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1 INLEDNING 

1.1 Problemformulering 

Är den svenska taktiken för pansarförband tillämpbart i ökenmiljö? 

1.2 Bakgrund och syfte 

Risken för ett fullskaligt krig i svensk miljö och terräng, för vilken den svenska taktiken 
är utvecklad, ter sig mer och mer avlägsen. Däremot ser vi en ständig utveckling mot 
ökat deltagande i internationella insatser, varav ett flertal av världens konflikthärdar 
finns i ökenmiljö. Det är därför inte omöjligt att svenska pansarförband kan komma att 
sättas in i en miljö som motsvarar Persiska Viken 19911. 

Som kriget 1991 visar är den amerikanska taktiken väl lämpad för krigföring i 
ökenmiljö medan den svenska är helt oprövad i ett reguljärt slag i dylik miljö. Därför är 
det intressant att jämföra dessa två koncept för att undersöka huruvida ett svenskt 
pansarförband har möjlighet att uppnå god effekt och nyttja armétaktiken i en kontext 
som skiljer sig från den ordinarie. 

Syftet med uppsatsen är således att undersöka huruvida det svenska taktiska konceptet 
är tillämpbart i en annan miljö än den svenska. Frågor som uppsatsen ämnar besvara är:  

1. Hur skiljer sig svensk taktik med mekaniserade förband mot amerikansk? 
2. Är nuvarande svensk pansartaktik tillämpbar i ökenmiljö? 
3. Hur stor inverkan har ökenmiljö och ökenterräng på taktik och metoder? 

1.3 Disposition 

Första kapitlet är uppsatsens inledning och beskriver metod, material och uppsatsens 
upplägg. 

Andra kapitlet behandlar ökenkriget och det som karaktäriserar detta; terrängen och 
miljön samt de möjligheter och begränsningar som dessa innebär. 

Tredje kapitlet är en redogörelse för det slag som används i fallstudien där metoder och 
avgörande faktorer identifieras. 

Fjärde kapitlet avhandlar organisationen vid ett amerikanskt kavallerikompani och 
beskriver relevanta delar av dess taktik. 

Femte kapitlet avhandlar organisation och beskriver relevanta delar av taktiken för ett 
svenskt stridsvagnskompani. 

Sjätte kapitlet består av en analys där teorin i kapitel två, fyra och fem kopplas mot 
fallet i ett antal typsituationer. 

Sjunde kapitlet är en avslutning där slutsatser som besvarar uppsatsens frågeställningar 
formuleras. 

Åttonde kapitlet är en sammanfattning av uppsatsen. 

1.4 Avgränsningar 

Fokus för denna uppsats kommer att ligga på de taktiska, stridstekniska och 
organisatoriska likheter och skillnader som kan ha en inverkan på utgången för ett slag 

                                                 
1 Första Gulfkriget 
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med svenska pansarförband i en motsvarande situation. Teknikens inverkan kommer 
endast ytligt att beröras då jag har gjort bedömningen att svenska och amerikanska 
förband har en teknologisk nivå som motsvarar varandra och att eventuella tekniska 
begränsningar hos det svenska förbandet åtgärdas innan insats. 

Fallstudien begränsas till två kompanier ur det 2:a kavalleriregementet i syfte att skapa 
en hanterbar analys på en relevant organisatorisk och taktisk nivå. 

Endast de delar av doktriner, reglementen och handböcker som behandlar de 
identifierade anfalls- och försvarsmetoderna kommer att redovisas. Därmed redogörs 
inte för det fulla taktiska konceptet hos aktuella förband. 

1.5 Antaganden 

Jag har gjort antagandet att läsaren besitter en militärteoretisk bakgrund som minst 
motsvarar krigsvetenskaplig grundkurs på Yrkesofficersprogrammet och att läsaren 
därmed har förståelse för grunderna i armétaktik, krigföringens principer samt de 
grundläggande förmågorna.  

1.6 Metod 

Den metod jag har valt för denna uppsats är en fallstudie, i detta fall ett specifikt slag 
från det första kriget i Persiska Viken år 1991, slaget om 73:e östra. Det jag har gjort 
med det aktuella fallet är att analysera det och identifiera ett antal situationer och 
avgörande faktorer i slaget. De i analysen identifierade situationerna har sedan 
behandlats i två kapitel för att skapa en teoretisk grund som sedan kopplas mot fallet för 
att besvara uppsatsens frågeställning. Analysen är i huvudsak en komparation mellan de 
två olika koncepten som presenteras i uppsatsen. 

Metodvalet innebär vissa begränsningar gällande allmängiltigheten i 
forskningsresultatet eftersom det är specifik situation med ett antal parametrar som 
kanske inte kan anses vara generella för ökenkrigföring. Det är svårt att med en 
fallstudie formulera något definitivt; i samma situation med samma förutsättningar, kan 
resultatet bli helt annorlunda eftersom det är så många faktorer som spelar in. 

1.7 Material 

För redovisningen av slaget som ligger till grund för fallstudien har jag använt mig av 
ett antal olika artiklar och rapporter för att skapa en så korrekt bild som möjligt av 
händelseförloppet. 

För att beskriva den amerikanska organisationen och taktiken har i huvudsak arméns 
handböcker för kavallerioperationer2 och kavallerikompani3 använts. 

För att beskriva den svenska organisationen och taktiken har i huvudsak arméns 
reglemente för stridsvagnskompani4 använts.  

                                                 
2 US Army Field Manual 17-95 Cavalry Operations 
3 US Army Field Manual 17-97 Cavalry Troop 
4 Brigadreglemente Armén Stridsvagnskompani Slutlig utgåva 
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1.8 Källkritik 

1.8.1 Reglementen, handböcker och stabspublikationer 

Källor i form av reglementen, doktriner och handböcker kan anses vara äkta och sakliga 
och även om de inte är till fullo objektiva då de är skrivna av en liten grupp människor 
är de den enda källan som finns att tillgå för att beskriva den aktuella teorin. Även om 
vissa avsnitt av uppsatsens avhandling bygger på delar ur amerikanska handböcker 
anser jag att dessa källor inte är tendentiösa, de bygger på mångårig erfarenhet och det 
känns väldigt avlägset att dessa skulle vara subjektiva, då de syftar till att utbilda 
personal vars överlevnad kan komma att bero på handboken ifråga. 

Brigadreglemente Armén Stridsvagnskompani är upphävt, dock har det ej ersatts av 
något annat reglemente. Därför har jag gjort bedömningen att det är det reglemente som 
fortfarande tillämpas i Armén och anser att det kan ligga till grund för min analys. 

De amerikanska handböcker som använts är i vissa fall även de upphävda och ersatta av 
nyare utgåvor, men för att göra en korrekt analys av det aktuella fallet har dessa källor 
valts med hänsyn till samtidigheten till händelsen i de fall detta är tillämpbart.  

1.8.2 Källor om slaget om 73:e östra 

De källor jag har använt mig av för att beskriva händelseförloppet för slaget som 
används som grund till fallstudien är nära händelsen i tid, de flesta är utgivna under 
första delen av 90-talet, d.v.s. inom ett par år från det att händelsen ägde rum. I 
huvudsak har jag använt mig av primärkällor i form av skildringar av slaget från 
personal som deltog, vars erfarenheter har publicerats i tidsskrifter eller böcker med 
anknytning till US Army. Dessa bygger alltså på material från soldater som stred och 
innehåller personliga åsikter och subjektiva tendenser. Dock är det händelseförloppet 
jag är intresserad av, inte en eventuell analys av händelser och jag uppfattar att detta 
redovisas korrekt. Genom att studera flera olika källor och jämföra eventuella 
avvikelser mellan källorna anser jag mig kunna skapa mig en korrekt och objektiv bild 
av vad som hände. 

1.8.3 Användandet av Wikipedia 

Jag har vid ett flertal tillfällen använt mig av det internetbaserade uppslagsverket 
Wikipedia som källa. Som de flesta internetkällor har jag betraktat det material jag fått 
därifrån med viss skepsis och ställt upp ett antal kriterier för att jag ska gå vidare med 
det: 

 Källhänvisningar skall finnas med i slutet av artikeln. 

 Artikeln skall inte vara felrapporterad. 

I de fall där det har varit möjligt har jag gått tillbaka till de källor som Wikipedia 
hänvisar till för att i största möjliga mån eliminera eventuella tendenser och subjektiva 
bedömningar.  

1.9 Definitioner 

Anfall Anfallsstrid genomförs när syftet är att nå ett avgörande. 
Anfall kan även genomföras med lägre ambition och andra 
syften, till exempel att ta terräng, avskära, öppna väg, hindra 
motståndarens verksamhet, stridsspana och neutralisera.5 

                                                 
5 Försvarsmakten (2008), Reglemente för markoperationer, s. 63 
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Försvar Försvarsstriden syftar i huvudsak till att hindra motståndaren 
från att ta eller nyttja terräng, men kan även användas för att 
binda motståndaren i strid så att denne blir öppen för anfall.6 

  

Koalitionen De nationer som officiellt motsatte sig Iraks invasion av 
Kuwait. De tre största medlemmarna var USA, Saudiarabien 
och Storbritannien. 

Linje I uppsatsen nämns ett flertal linjer (67:e, 70:e och 73: östra). 
Dessa linjer är fasta kartlinjer som uppträder med en 
kilometers avstånd. 

Operation Desert Sabre Markfasen i Operation Desert Storm 

Taktik Taktik är läran om olika tillvägagångssätt och omfattar 
samordning och metoder inom enskilda slag och mindre 
operationer för att nå uppsatta mål.7 

Wadi En wadi är en uttorkad floddal som vanligtvis är torrlagd. 

  

1.10 Definitioner för det amerikanska kavalleriet 

1.10.1 Enheter 

Det amerikanska kavalleriet benämner sina enheter annorlunda jämfört med resten av 
armén, dock motsvarar inte dessa benämningar de som används av det svenska 
kavalleriet. 

Squadron Motsvarar en infanteribataljon 

Troop Motsvarar ett infanterikompani 

I uppsatsens avhandling kommer begreppen bataljon och kompani att användas. 

 

1.10.2 Anropssignaler 

Enhetsnamnen som används av det amerikanska kavalleriet följer inte det system som i 
huvudsak används inom NATO8 utan nyttjar ett eget system. Följande anropssignaler 
kommer att användas i uppsatsen för att beteckna förband och befattningar: 

Eagle E-kompaniet, 2:a kavbat, 2:a kavreg 

Ghost G-kompaniet, 2:a kavbat, 2:a kavreg 

                                                 
6 Ibid, s. 67 
7 Försvarsmakten (2008), Reglemente för markoperationer, s. 31 
8 ATP-1, volume II: Allied Maritime Signal and Maneuvering Book behandlar anropssignaler för NATO-

förband, bl.a. återfinns E som Echo och G som Golf i den publikationen. 
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2 ÖKENKRIGET 

2.1 Ökenmiljö 

2.1.1 Ökentyper 

En öken karaktäriseras av en årlig nederbörd på mindre än 254 mm nederbörd per år 
och extrema temperaturer och temperaturskillnader; från 55ºC på dagen till nära 
nollpunkten på natten9. Den amerikanska krigsmakten har i sin handbok för operationer 
i ökenmiljö identifierat tre typer av ökenmiljö:10 

Bergig ökenmiljö består av spridda områden av bergsterräng separerade av torra och 
platta områden. Stigningar kan uppträda gradvis eller abrupt i den platta terrängen. 
Eventuell nederbörd uppträder oftast på högre höjder och kan skapa störtfloder som i sin 
tur skapar raviner i terrängen. I vissa fall kan tillräcklig nederbörd skapa grunda sjöar 
som karaktäriseras av en hög salthalt. 

Den andra typen av ökenmiljö karaktäriseras av stora områden av bergsplatåer. Ett 
annat vanligt förekommande terrängparti är dalar som skapats av erodering. Dessa dalar 
kan även utsättas för störtfloder vid regn. 

Den tredje typen av ökenmiljö består av sand och sanddyner. Denna typ av öken kan i 
sammanhanget ses som relativt platt, även om dyner kan vara flera hundra meter höga 
och flera kilometer långa. Platta områden kan sträcka sig flera kilometer utan 
höjdvariationer.  

2.1.2 Infrastruktur och kommunikation 

Vägar existerar inte i någon större utsträckning bortom de kommunikationslinjer som 
finns mellan knutpunkter i öknen. Generellt sett tillåter öknen rörelser i alla riktningar 
utan vägar men vissa underlag gör fordonstrafik i stort sett omöjlig. Det finns ofta stigar 
och leder som används för förflyttning till fots, vars storlek varierar avsevärt.11 

2.1.3 Vind 

Öknar drabbas ofta av kraftiga vindar som i kombination med damm och sand påverkar 
bl.a. siktförhållanden. Det är inte ovanligt att sandstormar pågår i flera dagar.12  

2.2 Terräng- och miljöpåverkan 

2.2.1 Terrängens generella påverkan 

Terrängen i ökenmiljö har samma taktiska betydelse som andra miljöer, det är däremot 
mycket svårare att dra fördel av den13. Avsaknaden av stora skyddade terrängavsnitt gör 
det svårare för förband att framrycka och uppträda dolt. De möjligheter som finns består 
i huvudsak av raviner och motsvarande terräng, vilka rätt utnyttjade kan användas till 
stor fördel för det egna förbandet. 

En slutsats som tyskarna drog efter andra världskrigets ökenkrig är vikten av att 
rekognosera både anfalls- och försvarsterräng14. Markens beskaffenhet är av stor vikt 

                                                 
9 http://encarta.msn.com/encyclopedia_761572480/Desert.html 
10 US Army Field Manual 90-3, kap 1, sekt 1 
11 Ibid, kap 1, sekt 1 
12 Ibid, kap 1, sekt 1 
13 Toppe, A., Desert Warfare: German Experiences in World War II, kap 3 
14 Ibid, kap 3 
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om ett förband ämnar nyttja hjulgående fordon. Mot bakgrund av detta blir farbara 
vägar och speciellt korsvägar av stor betydelse i ett ökenkrig. Att säkerställa egna 
underhållslinjer hålls säkra medan motståndarens störs eller skärs av är en 
framgångsfaktor i öknen15. Nyckeln till framgång identifieras således av amerikanska 
marinkåren som rörlighet, ett koncept som nyttjades under andra världskriget av både 
Montgomery och Rommel och av Israel i kriget 1973. Den vidsträckta terräng som 
kännetecknar den tredje typen av öken som nämndes tidigare, sandöken, öppnar för 
stora möjligheter vad gäller framryckning och taktiska manövrar i form av exempelvis 
omfattningar1617. Samtidigt innebär samtliga typer av ökenterräng även begränsningar 
för framryckande förband; bergig öken innehåller många vassa stenar och klippkanter 
som ökar risken för punktering på hjulfordon. Stora ansamlingar av salt, s.k. saltträsk 
kan under nederbördsperioder skapa stora ytor som måste kringgås. Uttorkade floder 
skapar under de torra perioderna svårpasserbara hinder som vid nederbörd blir till 
störtfloder, vilka mynnar ut i stora lersjöar. Således kan vädret medföra stora 
begränsningar i handlingsfrihet och rörlighet i vissa situationer. 

2.2.2 Miljöns påverkan 

Ökenmiljön erbjuder generellt sett goda observations- och verkansmöjligheter. Tack 
vare den platta terrängen är det lätt att uppnå maximalt verkansavstånd med 
direktverkande vapen och även att observera över långa avstånd. Dock kan ögat (och 
således även optiska hjälpmedel) påverkas av de extrema temperaturer som kan nås i 
ökenmiljö. Skiftningarna i temperaturen påverkar djupseendet och den distorsion som 
uppträder gör att identifiering blir svårare. 

Damm och sand erbjuder både taktiska möjligheter och begränsningar för förband som 
uppträder i sådan miljö. Vid rörelse, speciellt med tyngre förband, rörs damm och sand 
upp i stora mängder vilket i stor utsträckning begränsar dolt uppträdande. Vid 
inskjutning av indirekt eld kan träff hitom målet skapa en sandridå och dölja målet för 
vidare bekämpning. Samtidigt erbjuder samma situationer möjligheter, vid till exempel 
anfall kan huvuddelen av anfallsrörelsen döljas av den upprivna sanden. Detta ger 
motståndaren mindre möjligheter att bedöma anfallets styrka och underlättar dolda 
omfattningar m.m. 

                                                 
15 US Army Field Manual 90-3, kap 1, sekt 1 
16 Ibid, kap 3, sekt 1 
17 Toppe, A., Desert Warfare: German Experiences in World War II, kap 3 
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3 SLAGET OM 73:E ÖSTRA 

3.1 Introduktion 

Slaget om 73:e Östra utspelade sig i huvudsak den 26:e februari 1991, under det första 
Gulfkriget som en del i Operation Desert Sabre, vilken syftade till att med sjunde kåren 
framrycka från Saudiarabien in i Irak och skära av eventuella irakiska reträtter från 
Kuwait samt slå fem divisioner ur det Republikanska Gardet18. 

3.2 Medverkande förband 

3.2.1 Koalitionen 

De amerikanska styrkor som deltog i slaget tillhörde den sjunde armékåren, vilken även 
underställdes ett brittiskt förband1920: 

 2:a Mekaniserade Kavalleriregementet (US) 

 3:e Pansardivision (US) 

 1:a Infanteridivisionen (US) 

 1:a Pansardivisionen (GB) 

3.2.2 Irak 

De irakiska styrkorna bestod av delar från ett antal divisioner ur det Republikanska 
Gardet21: 

 Medina (2:a Pansardivisionen) 

 Tawalkana (3:e mekaniserade divisionen) 

 Adnan (7:e mekaniserade divisionen) 

3.3 Terräng och förhållanden 

Terrängen i det aktuella området är av ökenkaraktär och kan klassas som den tredje 
typen av ökenterräng, enligt det av amerikanska marinkåren framtagna 
klassificeringssystem som tidigare beskrivits. Under slaget dominerades vädret av en 
sandstorm som begränsade observationsavstånden till 1000 meter22. 

3.4 Stridsplan 

Planen för förpatrullen ur sjunde kåren var, efter den initiala framryckningen norrut in i 
Irak från Saudiarabien, att vända österut och slå mot fiendens högra flank i syfte att 
bryta igenom linjerna och nå det Republikanska Gardet. Kavalleriet skulle söka strid 
fram till 70:e östra linjen, varpå de tyngre förbanden skulle fortsätta striden i östlig 

                                                 
18 http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_73_Easting 
19 http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_73_Easting 
20 http://en.wikipedia.org/wiki/1st_Armoured_Division_(United_Kingdom) 
21 http://www.freerepublic.com/focus/f-vetscor/1325961/posts 
22 Field Artillery Journal, April 1992, s. 49 
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riktning.23 Rörelsen skulle samordnas med den artonde kåren i syfte att uppnå lokal 
överlägsenhet och slå Republikanska Gardet24. 

3.5 Övergripande händelseförlopp 

Slaget tog sin början vid 67:e östra där kavalleriet fick sin första stridskontakt och 
nedkämpade ett mindre antal fordon. Under den fortsatta framryckningen österut mot 
70:e östra nedkämpades ytterligare ett antal fordon och irakiska posteringar. Vid 70:e 
östra möttes förtruppen av ett antal stridsvagnar som nedkämpades, varpå 
framryckningen fortsatte i högt tempo mot 73:e östra, trots riktlinjen att kavalleriet inte 
skulle ta terräng bortom 70:e.25 Väl framme vid 73:e östra möttes de amerikanska 
styrkorna av hårdare motstånd än tidigare i form av Republikanska Gardets 
Tawalkanadivision. Efter ett antal timmars strid på och invid 73:e östra hade större 
delen av de irakiska förbanden nedkämpats eller tillfångatagits. Kavalleriet 
kvarstannade i sina stridsställningar medan 1:a infanteridivisionen framryckte genom 
deras linjer i mörkret efter en massiv spärreld och fortsatte österut.26 

3.6 2:a kavalleribataljon (2:a kavalleriregementet) 

3.6.1 Bataljonens gruppering vid anfallets början 

 

 

3.6.2 Eagle 

Eagle fick sin första stridskontakt ungefär klockan 16.00, samtidigt som man 
observerade ett antal förberedda stridsställningar längre fram, då man blev beskjutna 

                                                 
23 http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_73_Easting#Plan 
24Schubert, F., & Kraus, L., The Whirlwind War, s. 189 
25 http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_73_Easting 
26 Field Artillery Journal, April 1992, s. 53 
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från en bunker och ett byggnadskomplex på kompaniets högra flank i höjd med 67:e 
östra. Kompanichefen beordrade fram stridsvagnsplutonerna i täten medan 
pansarskytteplutonerna gav nedhållande eld mot byggnadskomplexet med akan och 
pansarvärnsvapen. På grund av framryckningstempot hade inte kompaniets eldledare 
möjlighet att gruppera sin vagn för att ta fram måldata utan fick istället nyttja kompass, 
GPS samt siktet i ett av pansarskyttefordonen för att bestämma fiendens position. 

I och med kontakten med fientligt pansar valde kompanichefen att fortsätta 
framryckningen mot 70:e östra med stridsvagnarna i täten och de två pansarskytte-
plutonerna som flank- och bakåtskydd. När kompanichefen rullade över ett krön på 70:e 
möttes han av åtta stridsvagnar på under 1000 meters avstånd, varav tre nedkämpades 
av hans egen stridsvagn inom sju sekunder. Resterande irakiska stridsvagnar 
nedkämpades av de två stridsvagnsplutonerna som samordnade sin eld som i ett 
skolboksexempel27. 

Genom hela anfallet rapporterade Eagles eldledare händelseutvecklingen och måldata 
till bataljonens eldledare, vilket medförde att samtliga bataljoner och kompanier hela 
tiden hade en aktuell lägesbild. Samtidigt påminde bataljonens eldledare Eagle om att 
de hade bataljonsartilleriet till sitt förfogande, varpå kompanichefen begärde indirekt 
eld bakom den aktuella fienden i syfte att isolera honom. På grund av avståndet som det 
höga framryckningstempot hade skapat kunde kompaniets eldledare inte nå 
bataljonsartilleriet, men hans begäran vidarebefordrades av bataljonseldledaren som 
lyssnade på bekämpningsnätet. Dock hann artilleriet aldrig verka eftersom kompaniet 
framryckte med så pass hög hastighet. 

Regementschefen plan var, i enlighet med kårchefens vilja, att slå de irakiska förbanden 
som fanns grupperade väster om Republikanska Gardets Tawalkanadivision, för att 
sedan göra halt vid 70:e östra och låta 1:a infanteridivisionen passera och fortsätta 
anfallet österut. Kompanichefen för Eagle bedömde när han hade nått 70:e att han var 
nödgad att fortsätta anfallet för att behålla överraskningsmomentet, varpå Eagle fortsatte 
framryckningen med hög hastighet och anföll in i vad som var ett försök till en irakisk 
motattack bestående av ett antal stridsvagnsplutoner och ett stort antal 
pansarskyttefordon. Under anfallet blev kompanichefen uppropad av sin ställföreträdare 
som skötte kontakten med bataljonen och påmind om att 70:e var gränsen för 
framryckningen, varpå denne svarade: 

”We’re already past 70 and in contact. Tell them I’m sorry!”28  

Kompaniet nådde 73:e östra linjen strax innan klockan 16.30 och nedkämpade ett antal 
stridsvagnar i direkt anslutning till linjen. Tidigare hade resterande irakiska enheter gett 
upp i liknande situationer men nu stred de vidare trots förluster. Eagle grupperade sig på 
linjen i ett runtomkringförsvar med stridsvagnsplutonerna vända österut mot fienden 
och pansarskytteplutonerna som skydd i flankerna och bakåt. Samtidigt gjorde resten av 
bataljonen halt i höjd med Eagle på 73:e. 

Runt klockan 17.00 hade kompaniets granatkastare grupperat och var eldberedda när 
kompaniet blev beskjutna av kulsprutor på bred front. På grund av ett tekniskt fel i 
eldledningsvagnen kunde man inte använda värmesiktet. Istället använde man sig av 4:e 
plutons chefsvagn som observatör och bekämpade irakiernas stridsställning med 
spränggranater från de två 107 mm granatkastarna under drygt en och en halv timme till 
eldgivningen upphörde. 

                                                 
27 Field Artillery Journal, April 1992, s. 50 
28 Ibid, s. 51 
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Under de nästkommande timmarna var det lugnt i Eagles sektor, men på spridda ställen 
längs frontlinjen försökte irakierna kraftsamla till motanfall som slogs tillbaka av 
amerikanska förband, vars artilleri konstant regnade granater över irakierna. I en 
stridspaus strax efter klockan 22.00 begärde Eagle indirekt eld mot ett terrängavsnitt 
som doldes av en höjd, men där man tidigare under slaget observerat fordon. Två 
eldstötar mot området resulterade i ett antal explosioner. Den sista eldstöten 
koordinerades med 1:a divisionens framryckning genom kavalleriets linjer och bestod 
av över 300 granater och raketer som regnade ner på ett område över tre kilometer brett 
och en kilometer djupt.  

  

3.6.3 Ghost 

Ghost, som släpade en dryg kilometer bakom Eagle på vänster sida, nedkämpade ett 
antal stridsfordon under framryckningen mot 67:e östra och vid klockan 15.30, en 
stridsvagnspluton men mötte inget starkare motstånd förrän man nådde 73:e östra, där 
Eagle redan var i strid och bortom dem, så även Iron- och Killerkompanierna. Ghosts 
kompanichef beordrade hela kompaniet att formera sig på stridslinje i höjd med 73:e 
linjen. Man hamnade på ett litet krön från vilket man överblickade en wadi. Irakierna 
hade tagit tagit stridsställning i värn på andra sidan wadin med både fordon och trupp. 
Runt klockan 17.00, drygt en kvart efter Ghost tagit stridsställning och börjat bekämpa 
irakierna, besvarade de elden med artilleri och stormade över wadin med infanteri. 
Infanteriet nedkämpades av kompaniet, men artillerigranaterna fortsatte detonera runt 
omkring dem. Kompaniets stridsställning på krönet medförde att de var väl synliga från 
de irakiska ställningarna men de irakiska förbanden lyckades inte samla till någon 
koncentrerat anfall förrän vid klockan 17.45, då en pansarstyrka framryckte mot 
kompaniets vänstra flank som endast bestod av en pansarskyttepluton och 
bataljonsartilleriets COLT2930. Ghosts eldledare kallade in omedelbar nedhållande eld 
som inom 60 sekunder slog ner på tätfordonen i form av DPICM31 och stoppade 
framryckningen. Samtidigt öppnade pansarskytteplutonen eld, understödda av en snabbt 
tillskyndande stridsvagnspluton, och nedkämpade samtliga irakiska fordon. 

Striden fortsatte och vid klockan 18.00 försämrades förhållandena då sandstormen 
intensifierades, sikten med blotta ögat begränsades till 50 meter men fordonens 
värmesikten gav fortfarande klara bilder på avstånd upp till en kilometer32. Ghost 
anfölls gång på gång av irakiska förband i wadin. Anfallsvågorna bestod av två olika 
förband från Tawalkanadivisionen som försökte dra sig ur striden i Eagles område, 
vilket ledde dem rakt mot Ghosts stridsställning. Underrättelsesektions teori om 
irakiernas orubbliga försök till anfall var att de endast försökte dra sig ur striden och den 
enda vägen var genom wadin förbi Ghost33. Under fyra timmar höll Ghost stånd mot 
irakiernas upprepade anfall med hjälp av artillerield. Bekämpningsnätet var ofta så 
ansträngt att plutonchefer fick krypa mellan sina fordon och eldledarvagnarna för att 
begära bekämpning av nya mål. Eldledarna (kompaniets och bataljonens) placerade sig 
långt fram i linjen, vilket medförde att man kunde ha den fysiska kontakten när 
radionätet var fullt. Till slut började tillgången på ammunition att tryta hos Ghost och 
man avlöstes av ett stridsvagnskompani (Hawk).  

 

                                                 
29 Combat Observation Lasing Team (eldobservatör) 
30 Field Artillery Journal, April 1992, s 51 
31 Dual-purpose improved conventional munitions 
32 From the S&S archives: The Battle of the 73 Easting 
33 Ibid 



LEDNINGSSKOLAN                      2009-07-07 11 
 
Yrkesofficersprogrammet 2006-2009 

3.7 Identifierade anfalls- och försvarsmetoder 

Följande stridssituationer har identifierats i slaget och kommer att ligga till grund för 
analysen: 

 Stridsspaning 

 Snabbt anfall utan förberedelser 

 Försvar av tagen terräng 

 Försvar i bataljons ram 

 Avlösning och framryckning genom eget förband 

3.8 Avgörande faktorer 

3.8.1 Överraskning 

2:a kavalleriregementet var det enda av koalitionens förband som under kriget var 
uppenbart underlägsna i antal då man hamnade mellan två irakiska divisioner34. 
Samtidigt hade de irakiska förbanden förväntat sig ett anfall från söder och öst och 
tvingades således när koalitionen anföll västerifrån att vända samtliga förband för att 
möta hotet, vilket ledde till oreda i de irakiska ställningarna. Denna överraskning ledde 
till att kavalleriet, trots sin numerära underlägsenhet, kunde anfalla genom de irakiska 
ställningarna fram till det Republikanska Gardet. En av plutoncheferna ur Ghost 
sammanfattade slaget med följande ord: 

”All I know is that a squadron's supposed to be able to take a brigade. A troop's 
supposed to be able to take a battalion. A fire team, a company. Our fire team took out a 
brigade.”35 

3.8.2 Tempo 

Tempo identifieras i Handbok för kavallerikompani som en av de grundläggande 
faktorerna för offensivt agerande och definieras som hastigheten av militära 
handlingar36. Att kontrollera och anpassa tempot är nyckeln till att behålla initiativet och 
kan, enligt handboken, vara högt eller lågt, beroende på förbandets kapacitet i 
förhållande till motståndaren37. Eagle höll under hela anfallet fram till 73:e ett högt 
tempo som ledde till att motståndaren aldrig hann agera utan tvingades hela tiden att 
reagera på kompaniets manövrar. Man tillät aldrig kompaniet att stanna och bli statiskt 
utan rörde sig konstant framåt.  

3.8.3 Lägesuppdatering/informationsflöde 

Kompanierna nyttjade olika vägar för att säkerställa att lägesbilden ständigt var aktuell. 
Eagles eldledare rapporterade löpande läget till bataljonsartilleriet och eftersom 
samtliga kompanieldledare hade ständig passning på nätet fick de den aktuella 
lägesbilden uppdaterad över tiden, vilken de rapporterade till respektive ledningsplats. 
När kompanichefen för Eagle mötte åtta stridsvagnar efter att ha rullat över ett krön 
blev dennes första prioritet att nedkämpa de fientliga vagnarna med direktriktad eld, då 
detta är den primära verkansfunktionen hos manöverförbanden. I en dylik situation blir 
det en naturlig reaktion att i första hand agera som vagnschef, i andra hand som 

                                                 
34 Schubert, F., & Kraus, L., The Whirlwind War, s. 189 
35 From the S&S archives: The Battle of the 73 Easting 
36 US Army Field Manual 17-97, kap 5, sekt 1 
37 Ibid, kap 5, sekt 1 
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kompanichef38. Kompaniets eldledare rapporterade omedelbart läget över bataljonens 
bekämpningsnät medan kompanichefen var upptagen, vilket gav bataljonchefen ett 
bättre beslutsunderlag för nyttjandet av övriga kompanier.  

Vid stridsställningen vid 73:e östra grupperade eldledarna i fronten vilket gav dem 
möjligheter att själva sköta den indirekta elden och låta kompani- och plutonchefer 
koncentrera sig på den direkta elden, understödda av det till del autonoma artilleriet. 
Den täta grupperingen medförde även att bataljonens COLT som grupperade med Ghost 
kunde utnyttja sidoordnade vagnar för att inhämta värden då dennes värmesikte 
fallerade.  

3.8.4 Indirekt eld 

Användandet av indirekt eld spelade en stor roll för slagets utgång, speciellt för Ghost 
som utan stöd från artilleriet hade löpt stor risk att blivit slagna av irakiska anfall. Att 
effektivt integrera CS39 kan betyda skillnaden mellan vinst och förlust på slagfältet, 
menar handboken för kavallerikompani40, vilket blir väldigt tydligt ett antal fall under 
slaget. 

 När irakiska förband kraftsamlade till Ghosts vänstra flank som endast bestod av 
en pansarskyttepluton och en eldledare kunde anfallet hejdas med hjälp av 
artilleriet, vilket gav kompaniet tid att organisera sig och nedkämpa resten av 
anfallsstyrkan med direktriktad eld. Förutom fysisk verkan i målet kan den 
indirekta elden ha en psykologisk effekt41. Vi kan också i detta exempel se hur 
radiodisciplin spelar en stor roll i situationer där tiden är knapp, då Ghost 
begärde omedelbar nedhållande eld tystnade samtliga på nätet för att 
bekämpningen skulle kunna ledas utan dröjsmål och interferens42 

 Bataljonsartilleriet i allmänhet och dess eldgivning i samband med 1:a 
infanteridivisionens passerande genom kavalleriets stridsställningar i synnerhet 
fick stor verkan, man uppskattade att artilleriet nedkämpat drygt 70 fordon, ett 
antal ammunitionsbunkrar samt en stor mängd infanteri. Detta visar tydligt att 
den indirekta elden underlättade de direktverkande enheternas utförande av 
uppgifter. 

3.8.5 Individens handlingskraft 

”Var och en, oavsett grad och ställning, måste vara medveten om betydelsen av initiativ. 
Passivitet leder till förlorade möjligheter och det får oftare allvarligare konsekvenser än 
misstag i fråga om val av tillvägagångssätt.”43 

Ovanstående citat är hämtat från det svenska reglementet för markoperationer och 
vikten av detta kan tydligt härledas till ett par exempel i det aktuella fallet. Individens 
förmåga att söka nya lösningar kan vara av största vikt för förbandets framgång i strid. 

 När Eagles eldledare inte hann gruppera sitt fordon för att exempelvis mäta 
avstånd under anfallet gjorde han helt sonika avsittning vid uppehåll i 
framryckningen och samverkade med närmaste fordon. Med hjälp av 
värmesikte, kompass och GPS hade han hela tiden aktuella uppgifter för att 

                                                 
38 Mj Kent Nysten 
39 Combat support 
40 US Army Field Manual 17-97, kap 6, sekt 1 
41 Field Artillery Journal, April 1992, s. 51 
42 Ibid, s. 51 
43 Försvarsmakten (2008), Reglemente för markoperationer, s. 11 
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kunna bekämpa mål med indirekt eld, trots att han inte kunde utnyttja den 
ordinarie utrustningen. 

 Samma scenario utspelade sig då kompanierna tagit stridsställning vid 73:e 
linjen och eldledarvagnarnas värmesikten fallerade. Eldledarna kröp då mellan 
fordonen för att kunna inhämta aktuella måldata och fortsätta leda den indirekta 
elden. 
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4 USA  

4.1 Organisation och utrustning – tungt kavallerikompani 

44 

Ett tungt kavallerikompani består av 6 officerare och 126 soldater organiserade i en 
ledningstropp, två spaningsplutoner, två stridsvagnsplutoner, en granatkastartropp och 
en underhållstropp. Kompaniet tillförs sedan resurser från bataljonen i form av 
eldledare. 

4.1.1 Ledningstropp 

Ledningstroppen är utrustad för att kunna leda kompaniet samt verka som kompaniets 
logistikdel. Kompanichefen leder från en stridsvagn (M1) och följs av ett bepansrat 
ledningsfordon,  ett pansarskyttefordon (M3 Bradley), en lastbil med vattentank på släp-
vagn samt två lätta lastbilar med en släpvagn.45 

4.1.2 Spaningspluton 

Spaningsplutonens uppgift är i huvudsak att spana och bevaka, eller i de fall som 
kompaniets tyngre delar är koncentrerade till andra områden, att genomföra anfalls- 
eller försvarsstrid. Plutonen består av tre spaningstroppar där varje tropp är utrustad 
med två pansarskyttefordon (M3 Bradley).46  

4.1.3 Stridsvagnspluton 

Stridsvagnsplutonen har tre huvuduppgifter; anfall, försvar och förflyttning. Varje 
pluton består av fyra M1A1 stridsvagnar organiserade i två troppar. 

4.1.4 Granatkastartropp 

Granatkastartroppen har till uppgift att understödja det egna kompaniet med indirekt 
eld. Troppen är utrustad med två granatkastarpansarbandvagnar (XM106).47 

4.1.5 Underhållstropp 

Underhållstroppen är utrustad för att kunna felsöka och reparera majoriteten av 
utrustningen på kompaninivå, vilket inkluderar bärgning av samtliga fordon. Troppens 
                                                 
44 US Army Field Manual 17-97, kap 1, sekt 1 
45 Ibid, kap 1, sekt 1 
46 Ibid, kap 1, sekt 1 
47 Ibid, kap 1, sekt 1 
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utrustning består av en pansarbandvagn, en bärgningsbandvagn, en lätt lastbil med 
släpvagn samt två lastbilar med släpvagnar. 

4.1.6 Eldledare 

Kompaniet tillförs i regel en eldledargrupp från bataljonsartilleriet. Eldledargruppen 
består av en eldledare, en gruppchef, en specialist och en signalist. Gruppen framrycker 
i en eldledarpansarbandvagn (M981).48 

4.2 Taktik 

4.2.1 Kavalleriets grundkoncept 

För att förstå kavalleriets agerande på slagfältet är det viktigt att förstå konceptet bakom 
denna typ av enhet. Kavalleriets huvudsakliga uppgift är att bedriva spaning samt agera 
närskydd för egna operationer för att ge chefer för större enheter som divisioner och 
kårer en större handlingsfrihet49. Genom att erbjuda rörliga och flexibla förband 
genomförs detta i huvudsak på följande sätt:50 

1. Genom hög rörlighet ökar kavalleriet högre chefs kapacitet att inhämta 
underrättelser om fienden, terrängen och läget vilket ger denne möjlighet att 
förekomma fienden i dennes beslutscykel. 

2. Genom flexibla förband skapas möjligheter för högre chef att kraftsamla övriga 
manöverförband till motståndarens kritiska sårbarheter genom kavalleriets 
förmåga att binda fienden. 

3. I situationer där ordinarie ledningssystem är utslagna eller utstörda kan 
kavalleriet skapa möjligheter för chefen att leda genom att söka fysisk kontakt 
med chefens direkt underställda chefer. 

Vi ser tydligt hur kavalleriförband agerar som högre chefs ögon och öron på slagfältet 
genom att vara rörliga, flexibla och hela tiden uppträda aktivt. 

 

4.2.2 Anfallstaktik, offensivt agerande 

4.2.2.1 Grunder 

Kavalleriets anfallstaktik vilar på fyra grundpelare; överraskning, kraftsamling, tempo 
och djärvhet. Motståndaren skall anfallas där han minst anar det och förbandet skall 
kraftsamlas för att uppnå lokal överlägsenhet, dock måste det egna förbandets sårbarhet 
beaktas när detta sker. Chefen måste alltid hålla sig uppdaterad om läget så att han kan 
kraftsamla till motståndarens kritiska sårbarheter, slå dessa och sedan sprida ut sig för 
att överleva. Att kontrollera tempot och anpassa till den aktuella situationen är nyckeln 
till att behålla initiativet. Nyckeln till framgång i ett anfall är djärvhet i planens 
genomförande. Som chef måste man förstå när och var risker tas men man får aldrig 
tveka att ta de risker som krävs.51 

                                                 
48 US Army Field Manual 17-97, kap 1, sekt 1 
49 US Army Field Manual 17-95, kap 1, sekt 1 
50 Ibid, kap 1, sekt 1 
51 US Army Field Manual 17-97, kap 5, sekt 1 
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4.2.2.2 Stridsspana52 

Kavallerikompaniet framrycker ofta som förpatrull åt bataljonen eller en stridsgrupp, 
där dess uppgift är att genom stridsspaning hitta motståndaren. Kavalleriets 
stridsspaning karaktäriseras av snabbt och offensivt agerande och under stridsspaning 
skall kompaniet lösa följande uppgifter:53 

 Rekognosera framryckningsvägar i området som tillåter hög 
framryckningshastighet. 

 Inspektera och klassificera broar, kulvertar samt övriga passager längs 
framryckningsvägarna, samt identifiera övergångar som inte tillåter snabb 
framryckning med tunga fordon. 

 Röja framryckningsvägarna från minor och hinder inom förbandets kapacitet, 
alternativt lokalisera en alternativ passage. 

 Forma och utveckla situationen vid stridskontakt. Ta och behåll initiativet. 

När kompaniet får uppgiften stridsspana begränsas ofta framryckningsdjupet av en 
tydlig gräns tillräckligt långt fram för att säkerställa stridskontakt. Terrängen delas in i 
två plutonsområden och framryckningen sker med spaningsplutonerna som tätenheter. 
Dessa har till uppgift att söka stridskontakt, forma situationen och skapa 
beslutsunderlag för chefen. Stridsvagnsplutonerna kan framrycka avsevärt bakom 
spaningsplutonerna, tack vare de senares höga skyddsnivå. Vid stridskontakt har chefen 
då handlingsfrihet med stridsvagnarna och kan välja att slå eller binda motståndaren. 
Chefen framrycker i täten där stridskontakt förväntas. 

 

4.2.2.3 Snabbanfall54 

Ett snabbanfall genomförs med kort förberedelsetid för att slå en motståndare som är 
oförberedd eller som inte har grupperat för strid. Det är ett rutinförfarande för kavalleri 
för att ta eller återta initiativet, eller för att bibehålla tempo i en rörelse. Följande 
uppgifter måste vara lösas för att ett snabbanfall skall kunna genomföras:55 

 Rekognosera motståndarens styrka, sammansättning och gruppering. 

 Avgöra om motståndaren har understödjande förband i närområdet. 

 Hitta en framryckningsväg som medger hög hastighet i skydd och skyl mot 
motståndarens flank. 

 Utse en manöverenhet (vanligen en eller båda stridsvagnsplutonerna) som ska 
anfalla målet från en gynnsam position. 

 Utse en understödsenhet (vanligen en eller båda spaningsplutonerna) som skall 
bekämpa motståndarens pansarvärnsvapen med direkt och indirekt eld på långt 
avstånd innan manöverenheten påbörjar sitt anfall. 

 Isolera motståndaren från sidoordnade förband med indirekt eld. 

 Anfall motståndaren genom eld, eller eld och rörelse och slå honom. 

                                                 
52 Movement-to-contact. 
53 US Army Field Manual 17-97, kap 5, sekt 1 
54 Hasty attack 
55 US Army Field Manual 17-97, kap 5, sekt 3 
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 När motståndaren är slagen, försvara tagen terräng och upprätta 
observationsplatser som kan observera framryckningsvägarna till kompaniet. 

Ovanstående uppgifter står i relation till varandra vad gäller de begränsningar som finns 
i tid. Ett lyckat snabbanfall beror på chefens kapacitet att nyttja sitt förband för att lösa 
uppgifterna i rätt ordning. Anfallet måste ske synkroniserat – olika enheter måste sättas 
in på rätt plats och vid rätt tillfälle. Beslut om ett snabbanfall tas oftast efter att en 
rekognosering av motståndaren visar att ett snabbt anfall krävs för att slå denne. I 
enlighet med uppgifterna ovan vilar taktiken för ett snabbanfall på följande punkter:56 

 Upptäckta eller misstänkta pansarvärnsvapen nedhålls och nedkämpas med 
direkt och/eller indirekt eld innan manöverenheten anfaller. 

 Motståndaren tvingas ta strid i två riktningar. 

 Motståndaren nedhålls och hindras att reagera. 

Ett snabbanfall utgår ofta från en stridsspaning, där minst en av spaningsplutonerna har 
kontakt med fienden. Medan kompaniet genomför anfallsförberedelser fortsätter 
spaningsplutonerna att lösa spaningsuppgifterna i syfte att skydda kompaniet från anfall 
i sida eller bakifrån. Sammansättningen av kompaniets manöverenhet styrs av fiendens 
storlek och styrka, antingen kan den utgöras av båda stridsvagnsplutonerna alternativt 
kan en pluton nyttjas som reserv eller understödsenhet. Spaningsplutonerna bestämmer 
inbrytningspunkt och understödsställning. Den indirekta elden är en viktig del i 
snabbanfallet och skall komplettera kompaniets rörelse i övrigt. Om möjligt skall 
understödjande artilleri nyttjas. Kompanichefen måste besluta om vem som äger, leder 
och flyttar den indirekta elden samt vilka begränsningar som finns. Beslut om detta tas 
med hänsyn till uppgiften, motståndaren, terrängen, truppen och tiden57. Inriktningen 
för den indirekta elden bör vara att:58 

 Nedhålla motståndaren medan spaningsplutonerna formar situationen. 

 Avskärma motståndarens spaningsförband och hindra dennes anfall under 
genomförandet av snabbanfallet. 

 Isolera motståndaren med hjälp av spräng- och rökgranater mellan målet och 
eventuella understödsställningar. 

 Flytta elden för att hindra motståndaren från att nyttja sina omgrupperingsvägar. 

 

4.2.3 Försvarstaktik, defensivt agerande 

4.2.3.1 Grunder 

Försvarsstriden syftar till att bekämpa motståndarens anfall och skapa möjligheter för 
ett eget anfall. Kavalleriets försvarsstrid kan även uppnå något av följande59: 

 Vinna tid. 

 Kraftsamla till annat område. 

 Nöta ut motståndaren inför ett eget anfall. 

                                                 
56 US Army Field Manual 17-97, kap 5, sekt 3 
57 METT-T – Mission, enemy, terrain, troops and time available 
58 US Army Field Manual 17-97, kap 5, sekt 3 
59 US Army Field Manual 17-97, kap 6, sekt 1 
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 Kontrollera nyckel- eller avgörande terräng. 

 Behålla taktiska, strategiska eller politiska mål. 

Kompaniet kan tvingas till försvarsstrid om det inte kan uppbringa tillräcklig slagkraft 
för att anfalla. 

Kavallerikompaniets försvarsstrid bygger på åtta grundpelare för att uppnå maximal 
effekt60. Kompaniet ska gruppera på djupet, då detta medför tidig stridskontakt vilket 
skapar handlingsfrihet samt möjliggör spaning och möjlighet att säkerställa fiendens 
framryckningsvägar. Kompaniet skall även sprida ut sig över större avstånd i sida, dock 
inte så långt att man inte förmår att uppnå lokal eldöverlägsenhet. Ett utspritt förband 
blir inte lika utsatt för fiendens kraftsamlade eld som helhet, dock kan enstaka enheter 
bli extra utsatta. Skydd kan uppnås genom passiva eller aktiva åtgärder, till exempel 
genom utspridning, observationsplatser, kamouflage, radiotystnad och ljud- och 
ljusdisciplin. Kompaniet skall även undvika att gruppera på uppenbara platser men 
samtidigt utnyttja terrängen så effektivt som möjligt. I terrängen skall bl.a. 
framryckningsvägar, kanaliserande terräng, stridsställningar (inklusive växel- och 
alternativa stridsställningar), naturliga hinder och svårpasserbara platser utrönas och 
rekognoseras. 

Anfall bygger på hastighet och massa, om motståndaren fördröjs genom hinder och eld 
tvingas han övergå till försvarsstrid eller urdragning61. För att hindra ett anfall krävs 
dessutom en kraftsamling till tid och rum där motståndaren inte kan undvika effekten av 
elden. Kraftsamling möjliggörs genom tidiga varningar och snabba manövrar av 
underordnade enheter. Genom att tvinga fienden att strida i flera riktningar störs även 
hans möjligheter att kraftsamla elden och han tvingas exponera sina flanker. Att genom 
försvarsförberedelser tvinga motståndaren till en bestämd plats öppnar för motanfall där 
han kan nedkämpas genom flank- och djupanfall. 

4.2.3.2 Försvar av stridsställning 

Försvar från en stridsställning begränsar kompaniets eld och rörelse till ett specifikt 
område och kompanichefen grupperar sina plutoner så att de kan samordna sin eld. 
Syftet är, såvida inte chefen väljer att anfalla eller dra sig tillbaka, att strida för att 
behålla terrängen. Inom uppgiften för försvar av stridsställning kan kompaniet 
fortfarande få uppgiften att observera och bibehålla stridskontakt med motståndaren 
bortom stridsställningen, en uppgift som då löses av spaningsplutonerna. Försvar av 
stridsställning har ett antal uppgifter som måste lösas:62 

 Avgör var motståndaren skall bekämpas och utse sammanstötsområdet. 

 Upprätta observationsplatser framför och på sidan om stridsställningen. 

 Rekognosera ordinarie och växelstridsställning. 

 Rekognosera alternativ stridsställning. 

 Fastställ eldområde för varje pluton. 

 Rekognosera fram- och tillbakaryckningsvägar mellan stridsställningen och det 
bakre läget. 

                                                 
60 US Army Field Manual 17-97, kap 6, sekt 1 
61 Ibid 
62 Ibid, kap 6, sekt 2 
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Bataljonchefen utser kompaniers stridsställningar så att han kan samordna eld från två 
eller flera kompanier till samma eldområde. Storleken på kompaniets eldområde bör 
vara tillräckligt stort för att varje kompani skall kunna förflytta sig till växel- och 
alternativa stridsställningar samt utföra lokala motanfall. Utifrån bataljonchefens 
målbild skall kompanichefen planera försvaret från sin stridsställning. Varje pluton skall 
tilldelas ordinarie och växelstridsställning, i största möjliga mån så att de kan avge 
flankerande eld samt kraftsamla elden till sammanstötsområdet. Om kompaniet inte kan 
täcka hela området med direktriktad eld skall den indirekta elden planeras så att den 
täcker eventuella döda zoner. Tydliga utgångspunkter för målangivning skall nyttjas.63 

När försvarsförberedelser är slutförda skall hela kompaniet förutom observatörer 
tillbakarycka till skydd. Kompanichef och eldledare placerar sig med goda 
observationsmöjligheter över målområdet. Utse även linjer och punkter som 
motståndaren passerar som styr kompaniets eldöppnande. Vid urdragande sker detta 
plutonsvis om inte kompaniet har understöd från ett annat förband, då kan detta ske 
kompanivis. 

4.2.3.3 Sektorförsvar 

När kompaniet skall försvara en sektor i bataljonens försvarsområde tilldelas man 
normalt ett område där en motståndare av bataljons storlek förväntas anfall. Ett 
sektorförsvar kan nyttjas när bataljonen inte har möjlighet att kraftsamla elden på grund 
av terrängens beskaffenhet (t.ex. många framryckningsvägar mot området eller utdragna 
frontlinjer), när specifika terrängavsnitt inte behöver hållas eller när maximal 
rörelsefrihet inom försvarsområdet önskas för varje kompani. Sektorförsvarets uppgifter 
för kompaniet är följande:64 

 Konstant övervakning av framryckningsvägar in i kompaniets sektor. 

 Nedkämpa motståndarens spaningsenheter innan försvarsställningen. 

 Strukturera områden där sammanstöt förväntas. 

 Gruppera plutoner för att täcka sammanstötsområden. 

 Bekämpa motståndaren från flera riktningar. 

 Fastställ när eld ska öppnas, när motanfall skall ske och när urdragning skall ske. 

 Tillse att motståndaren inte penetrerar på djupet av kompaniets försvarsställning. 

Försvarsplanen i ett sektorförsvar innehåller ett antal punkter och linjer som styr striden. 
Inom kompanisektorn definierar man en gräns för första kontakt, en bakre gräns, 
stridslinjer och kontaktpunkter samt även punkter för målangivning och eldledning. Ett 
vanligt förfarande vid sektorförsvar är att gruppera huvuddelen av kompaniet dolt invid 
motståndarens förväntade framryckningsväg och placera hinder och hindrande 
fältarbeten på framryckningsvägen. Hinder skall placeras i djupled för att motståndaren 
skall tvingas till återkommande röjningsarbete. En av spaningsplutonerna bör agera som 
framskjuten spaning längs den förväntade framryckningsvägen, där de uppträder dolt 
och har till uppgift att identifiera och nedkämpa motståndarens spaningsförband. 
Kompaniets huvuddel skall i första hand gruppera för att kunna kraftsamla elden till 
målområdet. Den indirekta elden skall kunna placeras för att understödja den 
framskjutna spaningsplutonen och över det primära målområdet. Kompaniets eldledare 

                                                 
63 US Army Field Manual 17-97, kap 6, sekt 2 
64 Ibid, kap 6, sekt 3 
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skall om möjligt gruppera så att laserpekare kan användas i syfte att leda in laserstyrd 
ammunition. 

Efter att motståndarens spaningsenheter har bekämpats skall dennes huvudstyrka tillåtas 
att framrycka in i målområdet och sedan bekämpas. Försvaret skall ske rörligt och 
manöverplutonerna skall flyttas mellan stridsställningarna. Kompaniet skall inte bindas 
i strid utan hela tiden bibehålla sin handlingsfrihet. Om motståndaren inte kan 
nedkämpas från de initiala ställningarna skall kompaniet tillbakarycka med stöd av 
indirekt eld, stridsvagnar eller pansarvärnsvapen och försöka nedkämpa motståndaren 
från växelstridsställningar. 
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5 SVERIGE 

5.1 Organisation och utrustning – stridsvagnskompani 

65 

Ett stridsvagnskompani består av en stabs- och trosspluton samt fyra 
stridsvagnsplutoner.  

 

5.1.1 Stabs- och trosspluton 

Stabs- och trossplutonen svarar för kompaniets ledning, CBRN-, fältarbete samt 
underhålls- och sjukvårdstjänst. Plutonen består av tre ledningsgrupper med en 
stridsvagn per grupp, en eldledningsgrupp med epbv 9066, en bärgningsgrupp med bgbv 
12067, en brobandvagnsgrupp utrustade med bbv 97168, fyra sjuktransportgrupper, en 
stabsgrupp samt en driftstödsgrupp. 

 

5.1.2 Stridsvagnspluton 

Stridsvagnsplutonen strider inom ramen för sitt kompani och ges stridsuppgift ta eller 
försvara. Plutonens anfallsmål är i regel inte bredare än 300 meter och vid försvar av 
stridsställning tilldelas bredd upp till 1000 m, samt tillräckligt djup för ett rörligt och 
aktivt försvar. Stridsvagnsplutonen består av tre stridsvagn 12269. 

                                                 
65 BrigR A Strvkomp SU, s. 19 
66 Eldledningspansarbandvagn 90 
67 Bärgningsbandvagn 120 
68 Brobandvagn 971 
69 Leopard 2S 
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5.2 Taktik 

5.2.1 Grunder 

Stridsvagnskompaniet uppträder i regel som en del i en pansar- eller mekaniserad 
bataljon, men kan även lösa uppgifter självständigt. Inriktningen för kompaniet är att 
det skall strida samlat70. Vid anfall, vars bredd i regel inte överstiger 1500 m, utnyttjas 
kompaniets eldkraft och rörlighet och man strävar efter att ta avgörande terräng varifrån 
motståndaren kan nedkämpas. Understöd i form av artillerield finns oftast att tillgå71, 
däremot har kompaniet inte tillgång till egen indirekt eld. Kompaniet kan försvara 
terräng på upp till fem kilometers bredd och för den typ av strid aktivt och rörligt, där 
försvarsförberedelser medger snabba omgrupperingar, kraftsamlad eld och snabba 
övergångar till anfall. 

Elden är det viktigaste medlet för kompaniets strid och man eftersträvar 
eldöverlägsenhet, överraskande eldöppnande och att vara på förhand.72 

5.2.2 Anfallstaktik 

5.2.2.1 Grunder anfall 

Ett avgörande kan endast nås genom anfall, vilket genomförs för att ta terräng eller slå 
fienden. Att försätta motståndaren ur stridbart skick görs genom att tillfoga honom 
förluster, tillfångata hans förband, ta terräng från vilken han kan nedkämpas samt att 
genom tagande av terräng innesluta honom. Anfall kan även genomföras med en lägre 
ambition. 

Ett stridsvagnskompanis anfall syftar till att ta terräng73 och i dess stridsuppgift ingår 
även att nedkämpa motståndare bortom anfallsmålet. Att anfallsmålet är taget betyder 
inte per automatik att området är fritt från motståndare, däremot är denne inkapabel till 
att påverka kompaniets verksamhet74.  

5.2.2.2 Genomförande av anfall 

Om motståndaren har ett lågt stridsvärde, exempelvis om han ej hunnit genomföra 
försvarsförberedelser eller är underlägsen i eldkraft kan striden vinnas med mindre 
styrkor om ett snabbt anfall genomförs75. Ett anfall som är överraskande tillåter mindre 
samordning i syfte att vinna tid och hålla ett högt stridstempo. Om motståndaren 
däremot har ett högt stridsvärde i form av att han är försvarsgrupperad eller 
mekaniserad krävs en större samordning för att minska motståndarens möjligheter att 
påverka egna förband76. 

Ett stridsvagnskompani väljer grupperingsform med hänsyn till terrängen, motståndare 
och tid i form av linje, triangel, kolonn eller kvadrat och genomför sedan anfallet i fyra 
skeden: 

1. Förberedelser 
Förutsatt att tid finnes genomförs rekognosering som omfattar bl.a. anfallsmål, 
gränser och linjer, framryckningsvägar (dolda och skyddade eller snabba), 

                                                 
70 BrigR A Strvkomp, s. 17 
71 Ibid, s. 17 
72 Ibid, s. 22 
73 Ibid, s. 27 
74 Ibid, s. 27 
75 Ibid, s. 31 
76 Ibid, s. 31 
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nyttjande av indirekt eld och motståndarens gruppering. Den indirekta elden 
planeras mot motståndarens innehavda grupperingar alternativt platser där 
denne inte får gruppera.  

2. Framryckning 
Stridsvagnskompaniet framrycker med högsta möjliga tempo och så länge 
terrängen medger detta, skyddat mot insyn och indirekt eld77. Understöd av 
framryckningen sker i regel i form av indirekt eld, vilket vid behov 
kompletteras med direkt eld som grupperas så att enheten kan lämnas kvar så 
länge som möjligt. Vid sammanstöt styrs kompaniets agerande av stridens syfte, 
terrängen och motståndarens stridsvärde. I en förhandssituation kan kompaniet 
stridsgruppera och nedkämpa eller kringgå motståndaren, om motståndaren har 
ett högt stridsvärde kan stridsställning dessutom tas och motståndaren 
bekämpas med direkt och indirekt eld. Är kompaniet i efterhand kan, om 
motståndaren har ett lågt stridsvärde, det ta stridsställning, stridsgruppera eller 
kringgå. Om denne däremot har ett högt stridsvärde försvarar kompaniet tagen 
terräng och inväntar ny uppgift från bataljonchefen. 

3. Strid i anfallsmålet 

Anfallet genomförs med eld och rörelse och skall hållas igång tills syftet har 
nåtts78. Ett framgångsrikt anfall skall, om det går i linje med den övergripande 
stridsplanen, fortsättas in på djupet av motståndarens gruppering. 
Kompanichefen styr striden genom att ge elduppgifter, beordra framryckning 
och understödja delar av kompaniet med direkt eller indirekt eld79. Strid i 
anfallsmålet genomförs med tre olika metoder; attack, växelvis framryckning 
eller omfattning. Attack genomförs när motståndaren har ett lågt stridsvärde för 
att bryta in i målet eller fullfölja ett anfall80 och ställer låga krav på samordning. 
När kompaniet genomför växelvis framryckning samordnas eld och rörelse 
genom att delar av kompaniet understödjer resterande delars tagande av terräng. 
En omfattning är en kringgående rörelse som används för att kunna verka mot 
motståndarens flank och/eller rygg. 

4. Fortsatt anfall 

Inom ramen för den aktuella stridsplanen bör anfallet fortsätta. Ett högt 
stridstempo försvårar motståndarens möjligheter till samordnad strid81. Om 
anfallet inte är beordrat att fortsätta bör chefen söka tillfällen att ta initiativet 
och rapportera detta uppåt. Om kompaniet skall kvarstanna i anfallsmålet skall 
det försvara tagen terräng, varpå plutonerna tar stridsställning så att man 
behärskar terrängen bortom anfallsmålet och kan möta anfall med direkt eld. 

5.2.2.3 Indirekt eld 

Den indirekta elden används för att understödja kompaniets anfallsrörelse genom eld 
mot upptäckta mål och platser där motståndaren ej får vara grupperad82. Den indirekta 
elden kan även utnyttjas för att bekämpa anfallsmål eller motståndarens förband på 
djupet. I regel äger bataljonchefen eldtillståndet, men detta kan i vissa fall delegeras till 
kompaniet som genomför anfallet. 

                                                 
77 BrigR A Strvkomp, s. 40 
78 Ibid, s. 52 
79 Ibid, s. 54 
80 Ibid, s. 55 
81 Ibid, s. 64 
82 Ibid, s. 81 
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5.2.3 Försvarstaktik 

5.2.3.1 Grunder försvar 

Försvar gör att motståndaren kan hindras från att ta och utnyttja viss terräng. 
Stridsvagnskompaniet för ett rörligt och aktivt försvar med ett sammanhängande 
eldsystem i sida och djup, med stöd av indirekt eld och fältarbeten83. Anfall kan 
genomföras inom försvarsramen, antingen för att störa motståndaren eller underlätta för 
egna förbands omgruppering eller avlösning. Motståndaren övervakas över tiden vid 
försvarsstrid i syfte att tidigt upptäcka dennes manövrar84. 

5.2.3.2 Genomförande av försvar 

Planeringen av kompaniets försvar sker med hänsyn till ett antal faktorer:85 

 Uppgiften kopplad till högre chefs syfte. 

 Tid. 

 Nyckelpunkter i terrängen, exempelvis vattendrag, övergångar och 
kanaliserande terräng. 

 Motståndarens stridsvärde. 

 Anfallsmöjligheter. 

 Dolda omgrupperingsvägar. 

 Möjligheter till fältarbete. 

Försvarsställningen skall rekognoseras för att klarlägga ett antal punkter, bland annat 
stridsställningar, omgrupperingsvägar, elduppgifter, den indirekta eldens nyttjande, 
anfalls- och fältarbetsmöjligheter samt motståndarens möjligheter till kringgång. 

 

I regel överstiger inte kompaniets försvarsbredd fem kilometer, med ett djup som tillåter 
en rörlig försvarsstrid. Stridsställningen väljs med hänsyn till terrängen, där man strävar 
efter att hindra motståndaren från att framrycka på bredd. Detta innebär att man 
utnyttjar naturliga hinder i form av höjder och kanaliserande terräng. Kompaniets 
stridsställning omfattar ordinarie, växel- och alternativ stridsställning för samtliga 
plutoner, där varje pluton försvarar på en bredd upp till 1000 meter86. Vid ingående i 
stridsställning tilldelas plutonerna stridsställningar och elduppgifter eller eldområde av 
kompanichefen, som efter deras förberedelser kontrollerar för att klargöra vilken 
målterräng respektive pluton har, samt vilka omgrupperingsvägar som nyttjas och 
vilken tidssuttag som krävs vid omgruppering. 

Försvarsstriden genomförs rörligt och aktivt, där plutonerna uppträder samlat och växlar 
mellan stridsställningarna. Kompanichefen styr övergripande, om motståndaren till 
exempel försöker kringgå kompaniets stridsställning styr kompanichefen en eller flera 
plutoner till alternativa stridsställningar87. Denne samordnar även plutonernas 
omgrupperingar i syfte att möjliggöra understöd samt styr eventuella anfall inom ramen 
för försvaret. Anfall inom ramen för försvaret kan utföras när motståndaren har hejdats 
av olika orsaker, manövrerar runt eller i våra stridsställningar eller som understöd.  
                                                 
83 BrigR A Strvkomp, s. 85 
84 Ibid, s. 85 
85 Ibid, s. 86 
86 Ibid, s. 89 
87 Ibid, s. 90 
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5.2.3.3 Indirekt eld 

Vid försvarsstrid använder kompaniet den indirekta elden för att understödja försvaret 
av stridsställningen, anfall och omgrupperingar samt strid vid fältarbeten där 
motståndaren har eller ska hindras. Den indirekta elden kan även nyttjas för att 
avskärma motståndare, nedkämpa förband som grupperar för anfall, genomför 
omfattningar eller för att få fienden att omgruppera och på så vis öka tillgängligheten på 
mål.88  

 

                                                 
88 BrigR A Strvkomp, s. 96 
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6 ANALYS 

6.1 Grundläggande skillnader och likheter 

Det finns ett antal skillnader mellan amerikanska kavalleriförband och svenska 
stridsvagnsförband som i huvudsak har sin grund i syftet för de olika förbandstyperna. 
De flesta av dessa skillnader uppträder dock på en lägre nivå än kompaninvån som 
denna uppsats syftar till att jämföra. De skillnader som existerar återfinns i stort på en 
stridsteknisk nivå och hur man nyttjar enskilda plutoner, vagnar och dylikt. På den för 
uppsatsen tongivande kompaninivån återfinns istället fler likheter än skillnader, sett till 
det taktiska konceptet. 

Den stora skillnaden i det taktiska konceptet, som det framstår i reglementen och 
handböcker, är antalet förekommande typsituationer som beskrivs, diskuteras och ges 
instruktioner för. I handboken för kavallerikompaniet listas ett antal givna situationer 
som täcker in det mesta som kompaniet, inom de ramar som fastställts för dess 
verksamhet, kan råka ut för. I handboken ges exempellösningar ned på en ganska 
detaljerad nivå. Detta skiljer sig markant från det svenska reglementet för 
stridsvagnskompaniet, som i enlighet med de ingångsvärden som ges i förordet,  
”Brigadreglemente Armén bataljons-/kompaniserien (BrigR A Bat/Komp) innehåller i 
huvudsak riktlinjer samt förklarande text (exempel på genomförande) och bilder m.m. 
för strid och övrig verksamhet”89 syftar till att ge förbandschefen en verktygslåda för att 
utnyttja kompaniets möjligheter i strid. Även om det svenska reglementet precis som det 
amerikanska innehåller genomförandeexempel är dessa mer allmängiltiga och går inte 
in på samma detaljnivå. 

6.2 Analys av typsituationer 

6.2.1 Framryckning (stridsspaning) 

Den aktuella ökenmiljön medgav hög framryckningshastighet och långa strids- och 
observationsavstånd, dock begränsades detta till del av det rådande vädret. Tekniska 
hjälpmedel i form av värmesikten motverkade sandstormens effekt till del och ökade 
möjligheterna för koalitionens förband, då de irakiska förbanden i huvudsak saknade 
dessa på sina fordon. 

Framryckningen genomfördes i form av en stridsspaning som tidigare beskrivits. Vi kan 
tydligt se hur nyckelpunkterna i taktiken som beskrivs i handboken återfinns i 
kompaniets agerande. Kompaniet framrycker snabbt och agerar offensivt, upptäckta mål 
nedkämpas under framryckningen utan uppehåll. Kompanichefen lät 
stridsvagnsplutonerna framrycka med en stor lucka till tätplutonerna för att skapa 
handlingsfrihet, något som förordas i handboken med hänsyn till spaningsfordonens 
höga skyddsnivå. Kompaniet fick en gräns för sin framryckning, men valde i den 
situation som uppstod att fortsätta anfallet, vilket kan härledas till det önskvärda 
offensiva agerandet samt att kompaniets uppgift vid en stridsspaning är att utveckla och 
forma en stridssituation vid kontakt. Chefen ansåg att han för att skapa en fördel för det 
egna förbandet var tvungen att fortsätta förbi den utpekade gränsen vilket medförde ett 
risktagande i och med frånvaron av tyngre förband, något som kan anses vara helt i linje 
med handboken.  

                                                 
89 BrigR A Strvkomp, förord 
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Det svenska taktiska konceptet för stridsvagnskompani menar att framryckningen skall 
ske med högsta möjliga tempo, om möjligt dolt och skyddat, något som terrängen i detta 
fall inte medgav90. Understöd skall i första hand utgöras av den indirekta elden, i andra 
hand av direkt sådan. Här kan vi se att grundkonceptet för framryckningen i en 
anfallsrörelse stämmer bra överens med det amerikanska – tempo, tryck och hårdhet. 
Vad gäller understödet i form av indirekt eld noterades det i kapitel 3 hur artilleriet 
aldrig hann nyttjas på grund av den höga framryckningshastigheten, något som med all 
sannolikhet också skulle ha inträffat med det svenska förbandet då man även där 
eftersträvar tempo i rörelsen. Vidare skall kompaniets agerande vid sammanstöt under 
framryckning styras av syftet, terrängen och motståndarens stridsvärde. I det aktuella 
fallet var det en väl fungerande lösning att stridsgruppera och nedkämpa upptäckta mål 
med direkt eld i syfte att inte tappa tempo, en lösning som även förespråkas för det 
svenska stridsvagnskompaniet i en dylik situation.  

6.2.2 Anfall med kort förberedelsetid 

Anfallsrörelsen österut från 70:e linjen genomfördes som ett snabbanfall av kavalleriet. 
Snabbanfallet beskrivs som ett rutinförfarande för att bibehålla tempot i en 
anfallsrörelse, vilket var syftet i denna situation. I handboken ställs ett antal uppgifter 
som, utförda i rätt ordning med hänsyn till den aktuella tidsplanen, utgör grunden för ett 
lyckat snabbanfall. Anfallet skall ske synkroniserat, ofta med grund i en 
stridsspaningssituation. Dock är läget i den aktuella situationen inte svart-vitt, även om 
kompaniet var i strid per se hade ingen pluton stridskontakt, även om samtliga kunde 
observera motståndaren ett par kilometer längre fram i anfallsterrängen. Kompanichefen 
hade sedan tidigare grupperat stridsvagnsplutonerna i täten, vilka blir manöverenheterna 
om vi ser till de uppgiftsställningar som finns i handboken, med spaningsplutonerna 
som understöd. Understödet skall, enligt handboken, förbekämpa pansarvärnsvapen på 
långt avstånd, men situationen i det aktuella fallet är inte att betrakta som en 
typsituation ur handboken, vilket innebär att det inte till fullo går att koppla till teorin. 
Kompaniet genomför en rekognosering av motståndaren och dess understöd, 
manöverenheter är redan utsedda och anfaller därefter med eld och rörelse. Som tidigare 
nämnt är situationen inte en typsituation, därför måste anfallet ses som en egen variant 
på snabbanfallet, där kärnan, det vill säga snabbheten, bibehålls men de konkreta 
punkterna som ställs upp i handboken är av mindre betydelse. Ett snabbanfall skall även 
resultera i en slagen motståndare, vilket i detta fall är svårt att avgöra då situationen hela 
tiden utvecklades. Men kompaniet nådde till sitt anfallsmål, den 73:e östra linjen, där 
man i enlighet med handboken försvarade den tagna terrängen. På grund av 
motståndarens stora numerär och stridsvärde övergick sedan snabbanfallets försvar av 
tagen terräng till ett sektorförsvar, vilket kommer att analyseras vidare i nästa stycke. 

 

I det svenska reglementet för stridsvagnskompaniet kan vi läsa att ett överraskande 
anfall som genomförs i syfte att vinna tid och hålla ett högt tempo, kan leda till att man 
vinner striden mot en motståndare som är oförberedd och underlägsen i eldkraft. Detta 
kan härledas till den aktuella situationen, där motståndaren trots sin försvarsgruppering 
var vänd åt fel håll och således oförberedd. Här ser vi hur grundtanken i det taktiska 
konceptet överensstämmer med det amerikanska kavalleriets – i situationer där det är 
möjligt skall ett snabbt avgörande eftersträvas. Anfallsmetoden växelvis framryckning 
är i en liknande metod som den kavalleriet förespråkar i handboken, det vill säga att 
delar av kompaniet understödjer resterande enheters framryckning med samordnad eld 
och rörelse. Den stora skillnaden här består i förbandens utformning, kavalleriet har 

                                                 
90 Dock erbjöd vädret med hänsyn till motståndarens teknologiska nivå ett visst skydd 
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utpräglade understödsenheter som redan i ett tidigare skede har bundit motståndaren och 
gett manöverenheterna handlingsfrihet91. 

 

Det går även att koppla den svenska taktiken mot ett tidigare skede i anfallsrörelsen och 
se hur den överensstämmer med kavalleriets grundpelare som nyttjades i anfallet, om vi 
tittar på 70:e östra som anfallsmålet dit man nådde utan förluster. Under anfallet mot 
70:e östra fick man goda underrättelser om motståndarens läge och skapade på det sättet 
sig ett beslutsunderlag för ett fortsatt anfall i enligt med grundpelarna för kavalleriets 
anfallsstrid – överraskning, kraftsamling, tempo och djärvhet. Kopplar vi detta mot den 
fjärde punkten i stridsvagnskompaniets anfallsstrid – fortsatt anfall – kan vi se hur 
tankesättet återigen stämmer överens, då det som återfinns där säger att ett anfall bör 
fortsättas om det är inom ramen för stridsplanen då ett högt stridstempo försvårar 
motståndarens möjligheter till samordnad strid. Även om det egentligen inte ingick i 
högre chefs plan att med tätförbanden ta terräng bortom 70:e linjen, gjorde chefen på 
platsen en bedömning i enlighet med handboken och i en dylik situation har en svensk 
kompanichef samma grundvärden att falla tillbaka på.  

 

6.2.3 Försvar av tagen terräng 

När Eagle nådde 73:e östra efter att anfallit genom ett irakiskt motanfall och 
motståndaren inte gav upp som tidigare nådde anfallet sin kulminationspunkt och man 
tvingades att ställa om till försvarsstrid. Syftet med denna stämmer bra överens med det 
som beskrivs i handboken, att bekämpa motståndarens anfall och skapa möjligheter för 
ett eget anfall som i detta fall var resterande förband ur sjunde kåren. Inledningsvis 
genomförde kompaniet ett enskilt försvar av stridsställning och grupperade i ett 
runtomkringförsvar. Terrängen och situationen medgav inte några större möjligheter till 
manövrerande eller val av stridsområde. Den mest betydande faktorn i Eagles försvar 
var i detta fall den indirekta elden, med vilken man nedkämpade ett stort antal 
motståndare i form av trupp och fordon. Den indirekta elden placerades i huvudsak över 
områden där kompaniet inte kunde verka med direkt eld, något som handboken 
förespråkar och som visade sig vara framgångsrikt här. 

 

Resterande kompanier anslöt på 73:e linjen och grupperade för försvar av tagen terräng, 
inom vilket varje kompani försvarade sin egen sektor där Ghost är mest intressant att 
analysera. Kompaniet grupperade på linje på ett litet krön på ena sidan av en wadi med 
motståndaren på den andra sidan wadin. Härifrån hade man konstant övervakning av 
motståndaren och kunde täcka de områden där man förväntade sig sammanstöt med 
både direkt och indirekt eld. De inledande anfallen hindrades i enlighet med de grunder 
som beskriver kavalleriets försvarsstrid, d.v.s. att motståndaren genom eld fördröjdes så 
pass mycket att han tvingades avbryta anfallet. Den indirekta elden spelade även här en 
viktig roll och speciellt den planering av denna som förespråkas i handboken. Förvisso 
hänvisar handboken till att indirekt eld skall planeras som understöd till en framskjuten 
spaningspluton vilket inte fanns i det aktuella fallet, dock var hela kompaniets 
försvarsbredd det primära målområdet, vilket även det skall kunna nås av den indirekta 
elden. I stridens andra skede då Tawalkanadivisionen retirerade genom wadin blev till 
del ett typexempel på kavalleriets sektorförsvar. Enligt handboken skall motståndarens 
huvudstyrka tillåtas framrycka in i målområdet och därefter bekämpas, något som 

                                                 
91 Dock är detta av mindre betydelse i det nuvarande fallet då det som tidigare nämnts inte motsvarar ett 

typfall för snabbanfall 
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skedde i detta fall. Förvisso berodde detta på att kompaniet inte hade något val i och 
med motståndarens numerär, dock visar utgången av denna strid att det taktiska 
konceptet för försvarsstriden fungerar. 

 

I det svenska reglementet står att läsa att försvaret förs rörligt med sammanhängande 
eldsystem och med stöd av indirekt eld samt att motståndaren konstant skall övervakas 
för att tidigt upptäcka dennes manövrar. Dessa grundläggande punkter motsvarar till 
fullo grunderna i kavalleriets försvarstaktik och även hela genomförandecykeln är 
liknande i de båda taktiska koncepten, där växel- och alternativa stridsställningar 
nyttjas. Den svenska taktiken för stridsvagnskompaniet är relativt knapphändig för 
genomförandet av försvarsstrid vad gäller typsituationer, utan ger istället ett antal 
ingångsvärden, vilket försvårar applicerandet av taktiken i det aktuella fallet. Sett till 
användningen av den indirekta elden överensstämmer även denna väl med kavalleriets.  
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7 SLUTSATSER 

7.1 Slutsatser 

Den övergripande slutsatsen som kan dras av den genomförda analysen är att det 
svenska konceptet för taktik med mekaniserade förband inte skiljer sig nämnvärt från 
det amerikanska, utan att det i huvudsak är liknande metoder och tillvägagångssätt som 
används. Den taktik och de metoder som finns beskrivna i handboken för 
kavallerikompani är inte utvecklade specifikt för ökenmiljö, men analysen visar att det 
är tillämpbart även i denna miljö. I och med det svenska taktiska konceptets 
överensstämmande på de flesta punkter är min slutsats att ett svenskt pansarförband kan 
tillämpa de metoder som nyttjas i den svenska hemmaterrängen även i en miljö som 
liknar Gulfkrigets. I denna slutsats finner vi alltså svaret till den i inledningen först 
ställda frågan92, vilket blir inte nämnvärt. Metoder och koncept för stridens förande är 
ytterst lika.  

Svaret på den andra frågan93 som ställdes i uppsatsen inledning blir, med bakgrund av 
det aktuella fallet, ja. Att ha i åtanke är att fallstudien inte är allmängiltig utan innehåller 
ett antal faktorer som är unika för just den situationen. De rådande förhållandena 
innebar avsevärda begränsningar i observations- och verkansavstånd, som annars i 
ökenmiljö brukar vara extremt långa. För uppsatsen betyder detta att svaret på frågan 
om det taktiska konceptets tillämpning i ökenmiljö minskar i validitet, då det aktuella 
fallet efter analysen inte kan anses ge en helt korrekt bild av ett ökenslag. 

Ovanstående resonemang bör även tas i beaktning gällande den tredje 
frågeställningen94, men min slutsats angående öknens betydelse för det övergripande 
taktiska uppträdandet är att den inte har en så stor inverkan. Med detta menar jag att det 
taktiska konceptet på den aktuella nivån utan större ändringar är tillämpbart i denna 
miljö. De skillnader som finns återfinns i andra avseenden, nedåt på stridsteknisk nivå 
men också uppåt i form av underhåll. Denna slutsats grundar jag på de begränsningar 
som togs upp i kapitlet om ökenkriget. Manöverförbanden som ofta framrycker i 
bandfordon begränsas ytterst lite av rådande terräng- och markbeskaffenhet, medan det 
hjulburna underhållet till större del måste anpassa sig till de farbara vägar som finns. 

 

7.2 Förslag på vidare forskning 

Då det i analys och slutsats framkommer att det taktiska konceptet är tillämpbart i 
ökenmiljö, även om det är utvecklat för en annan miljö, samt att ökenmiljön inte 
nämnvärt påverkar metoder för mekaniserade förband, kan det vara intressant att 
undersöka vilken påverkan denna istället har för övriga förband. En annan intressant 
frågeställning är teknikens betydelse i en miljö som karaktäriseras av långa avstånd. 

                                                 
92 Hur skiljer sig svensk taktik med mekaniserade förband mot amerikansk? 
93 Är nuvarande svensk pansartaktik tillämpbar i ökenmiljö? 
94 Hur stor inverkan har ökenmiljö och ökenterräng på taktik och metoder? 
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8 SAMMANFATTNING 

8.1 Frågeställning, bakgrund och syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka om den svenska pansartaktiken är tillämpbar i en 
annan miljö än den för vilken taktiken är utvecklad, i detta fall ökenmiljö. Bakgrunden 
till uppsatsen är den minskande risken för ett fullskaligt krig på svensk mark, det 
ökande deltagandet i internationella insatser och det faktum att många konflikthärdar 
finns i ökenmiljö. Uppsatsen ämnar besvara hur svensk och amerikansk pansartaktik 
skiljer sig, då den senare har visat sig väl lämpad för den aktuella miljön, samt hur 
mycket ökenmiljön och terrängen påverkar taktiken. 

8.2 Metod och material 

Metoden som valts är en fallstudie på ett specifikt pansarslag under kriget i Persiska 
Viken 1991 – slaget om 73:e östra. Slaget analyseras för att hitta de situationer och 
faktorer som var avgörande. De identifierade situationerna behandlas i två kapitel med 
utgångspunkt i amerikanska och svenska reglementen i syfte att skapa en teoretisk 
grund som leder till en komparation mellan amerikansk och svensk taktik. 

Det materiel som ligger till grund för uppsatsen är i huvudsak amerikanska och svenska 
reglementen för aktuella förband använts. För att bygga fallstudien har artiklar och 
rapporter från kriget använts.  

8.3 Ökenkriget 

Ökenmiljön kan delas in i tre olika kategorier; bergig, bergsplatåer och sanddyner. 
Ökenterrängen har generellt sett inte någon utbredd infrastruktur. Terrängen i öknen har 
samma taktiska betydelse som annan terräng, men är svårare att dra fördel av. 
Rekognosering av både anfalls- och försvarsterräng är av stor vikt. Att behärska egna 
underhållslinjer samt att skära av motståndarens, är en framgångsfaktor. Rörlighet är en 
annan nyckel till framgång. Sandöken ger stora möjligheter till framryckning och 
taktiska manövrar, men samtliga ökentyper innebär begränsningar i form av vassa 
stenar och terrängavsnitt som under nederbörd blir svårpasserbara. 

 

Ökenmiljön ger goda möjligheter till att uppnå maximala verkans- och 
observationsavstånd, dock kan öknens extrema temperaturer påverka både sensorer eller 
ögat. Damm och sand innebär både möjligheter och begränsningar; stora sandridåer kan 
både dölja och avslöja ett förbands manövrar, dölja dess storlek eller försvåra indirekt 
bekämpning via bl.a. sandridåer. 

8.4 Slaget om 73:e östra 

Slaget mellan koaliationen och irakiska förband den 26:e februari 1991, leddes på 
koalitionens sida av det andra kavalleriregementet (USA). Efter den första 
stridskontakten med irakiskt pansar skedde anfallet i högt tempo genom öknen fram till 
den 73:e östra linjen, där man hamnade i strid med ett antal irakiska divisioner. Efter 
flera timmars hårda strider besegrades de irakiska trupperna och andra 
koalitionsförband  kunde framrycka förbi kavalleriet. 
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I slaget identifieras ett antal taktiska situationer: 

 Stridsspaning 

 Snabbt anfall utan förberedelser 

 Försvar av tagen terräng 

 Försvar i bataljons ram 

 Avlösning och framryckning genom eget förband 

8.5 Amerikansk taktik 

Ett amerikanskt kavallerikompani består av två manöverplutoner med ett antal 
stödfunktioner. Grundkonceptet för kavalleriet är rörlighet, flexibilitet och aktivt 
uppträdande. Dess anfallstaktik bygger på fyra grundpelare; överraskning, kraftsamling, 
tempo och djärvhet. Kompaniet bedriver stridsspaning i sin roll som förpatrull för att 
rekognosera, inspektera, klassificera och röja framryckningsvägar samt ta och behålla 
initiativet i striden. Ett snabbanfall genomförs för att ta eller återta initiativet, alternativ 
för att bibehålla tempo och är ett rutinförfarande för kavalleriet. Anfallet genomförs 
med hjälp av indirekt eld och synkroniserat mellan kompaniets enheter. Anfallet sker 
med hög hastighet, ofta utifrån en stridsspaning, där motståndaren isoleras från 
understödjande förband och tvingas ta strid i flera riktningar. 

Kavalleriets försvar syftar till att skapa möjligheter för ett anfall eller till att uppehålla 
motståndaren för att antal olika syften. Försvarsstrid bygger på ett antal grundpelare där 
gruppering i djup och sida, skydd, utnyttjande av terrängen och kraftsamling till tid och 
rum samt goda förberedelser är av stor vikt. Försvar av stridsställning sker från ett antal 
stridsställningar och förs rörligt inom ett visst område understött av indirekt eld. Striden 
styrs av fastställda punkter och linjer, där kompaniet växlar ställningar beroende på 
motståndarens position. Sektorförsvaret sker i stort enligt samma rutiner som försvar av 
stridsställning, dock samordnat med resten av bataljonen. Kompaniet har i ett 
sektorförsvar en framskjuten spaning och skall inte binda sig i strid utan bibehålla 
maximal handlingsfrihet.   

8.6 Svensk taktik 

Ett svenskt stridsvagnskompani består av fyra manöverplutoner plus stödfunktioner. Det 
ingår oftast som en del i en pansar- eller mekaniserad bataljon, men kan uppträda 
självständigt. Kompaniets viktigaste medel är eld och man eftersträvar 
eldöverlägsenhet, överraskande eldöppnande och förhandssituationer. 
Stridsvagnskompaniets anfall syftar till att ta terräng och nedkämpa motståndare i och 
bortom anfallsmålet. Beroende på motståndarens stridsvärde genomförs anfallet med 
olika grad av förberedelser och samordning. Anfallet delas in i fyra faser; förberedelser, 
framryckning, strid i anfallsmålet och fortsatt framryckning. Under ett anfall understöds 
ett stridsvagnskompani oftast av bataljonsartilleri. 

Försvar sker rörligt och aktivt i sida och djup med stöd av indirekt eld och fältarbeten. 
Kompaniet försvarar från ett antal stridsställningar och anfall är en ingående komponent 
i försvarsstriden. 

8.7 Diskussion och slutsatser 

De skillnader som finns mellan svensk och amerikansk taktik återfinns på stridsteknisk 
nivå och nyttjandet av enskilda plutoner, på kompaninivå som är fokus för uppsatsen 
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återfinns i stort endast likheter. Den skillnaden som finns är mellan reglementena, där 
den amerikanska handboken är mer detaljerad och listar fler typsituationer, medan det 
svenska reglementet i huvudsak består av riktlinjer och fungerar som en verktygslåda 
för kompanichefen. I de olika typsituationer som analyseras i slaget är taktiken 
genomgående lika för svenska och amerikanska förband vilket leder till slutsatsen att 
den svenska taktiken är tillämpbar i ökenmiljö. De två taktiska koncepten skiljer sig inte 
nämnvärt, utan speglar varandra. Ökenmiljön innebär inte heller några större 
begränsningar och ställer inte heller några krav på anpassning av taktiken på den 
aktuella nivån. 
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