptrar kan starta och anfalla i nord östlig 

riktning. Luftlandsättningen gick utan problem och basen upprättades tillsammans med fyra stycken 

Apache bataljoner.68 Dessa helikoptrar genomförde sedan anfall på andra sidan floden Eufrat mot 

Irakiska styrkor som framryckte norrut från Basra för att söka skydd. Detta kallades ”Battle of the 

Causeway”. Syftet var att oskadliggöra irakiska fordon och material. Helikoptrarna kunde användas 

eftersom koalitionens styrkor hade luftöverlägsenhet. Helikoptrarna hade stor framgång och trots 

dålig sikt på grund av all rök från brinnande oljefält och fordon kunde uppgiften genomföras och 

manövern stängde dörren för de flyende irakiska styrkorna.69  

Här visade helikoptern med sin förmåga till verkan vilken effekt den kan ge vid rätt tillfällen. 

Helikoptern kan flyga i sämre sikt än vanliga flygplan tack vare sina egenskaper att flyga långsamt. 

Den kan även välja mål och målväxla lätt vilket medför att beslutscykeln genomgås snabbt och ett 

högt tempo erhålls. Detta eftersom besluten kan tas långt ned i befälskedjan (av piloterna själva).    

Resten av styrkorna fortsatte sin framryckning mot Kuwait och efter kollapsen av de irakiska 

styrkorna tidig morgon den 28 februari erhölls eld upphör och striden var vunnen. 

Sammanfattning 

Operation Desert Storm var en stor framgång för koalitionens styrkor. De vann en stor seger på kort 

tid och dem egna förlusterna var förhållandevis små. Operationen visade att manöverkrigföring 
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under rätt förutsättningar kan fungera bra. Helikopterns stora roll var att att underlätta stora och 

svåra manövrar på djupet. Helikoptrarna förflyttade trupp och material 250 kilometer på i stort sett 

två dagar vilket visar den enorma potential som finns. För att möjliggöra den har 

förflyttningshastigheten krävdes en bra logistik av transporthelikoptrar samt ett skydd av främre 

baser från markförbanden. Samtidigt kunde attackhelikoptrarna skapa flankskydd och anfalla viktiga 

punkter dit markförbanden inte kunde komma. De utgjorde även ett bra underlag för cheferna att 

fatta beslut och minska tiden i beslutscykeln. I en intervju med 101:as befälhavare General J.H 

Binford Peay beskriver han att de hade en bra integration mellan helikoptrarna och marktrupperna. 

Ibland användes marktrupperna för att skydda helikopterförbanden så att dessa kunde anfalla på 

djupet och i andra fall användes helikoptern för att förflytta markförbanden och slå mot nya 

oväntade ställen. Han anser även att det är viktigt att helikoptrarna är väl uppdaterade för att kunna 

genomföra den här typen operationer, dag som natt och i dåligt väder.70 Alla helikopteroperationer 

underlättades av att lufthotet i stort sett inte fanns. Dessutom var motståndet väldigt litet i de 

helikopteroperationer som skedde. Detta gjorde att helikopterns sårbarheter aldrig fick utvärderas 

ordentligt.   

Operation Iraqi Freedom  
Här kommer jag att undersöka hur helikoptern har använts under Operation Iraqi Freedom. Jag 

kommer främst att undersöka hur helikoptern användes av den amerikanska armén dock kommer 

vissa andra händelser kommer att beskrivas för att ge en god helhetsbild och förståelse. 
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Striderna 

 

Källa: 

http://www.globalsecurity.org/jhtml/jframe.html#http://www.globalsecurity.org/military/ops/image

s/030331-d-6570c-013.jpg||| (2014-05-02) 

Den 17 mars 2003 ställde den amerikanska presidenten George W Bush ett ultimatum till Saddam 

Hussein och hans söner, de måste lämna Irak inom 48 timmar annars kommer det bli en 

militärkonflikt. Koalitionens styrkor startade längs med gränsen mellan Kuwait och Irak och hade som 

mål att snabbt ta Iraks huvudstad Baghdad för att avsätta Saddam Hussein och hans regering. 

Striderna började den 19 mars med ett försök att döda Saddam Hussein. Därefter följde ett antal 

dagar med bombningar av mål i Baghdad och Irak. 71 Markoffensiven för den amerikanska arméns 

inledande skede bestod av tre avgörande händelser: Krossa gränsen till Irak, ta Tallil Air Base och 

områden runt An Nasiriyah samt isolera As Samawah. För att krossa gränsen var koalitionens styrkor 

tvungna att passera en 10 kilometer bred vall med hinder som hade byggts för att skydda Kuwait från 

Irakiska styrkor. Vallen hade nu motsatt effekt och den vaktades av irakiska utposter.72 Natten den 

20:e mars startade attackhelikoptrar och slog ut elva irakiska utposter. När detta var gjort 
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beordrades markstyrkor att framrycka.73 Helikoptrarna skulle även användas för att genomföra ett 

anfall på djupet mot den irakiska 11th Infantry Division. Målet var att förstöra deras artilleri och 

pansarfordon i närheten av Tallil Air Base. Anfallet skulle medge handlingsfrihet och säkra den östra 

flanken. 11th attackhelikopterregementet startade i mörker men fick avbryta uppdraget på grund av 

dålig sikt från dis och damm.74  

Detta visar på något av helikopterns sårbarhet för klimatet och stridsmiljön. I Irak är det ofta väldigt 

disigt och mycket sand i luften vilket leder till som i det här fallet att helikoptrarna inte kan slutföra 

sina uppdrag. 

Under tiden som markstyrkorna med stöd av attackhelikoptrar tog sig över gränsen och fortsatte 

framryckningen mot Tallil Air Base genomförde 101st Airborne Division (tidigare Air Assault) 

förflyttning in i Irak för att upprätta baser som erbjöd längre räckvid norrut. Målet var att placera 

dem så nära Baghdad som möjligt för. För att uppnå detta krävdes en bra underhållslinje med 

speciella tankstationer för helikoptrarna. Genomförandet skedde med en kombination av mark och 

luftoperationer. För att erbjuda bättre säkerhet hos helikoptrarna utrustades ännu fler helikoptrar 

med kulsprutor och dörrskyttar som hanterade dessa.75 Under anfallen mot Tallil Air Base och dess 

omgivning användes attackhelikoptrar för att understödja operationerna. De anföll mål i förväg och 

slog ut bland annat två stridsvagnar, flertalet andra fordon och luftförsvarsanordningar.76 

Helikoptrarna klarade sig nästan undan skador med undantag för en pilot som blev sårad av 

finkalibrig eld.77  

Det här visar på svårigheten med helikopterns räckvidd som gör att flera framskjutna baser måste 

placeras i motståndarens område för att ha räckvidden. För att detta ska fungera säkert krävs stora 

resurser som kan skydda baserna och helikoptrarna. Attackhelikoptrarna som användes mot Tallil Air 

Base visar hur bra de är vid rätt situationer eftersom deras möjligheter att stanna över ett område 

och målväxla gör att effekten blir stor. Den eldkraft som de kan leverera mot målen möjliggör 

förflyttning av marktrupperna eftersom motståndaren hålls nedtryckt.   

Nästa steg var att isolera staden As Samawah som ligger 240 kilometer syd-sydöst om Baghdad. 

Staden ligger vid floden Eufrat och motorväg 8 huvudvägen till Baghdad. För att få en bra översikt av 

irakiska styrkor, terrängen samt viktiga punkter användes beväpnade spaningshelikoptrar av typen 

OH-58D för att skapa ett bra underlag till cheferna.78 Dessa användes även under stridigheterna för 

att observera och ge eldunderstöd. Ett stort problem för piloterna var att de drog till sig mycket 

finkalibrig eld och tvingades ta skydd av terrängen. För att undvika detta användes en helikopter som 

lockbete medan en annan gick till anfall. Helikoptern användes även för att ge måldata till flygvapnet 
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som med sina F-15 skulle kunna förstöra större byggnader och mål. Helikoptern gick upp och belyste 

målet så att F-15 piloterna kunde vara helt säkra på att träffa rätt mål.79  

Här användes helikoptrarna som stöd för cheferna och kunde skynda på beslutscykeln eftersom 

måldata kunde levereras direkt till F-15 piloterna och cheferna. Det här visar på vilken effekt som kan 

erhållas när vapensystem kombineras.   

Efter att framgångsrikt ha löst de första målen fortsatte markoffensiven med fyra stora operationer: 

arméflyget genomförde attacker på djupet, isolering av staden An Najaf, säkrandet av egna 

underhållslinjer samt insättandet av 173:e luftburna brigaden i norra Irak.80  

Natten mellan den 23-24 mars skulle det 11:e attackhelikopterregementet (i forts 11:e AHR) 

genomföra ett anfall på djupet för att förstöra den irakiska Medina divisionens pansarfordon och 

artilleri. Det blev ett stort misslyckande, av 32 stycken helikoptrar var det 31 som återvände med 

mycket skador samt en nedskjuten och två piloter tillfångatagna. En stor anledning till misslyckandet 

var att piloterna flög med taktik, teknik och procedurer som var desamma som under Operation 

Desert Storm, där attackhelikoptern var så framgångsrik med anfall på djupet. Irakierna hade dock 

lärt sig läxan och ändrat sin taktik mot dessa operationer.81 Problemen började direkt vid starten 

med att många tankbilar var försenade vilket ledde till att vissa helikoptrar inte hade tillräckligt med 

bränsle för att starta. Dessutom virvlade damm upp vid starten och förblindade piloterna (brownout) 

vilket resulterade i att en av de mindre erfarna piloterna kraschade. När helikoptrarna närmade sig 

målen fick man avbryta anfallet innan det första målet hade anfallits då irakierna öppnade eld med 

framförallt finkalibrig eld.82 En helikopter var tvungen att nödlanda då den tagit mycket stor skada. 

De helikoptrar som tog sig tillbaka visade sig ha stora skador på piloter och helikoptrar. Det tog nio 

dagar innan regementet flög i bataljonsstorlek igen samt hela 30 dagar innan alla helikoptrar var 

reparerade.83 Misslyckandet skedde till följd av flera saker men framförallt på grund av ofullständiga 

förberedelser där underrättelser och dålig kordinering av resurser till följd av ett högt 

operationstempo var grunden för detta. Det visade även att irakierna hade anpassat sig och förstått 

vikten av försvar på djupet.84 

Arméflyget drog lärdomar av det här. Det första var att irakierna hade dragit lärdom av Operation 

Desert Storm och utvecklat en taktik där finkalibrig eld användes koncentrerat mot helikoptrarnas 

svaga sidor. Dessutom användes ett förvarningssystem med mobiltelefoner för att undvika upptäckt. 

Detta ledde till en utveckling av taktik och procedurer hos den amerikanska armén som återsågs 

några dagar senare när 101:a Airborne Division anföll på djupet den 28 mars.85 

Det här visar på en av helikopterns svagheter och vilka konsekvenser det kan få. Här sattes hela 30 

helikoptrar ur spel på en natt utan att nå målen. Det visar även hur sårbar den kan vara mot 
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finkalibrig eld som måste tas med i beräkningen och planeringen vid användandet av helikoptrar. Det 

som får anses positivt var att det bara tog nio dagar innan regementet flög igen i bataljons storlek. 

Efter 11:e AHR:s misslyckande blev hela arméflyget stående när en enorm sandstorm drog in över 

området. När vädret blev bättre var det 101:as tur att genomföra operationens andra anfall på 

djupet den här gången mot den 14:e brigaden i Medinadivisionen.86 Två bataljoner genomförde 

anfallet den 28 mars i Karbalaområdet. Den ena anföll norrifrån utan att påträffa så mycket 

motståndare. Det visade sig att dessa hade lämnat området tidigare. Dock förstördes ett antal fordon 

samt viss militär personal. Den andra bataljonen anföll från söder och stötte på större motstånd. 

Apachehelikoptrarna anföll stridsvagnar och andra stridsfordon samtidigt som måldata levererades 

till flygvapnets två flygplan av typen F/A 18 som bistod med bombningar. Helikoptrarna användes två 

och två där en anföll målet och den andra gav skydd. Anfallet blev framgångsrikt och visade att 

taktiken hade anpassats och ett gott samarbete mellan armén och flygvapnet medgav insatser med 

kombinerade vapensystem.87 

Under slaget om An Najaf (25-28 mars)kunde helikoptrarna inte delta eftersom vädret inte 

möjliggjorde flygning, det var först i slutet av striderna som attackhelikoptrarna kunde hjälpa till och 

stötta marktrupperna med CAS. 88  

Detta visar på helikopterns möjliga svaghet för externa faktorer såsom väder. Vädret ställde alla 

flygoperationer under flera dagar. Detta kan vara väldigt kritiskt speciellt om en operation bygger på 

helikopter resurser. Det är därför viktigt att alltid tänka redundant när helikoptern är inblandad. 

Händelsen den 28 mars visar på hur helikoptern och flygplan kan användas kombinerat för att få en 

stor effekt. Det visar även på att med rätt underrättelser och taktikanpassning kan helikoptern 

fortfarande användas på djup in på motståndarens sida.   

Nästa steg i offensiven var att isolera regimen i Baghdad. Koalitionens luftoperationer började 

fokusera på isoleringen och förstörande av regimen och deras förmåga att leda enheter. Målen för 

luftoperationerna var CAS till egna trupper samt strategiska mål i och runt Baghdad. Här deltog 

helikoptrar från armén med uppdrag att på låg höjd ge bra understöd i stadsområden.89 För att 

kunna isolera Baghdad var huvuddelen av armén tvungen att passera Karbalagapet, ett gap mellan 

floden Eufrat och sjön Razazah. För att förvirra Irakierna vart huvudanfallet mot Baghdad skulle 

komma genomfördes anfall på flera fronter.90 Här användes attackhelikoptrar från 101:a som 

understöd och skydd av den vänstra flanken.91 Helikoptrarna gav även understöd med spaning för att 

snabbt lokalisera motståndaren. Detta gav befälhavaren insikt i vart han kunde vänta sig irakiska 

styrkor.92 
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Detta visar framförallt på helikopterns spaningsroll för att skapa underlag för chefen och hjälpa 

denne i sitt bedömande. Det visar även på hur helikoptern kan användas för att hitta svagheter och 

styrkor i motståndarens linjer.  

Under anfallet genom Karbalagapet och över floden Eufrat användes framförallt Apache helikoptrar 

för eldunderstöd. Dessa flög CAS för att trycka ned fientliga styrkor och möjliggöra förflyttning av 

marktrupper över floden Eufrat. Helikoptrarna anföll mål på andra sidan av floden för att understödja 

operationen.93  

Efter att armén hade fått kontroll på området söder om Baghdad förbereddes anfallet av staden.  

Anfallet in i staden skedde från flertalet framskjutna baser som utgjorde en ring runt staden.94 Det 

första som gjordes var raider in i staden för att kontrollera motståndet. Den sjunde april 

genomfördes en raid med en full brigad som slutade i centrala Baghdad och beslutet togs att stanna 

kvar trots motståndet.95 Under dessa raider användes helikoptern främst som MEDEVAC, det innebär 

att man flög ut skadade soldater.96 Den här framgångsrika raiden bröt det Irakiska motståndet och 

regimen kollapsade samt alla höga ledare försvann. Nu förändrades operationens fokus från krig till 

fredsoperation.97 

Här användes helikoptern för att flyga ut skadade soldater. Detta möjliggjordes eftersom den kan 

landa på små utrymmen och sedan snabbt flyga ut soldaterna till närmsta sjukvårds resurs.  

Sammanfattning 

Under Operation Iraqi Freedom hade helikoptern en annorlunda roll än under Operation Desert 

Storm. Det var framförallt attackhelikoptern som bistod marktrupperna med sina förmågor verkan 

och rörlighet framförallt i det inledande skedet. Under Operation Iraqi Freedom stötte helikoptern på 

fler taktiska problem och en motståndare som var bättre förberedd vilket ledde till mer 

eftertänksamhet vid planerandet och genomförandet av helikopteroperationer.  Speciellt efter det 

stora misslyckandet den 23-24 mars där nästan alla helikoptrarna försattes ur stridbart skick. Efter 

detta lyckades man anpassa teknik, taktik och procedurer för att passa in på den nya situationen. En 

stor sandstorm drabbade operationen vilket gjorde att flygningen blev ställd eller svår att genomföra. 

Det finns även många exempel på där helikoptrarna från armén användes väl synkroniserat med 

flygvapnet något som inte gjordes i lika stor utsträckning under Operation Desert Storm. 

Avslutningsvis visar fallstudien att helikoptern erbjuder ett bra stöd till markförbanden framförallt 

med eldkraft i svåra terrängavsnitt som tillexempel floder.  

Resultat och diskussion 
Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka roller helikoptern kan ha inom manöverkrigföring. 

Utifrån litteraturen och mina analyser har jag kommit fram till att helikoptern bidrar och kan ha ett 

antal roller inom manöverkrigföring. De viktigaste rollerna är att bidra med rörlighet till 

marktrupperna samt stödja marktrupperna med eldkraft. Helikoptern stödjer marktruppernas 
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rörlighet genom att förflytta trupp och material med högre förflyttningshastighet än vad som kan 

uppnås med markbundna fordon. Samtidigt som den finns nära till hands och är väldigt tillgänglig, 

med sin egen rörlighet och eldkraft kan den sedan stödja marktrupperna med eldkraft framförallt i 

svårtillgängliga områden. Det innebär att helikoptern med stor fördel kan användas inom 

manöverkrigföringen. Bland fördelarna märks att den med sina förmågor till rörlighet och verkan kan 

bidra till att ett högt operationstempo kan hållas samt att befälhavaren snabbt kan utnyttja nya 

uppkomna situationer. Detta innebär att tiden från upptäck till agerande i beslutscykeln kan kortas 

ned vilket är grunden i Linds teori om manöverkrigföring. Helikoptern ger även stora fördelar och 

möjligheter att slå mot motståndaren på ställen där denne minst anar det eftersom helikoptern 

snabbt kan ta sig till terrängavsnitt som är svåråtkomliga annat än från luften.  

 Det finns dock vissa nackdelar och det är helikopterns sårbarheter i vissa lägen. De här 

sårbarheterna som visades under bland annat Operation Iraqi Freedom kan leda till att man får stora 

förluster under kort tid. Detta kan resultera i förluster av pengar och resurser, detta kan vara 

ödesdigert för en stat med mindre resurser. Detta kan göra att befälhavare kan bli tvungna att 

använda helikoptern mer restriktivt och till mindre avgörande insatser vilket kan göra att helikoptern 

inte kan användas fullt ut inom manöverkrigföring. Det är därför helt centralt att helikoptern och 

dess besättning är väl uppdaterade med den senaste teknologin och utbildningen för att kunna 

utnyttja helikopterns fulla potential inom manöverkrigföring. Detta är något som Joel P. Kane 

understryker i sin uppsats Transport Helicopters: The Achilles Heel of Maneuver Warfare där han 

kommer fram till att den amerikanska marinens helikoptrar och besättningar är för dåligt 

uppdaterade och sårbara för att kunna användas inom manöverkrigföring.98  

För att helikopterns kapacitet ska kunna användas fullt ut inom manöverkrigföring är det viktigt att 

befälhavare är väl medvetna om dess fördelar och nackdelar som den kan bidra med till 

manöverkrigföringen. Om den används rätt inom sina roller för stöd med rörlighet samt eldkraft så 

kan den bidra väldigt mycket.  

Båda fallstudierna som har använts i studien är gjorda utifrån ett amerikanskt perspektiv och deras 

användande av helikoptern. Detta eftersom de är en stor användare av helikoptrar vilket gör att det 

finns mycket information att tillgå. Detta är en svaghet med studien eftersom det kan göra det svårt 

att generalisera till mindre stater. I båda fallstudierna har resurserna varit näst intill obegränsade och 

mängden helikoptrar som USA har använt finns endast ett fåtal stater i världen om ens någon som 

kan matcha. För mindre stater kan användandet av helikoptern vara förenat med mer planering och 

ett mindre aggressivt användande eftersom den kostar mycket pengar och är resurskrävande. Jag 

anser dock att helikopterns förmågor ändå gör den användbar för små stater inom 

manöverkrigföring. Manöverkrigföring är som Lind beskriver det ett sätt för den svage att slå en 

starkare motståndare. Det innebär att även ett mindre antal helikoptrar kan användas väldigt väl 

inom manöverkrigföring. Ett väldigt bra exempel är under Operation Desert Storm där ett mindre 

antal Apache helikoptrar slog ut radarstationer (eldkraft) vilket möjliggjorde en väg in (rörelse) för 

bombflyget. På liknande sätt kan mindre stater använda helikoptern för att skapa möjligheter att slå 

en starkare motståndare.  Den andra rollen att förflytta trupp och material för att öka rörligheten och 
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tempot med vilket marktrupperna kan förflytta sig spelar även där en stor roll för mindre stater. Det 

möjliggör ett sätt för befälhavaren att ha en snabb beslutscykel genom att få möjlighet att utnyttja 

nya situationer.  

En annan svaghet med studien är att de fallstudier som har valts är stridsoperationer vilket kan göra 

det svårt att generalisera till alla typer av operationer tillexempel fredsbevarande operationer. I 

dagens läge är många operationer som helikoptern deltar i inte rena stridsoperationer. Sett till 

studien anser jag att helikoptern fortfarande har samma roller oavsett typ av operation så länge 

manöverkrigföring appliceras. Den används som understöd till marktrupperna genom att bidra med 

rörlighet eller verkan på svårtillgängliga ställen. Den är dessutom väl lämpad eftersom den inger ett 

mindre aggressivt bemötande än tillexempel stridsflygplan.   

Efter genomförd studie anser jag att helikopterns viktigaste roller inom manöverkrigföring är att 

stödja marktrupperna med rörlighet och eldkraft och att den borde vara given vid genomförandet av 

manöverkrigföring. Eftersom många länder världen över framförallt i västländerna har valt att 

tillämpa manöverkrigföring i sina doktriner så bör därför helikoptern användas aktivt och vara en 

given resurs i ländernas försvarsmakter.  

Förslag till fortsatt forskning 
Det skulle vara intressant att titta på hur en mindre stat med sina helikopterresurser kan kopplas mot 

manöverkrigföring och vilka roller helikoptern har i dessa fall detta för att se om resultatet från den 

här studien går att generalisera. 

Ett annat intressant ämne skulle vara att kolla på hur helikoptern används inom de andra 

vapengrenarna (flygvapnet samt marinen) för att se om den här studien även kan appliceras där.   

Ytterligare ett intressant ämne skulle vara att kolla på hur helikoptern har använts inom 

fredsoperationer för att se om den här studien kan appliceras även där.  

Studien väcker även frågan inom vilken vapengren helikoptern hör hemma. I stora stater som USA 

där varje vapengren i stort sett är en egen försvarsmakt återfinns den inom alla men i mindre stater 

som Sverige kan frågan ställas inom vilken vapengren den hör hemma?  
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