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AMERIKANSKA MARINKÅRENS TAKTIK MED PANSARVÄRNSROBOTFÖRBAND I 
OPERATION DESERT STORM: AV RELEVANS FÖR SVENSKA ARMÉN IDAG? 

 
Sammandrag: Föreliggande arbete tar sin utgångspunkt i en observation av hur United States 
Marine Corps (USMC) använde pansarvärnsrobotförband förvånansvärt aggressivt under Gulfkri-
get 1991. Med syftet att studera denna taktik och att därigenom skapa en ökad förståelse för pan-
sarvärnsrobotförbandens taktiska möjligheter/begränsningar skapas en problemformulering som 
undersöker vilken relevans USMC:s taktik med pansarvärnsrobotförband i Operation DESERT 
STORM har för svenska armén idag? För att kunna besvara denna övergripande fråga bryts den 
ned till tre forskningsfrågor som beskriver vilken taktik som karaktäriserade USMC:s pansarvärns-
robotförband, därefter förklarar motiven för denna taktik och slutligen värderar vilka lärdomar 
som svenska armén kan dra från detta 2012. 
   Resultatet visar att marinkårens taktik i huvudsak har låg relevans på grund av de unika förut-
sättningar avseende terräng, siktförhållanden och teknikasymmetri som förelåg i Persiska viken 
1991. Terrängen var nästan helt platt vilket gav god effekt för pansarvärnsrobotarnas övertag i 
skjutavstånd gentemot irakiska stridsvagnar. Oljerök och dimma gjorde att deras termiska sikten 
kunde verka där inga irakiska motsvarigheter fanns. Konceptet Combined Anti Armor Team be-
döms värt att beakta för armén inom ramen för kombinerade vapen och slutförande av Insatsorga-
nisation 2014. 
 
Nyckelord: USMC, TOW, pansarvärnsrobot, DESERT STORM, Gulfkriget 

 



- 2 - 

INNEHÅLL 
1 INLEDNING ................................................................................................................................ 3 

2 METOD & TEORI ..................................................................................................................... 6 

2.1  CENTRALA BEGREPP ............................................................................................................................................ 6 
2.2  AVGRÄNSNINGAR ................................................................................................................................................. 7 
2.3   FORSKNINGSLÄGE ............................................................................................................................................... 8 
2.4   METOD ................................................................................................................................................................. 9 
2.5   TEORI .................................................................................................................................................................11 
2.6   OPERATIONALISERING ......................................................................................................................................15 
2.7   MATERIAL .........................................................................................................................................................17 
2.8  KÄLLKRITIK .......................................................................................................................................................19 
2.9 VALIDITET ...........................................................................................................................................................21 

3 EMPIRISK UNDERSÖKNING ............................................................................................. 23 

3.1  GRUNDVÄRDEN AVSEENDE TOW OCH USMC .................................................................................................23 
3.2  USMC I DESERT STORM – EN REKAPITULERING .........................................................................................27 
3.3  TAKTIK MED TOW .............................................................................................................................................35 

4 ANALYS ..................................................................................................................................... 44 

4.1  TAKTIKANPASSNING ELLER TAKTIKUTVECKLING? ..........................................................................................44 
4.2  VÄRDERING ........................................................................................................................................................48 

5 DISKUSSION ............................................................................................................................ 51 

5.1  DISKUSSION KRING RESULTAT OCH METOD ......................................................................................................51 
5.2  REKOMMENDATIONER .......................................................................................................................................51 
5.3  VIDARE FORSKNING ...........................................................................................................................................52 

REFERENSER ............................................................................................................................. 53 

BILAGA - FÖRKORTNINGAR ............................................................................................... 58 

  



- 3 - 

1 INLEDNING 
I slutet av 1990-talet studerade jag militärhistoria på distans från Försvarshögskolan och inom 
ramen för dessa studier utfördes ett förarbete till en uppsats om United States Marine Corps 
(USMC) del i Operation DESERT STORM 1991. Uppsatsen slutfördes aldrig, men bland de 
enkätsvar som inkom från aktiva och före detta marinkårssoldater fanns beskrivningar av 
taktiskt uppträdande med pansarvärnsförband som innebar att de i anfallsstriden bland annat 
framryckte framför de egna stridsvagnsförbanden, ett förfarande som kan anses vara såväl 
okonventionellt som intressant och potentiellt onödigt farligt för de inblandade. 
 
Försvarsmakten (FM) är 2012 inne i omstruktureringen mot Insatsorganisation 2014 (IO14). 
För armén innebär denna en reduktion i pansarvärnsförmåga, vilken anses främst utgöras av 
stridsvagnar och pansarvärnsrobotar. De stridsvagnskompanier som tidigare fanns organisato-
riskt i de mekaniserade bataljonerna blir framöver tre fristående kompanier som kan tilldelas 
bataljonsnivån utefter taktiska behov.  
 För pansarvärnsroboten har de senaste åren en förändring skett som inneburit att pansar-
värnsrobotsystem 56 (BILL) fallit för åldersstrecket, inte uppgraderats och som en följd av 
detta utgått ur förbanden. Kvar sedan 1980-talet finns pansarvärnsrobotsystem 55 (TOW), 
vilket är ett system som kontinuerligt uppgraderats och är planerat att tills vidare ingå i IO14 
på de lättare infanteribataljonerna vid Södra Skånska Regementet (P7) och Livregementets 
Husarer (K3).1 TOW är en robot som klarar långa skjutavstånd och som ett komplement till 
denna har FM tillfört pansarvärnsrobot 57 för bekämpning av pansarfordon på medellånga 
avstånd.2 Detta senare vapensystem har mera karaktären av ett förstorat pansarskott (med 
bättre träffsannolikhet) och är tänkt vara ett vapen som finns bland skyttesoldaterna för att 
kunna överleva sammanstötar med fientliga stridsvagnar då egna pansarvärnsförmågor inte 
finns omedelbart tillgängliga. 
 Det senaste reglemente som armén gav ut avseende pansarvärnsrobotförband var Brigad-
reglemente Armén Pansarvärnsrobotpluton/-grupp Förhandsutgåva (BrigR A Pvrbplut/-grp 
Fu)3 som fastställdes 2002. Någon slutlig utgåva publicerades aldrig och inget kompanireg-
lemente producerades. Det är ännu inte beslutat hur TOW kommer att organisatoriskt fördelas 
inom de ovan nämnda infanteribataljonerna och det finns inga uppdaterade reglementen som 
kan sägas styra deras framtida uppträdande. Dylika reglementen kan väntas bli utarbetade 
tidigast 2013.4 
 
USMC implementerade 1989-1991 en taktisk ominriktning till manöverkrigföring som under 
80-talet, influerad av William S. Lind, vuxit fram i undervisningen på kårens skolor. Denna 
stadfästes i de tre doktrindokumenten Fleet Marine Forces Manual (FMFM) 1 Warfighting, 
FMFM 1-1 Campaigning och FMFM 1-3 Tactics.5 
 

                                                   
1 Stefan Eriksson, e-post 2012-02-02 
2 ”Upp till 600 m” Försvarsmakten, SkjutR RB57 Fu (Stockholm: Försvarsmakten, 2008), s.23 
3 Försvarsmakten, BrigR A Pvrbplut/-grp Fu (Stockholm: Försvarsmakten, 2002), härefter benämnd BrigR A. 
4 Stefan Eriksson, e-post 2012-02-02 
5 H. Thomas Hayden, Warfighting: Maneuver Warfare in the U.S. Marine Corps (London: Greenhill Books, 
1995), s.19, 32 
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Ett decennium senare fokuserade Försvarshögskolan sina militärteoretiska studier mot krigs-
konstens grunder och gav år 2000 ut en bok skriven av elever och lärare helt dedikerad till 
studiet av manöverkrigföringen. Syftet var bl.a. att skapa ett teoretiskt underlag för komman-
de arméreglementen.6 
 Försvarsmakten som helhet anslöt sig till manöverkrigföringen år 2002 i och med faststäl-
landet av Militärstrategisk doktrin där det normativt anges att ”grunden för Försvarsmaktens 
agerande är manövertänkande”.7 Detta är fortfarande giltigt, även om 2012 års utgåva av 
doktrinen något försiktigare anger att ”Försvarsmakten och dess ingående förband ska sträva 
efter att tillämpa manöverkrigföring när så är möjligt”.8 
 Det finns således en syn på krigföring som är gemensam för USMC och Försvarsmakten. 
Detta gör att erfarenheter som den ena organisationen dragit enklare kan accepteras och an-
ammas av den andra.  
 
Mot bakgrund av denna gemensamma syn på metoder för krigföring, men med beaktande av 
en i enkäterna identifierad skillnad i taktik, är en intressant problemställning att se om det är 
möjligt att genom en fallstudie av ett historiskt (men ändå relativt modernt) mellanstatligt krig 
härleda lärdomar som kan vara av relevans för armén då den nya reglementsserien Mark-
stridsreglemente utarbetas och IO14 finjusteras. 
 
Den övergripande problemformuleringen konkretiseras som: 
 
  Vilken relevans har USMC:s taktik med pansarvärnsrobotförband i 

Operation DESERT STORM för svenska armén idag? 
 
Detta arbete har således till syfte att studera tidigare nämnd skillnad i taktik och att därigenom 
skapa en ökad förståelse för pansarvärnsrobotförbandens taktiska möjligheter och begräns-
ningar. Då föreliggande uppsats genom texttolkning har en ambition att förstå marinkårens 
val av taktik är det på sin plats att begrunda Bjereld m.fl. som hävdar att för att uppnå förstå-
else måste man ställa sig tre sorters frågor; beskrivande, förklarande och utvärderande.9   
 
För att uppnå syftet och att besvara problemformuleringen bryts den därför ned till följande 
forskningsfrågor: 
 

1. Vilken taktik karaktäriserade USMC:s pansarvärnsförband? 
2. Hur kan denna taktik förklaras? 
3. Vilka lärdomar kan svenska armén dra från detta 2012? 

 
 
 

                                                   
6 Agne Bengtsson & Peter A. Mattsson, Manöverkrigföring – metod eller tanke? (Stockholm: Försvarshögsko-
lan, 2000), s.5 
7 Försvarsmakten, Militärstrategisk Doktrin (Stockholm: Försvarsmakten, 2002), s.81 
8 Försvarsmakten, Militärstrategisk Doktrin 2012 (MSD12) (Stockholm: Försvarsmakten, 2012), s.98 
9 Ulf Bjereld (m.fl.), Varför vetenskap? - Om vikten av problem och teori i forskningsprocessen, 3. uppl. (Lund: 
Studentlitteratur, 2009) s.58 



- 5 - 

Den övergripande forskningsdesignen är att med stöd av en fallstudie inledningsvis beskriva 
hur USMC taktiskt nyttjade sina långräckviddiga pansarvärnsrobotförband, därefter analysera 
hur denna taktik kan karaktäriseras och förklaras för att slutligen diskutera om denna taktik 
inrymmer eventuella lärdomar för svensk del, 21 år efter DESERT STORM. 
 
Uppsatsen inleds med ett metodkapitel som redovisar bl.a. det aktuella forskningsläget, be-
fintlig teori, material och källkritik. Därpå följer undersökningskapitlet som först beskriver 
bakgrundsfaktorer kring USMC:s pansarvärnsrobotar och hur de var organiserade i förband 
vid inledningen av DESERT STORM. Kapitlet sammanfattar även krigets förlopp och beskri-
ver med stöd av empirin pansarvärnsförbandens taktiska uppträdande genom en lins som 
utgörs av teorin kring de sex grundläggande förmågorna.10 I slutet av detta kapitel besvaras 
uppsatsens första forskningsfråga. Nästa kapitel analyserar taktiken och delar in den i taktik-
anpassning (unikt för där och då) och taktikutveckling (beprövad erfarenhet). Härvid besvaras 
den andra forskningsfrågan. Kapitlet värderar därefter i diskussionsform den identifierade 
taktikens relevans för dagens svenska armé varvid forskningsfråga tre och arbetets problem-
formulering besvaras. Uppsatsen avslutas med ett kapitel där resultat och metod diskuteras 
samt rekommendationer ges till Försvarsmaktens framväxande reglementsserie.  
 

                                                   
10 Bekämpning, rörlighet, uthållighet, skydd, ledning och underrättelser. 
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2 METOD & TEORI 
 

2.1  Centrala begrepp 
 
Taktik.   I den fastställda förhandsutgåvan av Reglemente för markoperationer (RMO) finns 
en definition av taktikbegreppet som utgör grunden för förståelsen av USMC:s taktiska age-
rande i föreliggande uppsats. 
 

Taktik är konsten att medvetet välja mellan och samordna medel och 
metoder i en given situation för att uppnå uppsatta mål. Taktik genom-
förs inom ett begränsat område och under begränsad tid för att avgö-
ra en strid eller annan verksamhet till egen fördel.11 

 
Då denna uppsats förhåller sig till valet av medel som något konstant (pansarvärnsrobotför-
band) är det främst metoderna för att uppnå målen som studeras. Det går dock inte att helt 
bortse från behovet av att välja mellan och samordna medel eftersom en tung faktor i konsten 
ligger just i hur pansarvärnsförbanden integreras eller separeras från övriga förband. Samman-
taget är den första meningen i definitionen ovan mest tillämpbar för uppsatsens syfte. Den 
andra meningen används som stöd för uppsatsens avgränsningar. 
 
Taktikanpassning.   RMO beskriver även taktik- och teknikanpassning12 och ur denna be-
skrivning kan följande definition skapas: 
 

Genom utvärdering av egna framgångar/motgångar kan förståelse 
skapas för vilka medel och metoder som uppnår resultat. Förståelsen 
utgör grund till förändringar i eget uppträdande, målval samt organi-
satorisk indelning. Dessa förändringar benämns taktikanpassning. 

 
Sörensson & Widén skriver i en rapport om somalisk piratverksamhet att den kanske viktigas-
te faktorn i taktikanpassning är motståndarens agerande och de poängterar taktikanpassning-
ens kortsiktiga natur.13 
 
Den syn på taktikanpassning som tas till utgångspunkt för värderingen av USMC:s åtgärder 
inom ramen för kriget (som omfattade ca sex veckor) är sådana åtgärder som vidtogs för att 
lösa tilldelade uppgifter i beaktande av de unika förutsättningarna avseende terrängens beskaf-
fenhet, motståndarens materiel och förband samt egen organisations kapaciteter. USMC 
taktikanpassning värderas i uppsatsen ha mindre relevans för svenska armén 2012. 
 

                                                   
11 Försvarsmakten, Reglemente för markoperationer Förhandsutgåva (Stockholm: Försvarsmakten, 2010), s.65 
12 RMO, s.185 
13 Karl Sörensson & Jerker Widén, Irregular Warfare and Tactical Change – The Case of Somali Piracy. I: 
Årsrapport FoT-område Krigsvetenskap 2011 (Stockholm: Försvarshögskolan, 2011), Ubil 3.1, s.3 
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Taktikutveckling.   Av RMO framgår att när FM formaliserar och implementerar taktikan-
passning så blir dessa förändringar del av den beprövade erfarenheten.14 Reglementet nämner 
inte taktikutveckling vid namn, men ovanstående kan vara det närmaste en definition av 
begreppet dokumentet kan komma. 
 Sörensson & Widén formulerar i tidigare nämnda rapport taktikutveckling som en mera 
långsiktig förändring av den egna taktiken och att denna förändring ofta påverkas av fler 
faktorer än taktikanpassningen (exempelvis tekniska och sociala faktorer).15 
 I denna uppsats innebär taktikutveckling sådana åtgärder som USMC vidtog som en följd 
av den utvärdering man gjorde efter kriget. Taktikutvecklingen kan då ta sig formen av för-
ändringar i reglementen och/eller den egna organisationen. USMC:s taktikutveckling värderas 
i uppsatsen ha högre relevans för svenska armén 2012, bl.a. eftersom den utgör marinkårens 
beprövade erfarenhet. 
 

2.2  Avgränsningar 
 
Rum.   Uppsatsen avgränsas geografiskt till att avhandla USMC:s agerande i Saudiarabien 
och Kuwait. I diskussionen kring nutida relevans begränsas denna till att omfatta svenskt 
agerande vid mellanstatligt krig på svenskt territorium. 
 Motiv för det förstnämnda valet är att det inom ramen för fallstudien var här som strider 
förekom. För svenskt vidkommande står motiven att finna i definitionen av taktik där det 
framhålls att taktik är något som bedrivs inom ett avgränsat område. Expeditionära insatser 
behandlas ej vid värderingen, eftersom pansarvärnsrobotar (även om BILL medfördes till 
Bosnien och Kosovo) inte skjutits i svenska internationella insatser. 
 
Tid.   Tidsmässigt sker en avgränsning till tiden för Operation DESERT STORM (17 JAN – 
28 FEB 1991). Undantag från denna regel sker endast då det är påkallat för att förklara en 
bakomliggande faktor.  
 Även här är motivet närmast givet eftersom det var inom denna tidsrymd som markstrider 
utfördes.  
 
Funktion.   Pansarvärn är en bred beskrivning av all eld som är avsedd att bekämpa motstån-
darens bepansrade fordon. Den kan utföras med burna närpansarvärnsvapen (t.ex. AT-4 och 
SMAW), mellanpansarvärnsvapen (t.ex. M-47 DRAGON) eller fordonsmonterade fjärrpan-
sarvärnsvapen (t.ex. TOW), helikopterburna vapensystem (t.ex. HELLFIRE), stridsvagnseld 
eller utföras med artilleri.16  
 
  

                                                   
14 RMO, s.185 
15 Sörensson & Widén, s.3 
16 Pansarvärnsvapen indelade enligt Försvarsmakten, Försvarsmaktens gemensamma nomenklatur (Stockholm: 
Försvarsmakten, 1974), s.51 
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Svenska armén har (utöver stridsvagnen) i IO14 endast tillgång till en typ av fjärrpansarvärn 
och detta i form av pansarvärnsrobotsystemet TOW. Organisationen kommer inledningsvis att 
vara plutoner eller troppar som brukar vapenplattformar ur ”arvet” i form av pansarvärnsro-
botbandvagn 2063, men på sikt kan systemet integreras på den nyare pansarterrängbil 360 
som är under leverans till FM.17  
 Då syftet är att utreda relevansen för svenska armén idag avgränsas uppsatsen till TOW-
förband inom USMC.18 Dessa var monterade på High Mobility Multipurpose Wheeled Vehic-
le (HMMWV), Light Armored Vehicle – Anti-Tank (LAV-AT), M151A2 Jeep samt på at-
tackhelikoptrarna AH-1J SeaCobra och AH-1W SuperCobra. Då svenska armén inte längre 
har någon helikopterburen pansarvärnförmåga kommer inte heller denna att ingå i analysen. 
Jeep behandlas inte heller, då den endast nyttjades vid Task Force X-RAY:s luftlandsättning 
och Sverige f.n. inte avser anskaffa ett helikopterburet fordon till pvrb 55. Kvar blir 
HMMWV och LAV-AT, vilka anses vara relevanta då de påminner om de förmågor och 
skyddsnivåer som de svenska plattformarna innehar. 
 

2.3   Forskningsläge 
Mängder av artiklar, uppsatser och böcker har publicerats om Operation DESERT STORM. 
Litteraturen blir däremot avsevärt tunnare då hänsyn tas till denna uppsats avgränsningar.
 Dåvarande Försvarets Forskningsanstalt (FOA) gav 1992 ut en rapport som sammanfattan-
de de lärdomar de ansåg kunde dras med relevans för det svenska försvaret. Rapporten har i 
markarenan en klar tonvikt vid det anfall som US Army företog in i Irak och nämner endast 
verksamheten på östflanken i förbigående. Rapporten förbiser därmed helt det faktum att 
USMC i huvudsak saknade moderna stridsvagnar och även om TOW tilldelas nästan två hela 
sidor i rapporten så är dessa helt dedikerade till hur roboten användes på arméns pansarskytte-
fordon M2 Bradley.19 Mot denna bakgrund fyller uppsatsen en kunskapslucka som FOA-
rapporten lämnade öppen. 
 
Vid Försvarshögskolan har det på 2000-talet skrivits ett flertal uppsatser som undersökt olika 
aspekter av Operation DESERT STORM. Uppsatsernas perspektiv spretar, men de flesta 
avhandlar luftkrigets inverkan på krigets utkomst. På markarenan är det ett arbete som har en 
tydlig koppling till denna uppsats ämne och det är Johnny Resman som 2005 undersökte hur 
1st Marine Division utövade manöverkrigföring i Kuwait 1991 och Irak 2003.20 Det intressan-
ta med hans arbete är att det till del använder samma material som brukas i föreliggande 
uppsats. Det finns dock avgörande skillnader såsom att han analyserar krigföringsmetod på 
divisionsnivå medan denna uppsats undersöker plutoner och kompanier inom en specifik 
funktion. Till skillnad från hans litteraturstudie har dessutom denna studie tillgång till ett 
enkätunderlag som primärkälla. 

                                                   
17 Stefan Eriksson, e-post 2012-02-02 
18 Detta innebär att den brigad ur US Army som underställdes 2nd Marine Division inte undersöks. 
19 Johan Eriksson, Ökensabeln: Militära erfarenheter från markoffensiven i kriget vid Persiska Viken 1990-1991 
(Sundbyberg: Försvarets Forskningsanstalt, 1992), s.30-37 
20 Johnny Resman, Amerikanska marinkåren under Irakkrigen 1991 och 2003: Manöverkrigföring i teorin och i 
praktiken? (Stockholm: Försvarshögskolan, 2005) 
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Föga förvånande har det även på amerikanska motsvarigheter till Försvarshögskolan skrivits 
analyser och uppsatser om Gulfkriget. De perspektiv som belyses följer i allt väsentligt den 
aktuella skolans försvarsgrenstillhörighet och de arbeten som ligger nära denna uppsats har 
skrivits av marinkårister. 
 David Hudspeth skrev 2008 ett mastersarbete om Light Armored Reconnaissance och 
framförde där förslag kring hur dessa bataljoner bör utvecklas för att fortsatt kunna leverera 
resultat på det moderna stridsfältet. En tes han driver är behovet av att TOW monteras på 
”alla” fordon och inte bara på LAV-AT och han motiverar denna med erfarenheter från DE-
SERT STORM.21 Hans värdering av LAV-AT styrkor och begränsningar nyttjas i föreliggan-
de uppsats analyskapitel. 
 Blair Sokol studerade hos US Army och skrev i sitt mastersarbete om hur de understöds-
kompanier USMC har i infanteribataljonerna bör omorganiseras. Även han driver sin tes med 
stöd av erfarenheter från DESERT STORM och pansarvärnsförmågan är central i hans dis-
kussion.22 Hans arbete bygger på 65 enkäter från Operation IRAQI FREEDOM och är rele-
vant för denna uppsats resonemang kring Marinkårens beprövade erfarenhet. 
 
I Kungliga Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift infördes mellan 1991 och 
1996 ett fåtal artiklar som avhandlade DESERT STORM. Två av dessa fokuserade på mark-
arenan, men de låg på en högre taktisk nivå och i de fall de berörde enstaka vapensystem var 
de inriktade på US Army. Det tunna underlaget från Krigsvetenskapsakademien nämns här 
endast för att understryka det faktum att föreliggande uppsats fyller en del av det tomrum som 
finns i forskningsläget, framför allt i Sverige, kring den östra flanken i Operation DESERT 
STORM i allmänhet och pansarvärnsförmågan i synnerhet. 
 

2.4   Metod 
Föreliggande uppsats kan sägas vara tudelad, där den första delen syftar till att beskriva och 
tolka hur USMC taktiskt agerade med pansarvärnsrobotförband inom ramen för Operation 
DESERT STORM. Den andra delen diskuterar resultatet av den förra och värderar agerandet i 
en jämförelse med dagens situation i Sverige. 
 Första delen av arbetet utförs i fallstudieform (USMC i DESERT STORM). Här analyseras 
två olika vapenplattformar, vilka därmed utgör uppsatsens analysenheter. Analysen sker 
genom en kvalitativ textanalys av tre huvudsakliga källor. Primärkällor utgörs dels av enkät-
svar från DESERT STORM-veteraner (det är dessa som är unika för just denna uppsats) samt 
av frisläppta krigsdagböcker/After Action Reports. I övrigt används sekundärkällor i form av 
den bokserie som utgör marinkårens officiella historieskrivning. Dessa beskrivs närmare i 
avsnittet 2.7 Material. Metoden kvalitativ textanalys har valts eftersom taktik är något som 
svårligen låter sig kvantifieras. Taktik är dessutom mera konst än vetenskap, vilket ytterligare 
borgar för behovet av att se till fallet som en helhet och att sätta enkätsvaren i fallstudiens 
fulla kontext. 

                                                   
21 David W. Hudspeth, Full Spectrum LAR. (Quantico: Marine Corps University, 2008) 
22 Blair J. Sokol, The case for employing the Mobile Assault Company Concept through the Spectrum of Warfare 
(Fort Leavenworth: US Army Command and General Staff College, 2008) 
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Uppsatsens första del är av karaktären teorikonsumerande i det att den sätter fallet i centrum 
och använder en befintlig teori för att förklara vad det var som hände i Persiska Viken 1991.23 
Teorin om de sex grundläggande förmågorna används främst som stöd vid bearbetning av 
materialet24 där förmågorna utgör undersökningens variabler. I arbetet används begrepp tagna 
ur den kvantitativa metodologins begreppsapparat, eftersom de anses som mer allmängiltiga 
och kan appliceras även på kvalitativ metod.25 En viktig skillnad i begreppens innebörd är att 
vid den kvalitativa textanalysen saknas den tydliga kopplingen mellan beroende och oberoen-
de variabel. I föreliggande arbete används variablerna därför i stället som ett analysredskap 
för att systematiskt lyfta fram och karaktärisera det väsentliga ur källorna.26 Teorin beskrivs 
närmare i avsnittet 2.5 Teori.  
 För textanalysen är teorins sex variabler på för hög abstraktionsnivå för att utgöra det stöd 
som behövs vid en analys av lägre taktisk nivå.27 De frågor som ställs till materialet är av 
systematiserande karaktär, då de används för att klassificera delmängder i texten så att helhe-
ten bryts ned, paketeras om och görs hanterbar för den efterföljande diskussionen. Frågorna 
utgörs av indikatorer vars detaljeringsgrad är tillämpliga på materialet. De svar på indikato-
rerna som textanalysen ger är inte på förhand definierade, utan hanteras förutsättningslöst i en 
öppen kodningsprocess. Arbetsgången avseende framtagandet av indikatorer och dessas 
koppling till teorin beskrivs utförligt i avsnittet 2.6 Operationalisering.  
 Textanalysen är vad Esaiasson m.fl. kallar idécentral, snarare än aktörscentral, i det att det 
som eftersöks är de idéer som låg bakom de beslut som fattades kring vilken taktik som skulle 
utövas.28 Detta förhållningssätt stöds av det faktum att respondenterna till enkäten har så stor 
bredd avseende innehavda befattningar under kriget. Även om det är idéerna som står i fokus 
så beaktas aktörerna så tillvida att större vikt läggs vid hur exempelvis en kompanichef be-
skriver valet av taktik än vad en enskild skytt hävdar. 
 Bredden på respondenternas befattningar är en positiv faktor som till del uppväger den 
svaghet som urvalet utgör i det att det inte var ett slumpmässigt urval. Om de idéer som fram-
kommer i tolkningen är återkommande på hela bredden innebär detta en ökad trovärdighet. 
För att ytterligare validera de uppgifter som respondenterna lämnar används de andra primär- 
och sekundärkällorna, i en strävan att identifiera eventuella motsägelser. 
 Textanalysen utmynnar i ett antal karakteristika som kan sägas utgöra USMC:s taktik i det 
aktuella fallet. Dessa karakteristika är således inte givna på förhand, utan är resultatet av min 
analys. Det finns inga allmängiltiga kriterier för vad som utgör ett taktiskt agerande. Däremot 
är teorin och de indikatorer som nyttjats i analysen till hjälp att systematisera tolkningen av 
agerandet. Tolkningen är influerad av författarens förförståelse och arbetsgången från analys 
till sammanfattande karakteristika beskrivs därför detaljerat. Med stöd av respondenternas 
beskrivningar och inlägg i debatter i tidskriften Marine Corps Gazette förklaras motiven för 
dessa karakteristika mer ingående. 
 

                                                   
23 Peter Esaiasson m.fl., Metodpraktikan (Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2007), s.42 
24 Niklas Zetterling, Några reflektioner kring teoriers användande inom krigsvetenskapen. I: Berndt Brehmer 
(red.), Krigsvetenskaplig årsbok 2006 (Stockholm: Försvarshögskolan, 2007), s.162-163 
25 Esaiasson m.fl., s.49 
26 Esaiasson m.fl., s.242 
27 Definition av lägre taktisk nivå enligt RMO, s.9 
28 Esaiasson m.fl., s.246 
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Härvid övergår uppsatsen till sin andra del som är av mera värderande karaktär. Värderingen 
sker i två steg. Inledningsvis diskuteras identifierade karakteristika och dessas motiv för att 
klassificera dem som taktikanpassning eller taktikutveckling. Denna indelning är ett stöd för 
att uppnå uppsatsens syfte – att utröna om denna taktik har någon relevans i en annan miljö 
(Sverige) och annan tid (idag) eller om agerandet kan anses så specifikt för där (Kuwait) och 
då (1991) att några ”tidlösa” erfarenheter inte är möjliga att extrahera. Rent generellt bedöms 
taktikanpassning ha lägre relevans än taktikutveckling, eftersom den senare är ett resultat av 
utvärdering och ett systematiskt införande till följd av dragna erfarenheter.  
 Därefter jämförs USMC:s taktikanpassning under kriget och taktikutveckling efter kriget 
med läget i Sverige 2012 inför implementeringen av IO14 med därtill hörande reglementen. 
Denna jämförelse sker i form av en diskussion där författarens förförståelse är ett oundvikligt 
inslag. Diskussionen utmynnar i förslag till vad som kan sägas vara lärdomar från Operation 
DESERT STORM och som därmed kan beaktas vid stundande svensk reglementsframtag-
ning. 

 

2.5   Teori 
 
Vald teori.   Denna uppsats nyttjar teorin kring de ”sex grundläggande förmågorna”, en teori 
som har sitt ursprung på Försvarshögskolan (FHS) där den inledningsvis kallades ”de fem 
grundelementen” och som har använts vid taktikundervisningen sedan 1998. Grundelementen 
utvecklades och publicerades av dåvarande Operativa institutionen 2001 och motiverades som 
en analysmodell för att kunna bryta ned och förstå komplexa scenarion på stridsfältet. De fem 
grundelementen utgjordes av bekämpning, underrättelser, rörlighet, uthållighet och ledning.29 
 I samband med att FM formaliserade sitt doktrinträd döptes grundelementen i Militärstra-
tegisk doktrin (2002) om till basfunktioner och en sjätte delmängd lades till i form av skydd. 
Författarna bakom de fem grundelementen var delaktiga i doktrinarbetet och publicerade 
senare en artikel som utvecklade de sex funktionerna och klassade dem som grundläggande 
förmågor. I denna artikel hävdar författarna att analysmodellen är nivåoberoende (strate-
gisk/operativ/taktisk) och att den kan tillämpas på de minsta förbandsenheterna. De tydliggör 
även att förmågorna vare sig är separata enheter eller rangordnade, utan beroende av var-
andra.30 
 Teorin har stor spridning inom FM och är integrerad i såväl Militärstrategisk doktrin 2012 
(MSD 12) som RMO.31 Utöver vad som ovan nämnts kring brukandet av teorin i utbildningen 
på FHS visar även sökningar på databasen DiVA och sökmotorn Google Scholar på ett fre-
kvent nyttjande av teorin vid uppsatser i krigsvetenskap skrivna på FHS.32 

                                                   
29 Arne Baudin & Anders Cedergren, Fem grundelement: Samordning av behov och förmågor på slagfältet – en 
analys. I: Manövertänkande – Essäer kring teori och praktisk tillämpning (Stockholm: Försvarshögskolan, 2001) 
s.71-72 
30 Arne Baudin & Anders Cedergren, Grundläggande förmågor. I: Reviderade texter i Krigsvetenskap från 2000-
2002 (Stockholm: Försvarshögskolan, 2005) s.125-126 
31 MSD12, s.45-47 samt RMO, s.75-77 
32 http://fhs.diva-portal.org/smash/search.jsf samt http://scholar.google.se/ (2012-02-08) 
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Teorin kring de sex grundläggande förmågorna väljs som analysverktyg i denna uppsats 
främst på grund av dess väl beprövade struktur för att göra en flerdimensionell händelseut-
veckling hanterbar och därmed möjlig att tolka. Som kommer att framgå i avsnittet nedan, där 
de sex förmågorna kort beskrivs och till del anpassas för att kunna appliceras på den aktuella 
fallstudien, är de tämligen grovhuggna och därför inte i sin existerande form tillräckliga för 
att ensamt utgöra det stöd som textanalysen behöver. De sex grundläggande förmågorna 
nyttjas som variabler i form av ett raster för sortering i undersökningen, men kommer i opera-
tionaliseringen att ytterligare förtydligas i form av indikatorer till stöd för analysen. 
 
Variabler.  De sex grundläggande förmågorna beskrivs nedan utifrån teorin och diskuteras 
med ambitionen att göra dem relevanta för uppsatsens syfte.  
 
BEKÄMPNING – teorin beskriver detta som de behov och förmågor som syftar till att med 
eld reducera motståndarens stridsvärde.33 I senare doktriner och reglementen benämns denna 
förmåga som verkan och en parameter är den fysiska eller psykiska effekt som åstadkoms.34  
 Teorin har som tidigare nämnts hög abstraktionsnivå och behöver bearbetas något för att 
tillämpas i denna uppsats. Analysenheterna är vapenplattformar, oftast organiserade i pluto-
ner, och för lägre förband på markarenan kan bekämpning innebära vilka typer av mål som 
bekämpas (t.ex. stridsvagnar, ledningsfordon, lastbilar). En annan aspekt kan vara de syften 
som styr bekämpningen. Syftet kan vara att tvinga motståndaren att röra sig (för att kunna 
bekämpas av andra förband) eller att hindra motståndaren att röra på sig (till skydd för ett eget 
sidoförband). Det senare syftet har klara kopplingar till förmågorna rörlighet (egna förbands 
möjlighet att omgruppera) och skydd (egna förbands möjlighet att undgå att motståndaren 
framrycker in bland dem). För att nå optimal effekt behöver bekämpningen samordnas och 
detta kan innebära att kombinera direktriktad och indirekt eld (artilleri). En annan form av 
samordning är att skapa förbandsenheter (tillfälligt eller organisatoriskt) med en medveten 
blandning av vapensystem med olika räckvidder. Denna senare samordning av bekämpnings-
förmågan har kopplingar till förmågan ledning, då stridsindelning är ett beslut som en chef 
måste ta och kommunicera till sina underlydande. 
 
RÖRLIGHET – är enligt teorin en förmåga som bl.a. byggs på infrastruktur (t.ex. vägar och 
broar), särskilda transportförband, manöverförbandens egna transportförmågor samt fältarbe-
ten för rörlighet. Rörlighet är nära knutet till bekämpning då den möjliggör för förband att nå 
dit de ska verka, men även till uthållighet (som ofta kräver framkomlighet för förnödenhets-
transporter).35 
 På den lägre taktiska nivå som uppsatsen undersöker präglas förmågan rörlighet mera 
konkret av möjligheten att framrycka vid sidan av befintlig infrastruktur. På detta vis kan 
förbanden utnyttja terrängen och föra striden in på djupet av motståndarens gruppering. Ge-
nom att använda terrängavsnitt som överraskar motståndaren kan effekter som är proportio-
nerligt större än förbandens faktiska styrka uppnås. Två former av fältarbeten för rörlighet 
som underlättar sådana manövrer är minbrytnings- och broläggningsförmågorna. Även om 
stridstempo inte rakt av kan likställas med hastighet så har förbandens förmåga att snabbt 

                                                   
33 Baudin & Cedergren 2005, s.127 
34 Bl.a. i MSD12, s.45 och RMO, s.75 
35 Baudin & Cedergren 2005, s.127 
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förflytta sig betydelse för chanserna att kunna överraska motståndaren genom att plötsligt 
befinna sig på oväntade platser. Hastighet kan på allra lägsta nivån (vapenplattformen) ha en 
relation till förmågan skydd, då den är något som kan försvåra för motståndarens vapensystem 
att lyckas med sin bekämpning. 
 
UTHÅLLIGHET – handlar enligt teorin om att vidmakthålla och återställa förbands strids-
värde. Det handlar om att kunna genomföra verksamhet utan att egna förbands kulminations-
punkt inträffar och för detta behövs bl.a. en väl avvägd kombination av förnödenhetsförsörj-
ning, teknisk tjänst, sjukvård, m.m.36 
 På förbandsnivå handlar stridsvärde även om mjukare värden som förbandsanda, ledarskap 
och förtroende för chefer och underställda. Att analysera värden som dessa skulle kräva om-
fattande djupintervjuer och är bortom denna uppsats räckvidd. Uthållighet på plutonsnivå 
handlar även om att stridsindela enheterna på ett lämpligt vis. En ogenomtänkt stridsindelning 
kan få negativa konsekvenser som svårigheter med reparationstjänst eller ammunitionstillför-
sel. På allra lägsta nivå (vapenplattformen) blir förmågan att medföra ammunition i tillräcklig 
mängd av stor vikt. Detta för att förbandet ska kunna genomföra stridsaktiviteter utan täta 
avbrott för påfyllnad. 
 
SKYDD – är en förmåga som teorin beskriver tämligen kortfattat. Den hävdas vara en förut-
sättning för samtliga fem övriga förmågor och byggs bl.a. upp av förbands (eventuella) split-
terskydd och dess taktiska rörlighet.37 
 Som tidigare nämnts kan rörlighet, och då särskilt hastighet, utgöra en form av skydd i sig 
självt. Det finns en koppling till förmågan underrättelser i det att om man får veta var mot-
ståndaren är, och med vilka kapaciteter, kan man undvika att ta strid på ogynnsamma villkor. 
Det finns kopplingar till förmågan ledning, då en aktiv vilseledning kan få motståndaren ur 
balans och göra striden lättare för egna förband. På lägre förband kan skydd även handla om 
att utnyttja mörker och dålig sikt. 
 
LEDNING – teorin beskriver denna förmåga som en blandning av mjuka och hårda värden, 
där de mjuka består av ledningsfilosofi och ledarskap och de hårda bl.a. omfattar IT, sam-
bandstjänst och stabsmetoder. Ledning handlar om att samordna och syftet är att genom snab-
ba beslutscykler nå ett högre stridstempo än motståndaren.38 
 På förbandsnivå kan ledning utöver ovanstående även sägas omfatta att ombesörja bevak-
ning av underlydande enheters stridsvärde (här finns en koppling till uthållighet). Ledning kan 
vara att ge underlydande en lämplig stridsindelning som optimerar deras uteffekt (koppling 
till bekämpning). Varje förbandstyp eller vapensystem har specifika styrkor och svagheter, 
något som måste beaktas då de tilldelas stridsuppgifter. Att använda fel förbandstyp för ett 
visst uppdrag kan få negativa konsekvenser. I bästa fall kan det innebära att de är överkvalifi-
cerade för uppgiften (t.ex. att låta stridsvagnar eskortera underhållskonvojer).  
I värsta fall att de inte har rätt vapen för att lösa uppgiften (t.ex. att låta en skyttepluton med 
vapenräckvidder på ca 500 meter i öppen terräng försvara en flank där fientliga stridsvagnar 
riskerar att anfalla). 

                                                   
36 Baudin & Cedergren 2005, s.127 
37 Baudin & Cedergren 2005, s.127 
38 Baudin & Cedergren 2005, s.127 
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UNDERRÄTTELSER – byggs enligt teorin upp genom att ha en aktuell lägesuppfattning om 
motståndaren, egna styrkor och omvärlden. Det räcker inte med en korrekt lägesuppfattning, 
utan förmågan byggs även på en skicklig analys av motståndaren i syfte att i rätt tid genom 
ledning nyttja rörlighet för att bekämpning ska nå effekt.39 
 På lägre nivåer består förmågan även av kapaciteten att lokalisera och identifiera motstån-
daren på stridsfältet. I den tidsperiod som uppsatsen undersöker utfördes detta i huvudsak med 
förbandens optiska riktmedel och med de värmesikten som fanns på vissa vapensystem. De 
numera så flitigt använda obemannade flygfarkosterna var i början av 1990-talet just under 
införande och USMC hade endast ett fåtal. Underrättelser kan nyttjas för att utröna var egna 
förband kan röra sig utan fientlig påverkan. Detta kräver insikt om de egna förbandens kapaci-
teter (rörlighet) och var de för närvarande befinner sig (ledning). Marinkåren hade inte till-
gång till informationsteknologi till stöd för att se var egna förband befann sig (som nutida 
Blue Force Tracking) eller ens för att påvisa att de var egna förband (IFF – Identification 
Friend or Foe). 
 
Kritik.   Teorin kring de sex grundläggande förmågorna kan kritiseras ur flera aspekter. Till 
att börja med kan frågan ställas om den är ”något nytt under solen”? Under benämningen 
”stridens grunder” beskrivs till exempel i Arméreglemente del 2 Taktik (AR2) från 1995 en 
uppdelning i eld, rörelse, skydd, ledning, underrättelsetjänst och stridsvärde. Dessa delmäng-
der är näst intill identiska med de sex grundläggande förmågorna.40 Upphovsmännen beskri-
ver själva hur motsvarigheten redan 1998 fanns i en handbok i Storbritannien.41 
 Då en ingrediens i definitionen av taktik är förmågan att välja metod finns det även andra 
modeller att bruka i analysen före eller efter ett slag. En sådan är krigföringens principer, en 
svensk variant av dessa finns beskriven i MSD12, och en annan skulle kunna vara att använda 
det som i AR2 beskrivs som taktikens grunder som utgörs av kraftsamling, överraskning och 
handlingsfrihet syftande till lokal överlägsenhet.42 De främsta anledningarna till att dessa inte 
valts är att principerna inte stöds av det tillgängliga materialet (de hade krävt djupgående 
intervjuer) och att taktikens grunder är svåra att tillämpa på de förbandsenheter som denna 
uppsats analyserar. 
 En avslutande kritik mot teorin kan vara att den påstår att förmågorna är beroende av var-
andra, men den ger inget stöd för att påvisa kausalitet. Föreliggande uppsats exemplifierar 
kopplingar mellan förmågorna i den nyss redovisade variabelpresentationen och kommer 
ånyo att påvisa samband mellan förmågorna i operationaliseringen då indikatorerna presente-
ras. Kausalitetskritiken är relevant. Denna svaghet i teoribildningen skulle kunna utgöra ämne 
för en uppsats i sig. Föreliggande arbete har dock andra syften och ambitioner, varför en dylik 
teoriutveckling är bortom dess möjlighet. Svagheten accepteras därmed och hanteras genom 
en tydlig diskussion kring variabler och indikatorer. 

  

                                                   
39 Baudin & Cedergren 2005, s.128 
40 Försvarsmakten, Arméreglemente del 2 Taktik (Stockholm: Försvarsmakten, 1995), s.38–43 
41 Baudin & Cedergren 2001, s.72 
42 MSD12, s.48-52 samt AR2, s.43-47 
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2.6   Operationalisering 
 
Process.   Som tidigare nämnts nyttjas teorin om de sex grundläggande förmågorna som ett 
stöd vid bearbetningen av materialet där de utgör variabler. De teoretiska definitionerna av 
variablerna har låg konkretiseringsgrad och kan därför inte användas obearbetade vid tolk-
ningen av texterna. Därför bryts variablerna ned till indikatorer som utgör det stöd textanaly-
sen behöver för identifiering och klassificering av data ur materialet. Nedan presenteras och 
motiveras operationaliseringen per variabel och sammanfattas därefter i listform. 
 
BEKÄMPNING – är en förmåga som på allra lägsta nivå utgörs av möjligheten att leverera 
en avgörande mängd eld mot fienden. Indikatorn benämns eldkraft (BEK1) och består av 
delmängder som förmågan att skjuta många skott inom en given tidsrymd och vilka stridsav-
stånd förbandet kan hantera. Eldhastigheten har även kopplingar till variabeln uthållighet i det 
att den är beroende av hur mycket ammunition vapenplattformen och förbandet kan medföra. 
Stridsavståndet har kopplingar till variabeln ledning, eftersom den är beroende av hur chefer 
valt att stridsindela sina förband (om man valt att blanda vapensystem med olika kapaciteter). 
En annan indikator utgörs av valet av vilka typer av mål förbandet är tänkt att bekämpa 
(BEK2). Även här finns kopplingar till variabeln ledning, ty målval påverkas bl.a. av vilken 
stridsuppgift förbandet tilldelats. 
 
RÖRLIGHET – har tidigare nämnts bl.a. bestå av förmågan att framrycka utan stöd av en 
befintlig infrastruktur. På plutonsnivå kan detta kallas terrängframkomlighet vilket utgör 
indikator RÖR1. Tydligast har detta en koppling till variabeln bekämpning, eftersom terräng-
framkomlighet oftast utgör en förutsättning för att kunna leverera eld mot fienden, helst från 
en plats där motståndet inte förväntat sig vår sidas förband. Det finns även vaga kopplingar 
till ledning, då chefer vid stridsindelning bör beakta skillnader i framkomlighet så att man inte 
skapar suboptimala tillfälliga förbandsenheter. 
 
UTHÅLLIGHET – kopplades ovan till möjligheten att maximera eldkraft. En förutsättning 
för att detta ska lyckas är att förbanden medför tillräcklig mängd ammunition för att klara av 
att genomföra strid utan att behöva avbryta striden för ammunitionspåfyllnad eller inte kunna 
fortsätta striden på grund av ammunitionsbrist. Indikatorn ammunitionshantering (UTH1) 
består av delmängder som hur mycket ammunition vapenplattformen kan ha eldberedd i sin 
robotlavett, hur mycket mera ammunition fordonet kan medföra samt hur mycket extra am-
munition som medförs i andra delar av förbandet och som kan fördelas när fordonets ammuni-
tion är slut. Utöver kopplingen till bekämpning finns här även ett samband med variabeln 
ledning, eftersom framförallt förbandens extra medförda ammunition är något som påverkas 
av deras grundorganisation och hur de senare stridsindelas och eventuellt underställs andra 
förband.  
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SKYDD – är något som skiljer sig åt mellan uppsatsens analysenheter, där de helt enkelt har 
olika förutsättningar till splitterskydd (SKY1). Den mest uppenbara koppling denna indikator 
har till andra variabler är den till ledning, ty förutsättning till passivt egenskydd är något en 
chef måste ta hänsyn till såväl vid val av stridsindelning som vid tilldelande av stridsuppgif-
ter. Något som kan uppväga bristen på splitterskydd är möjligheten att verka i mörker eller på 
annat vis nedsatt sikt (SKY2). Detta förutsätter dock att man har en jämförelsevis högre för-
måga att agera i denna miljö än vad motståndaren har. 
 
LEDNING – har redan nämnts flitigt i operationaliseringen. Oberoende av hur man väljer att 
presentera teorin kring de sex grundläggande förmågorna så är ledning avgörande för sam-
ordning av övriga förmågor. Uppsatsen studerar taktik, vilket tidigare definierats som att välja 
medel och metoder, och därför ter det sig naturligt att skapa indikatorer kring dessa val. Att 
skapa en lämplig stridsindelning (LED1) av sina tillgängliga förbandsenheter har i resone-
mang kring andra indikatorer visat sig viktigt. Vilka metoder man väljer avspeglas i vilka 
stridsuppgifter (LED2) man tilldelar sina enheter.  
 
UNDERRÄTTELSER – är en variabel som har sin tydligaste koppling till ledning, eftersom 
den bearbetade information som underrättelsefunktionen delger är en viktig komponent i 
chefers val av stridsindelning och stridsuppgifter. Underrättelser är något som utförs på något 
högre nivå än de plutoner som uppsatsen analyserar. Därför skapas indikatorer som är kopp-
lade till plutonernas förmåga att skapa sin egen lägesuppfattning. Indikatorerna utgörs då av 
förmågan att lokalisera (UND1) motståndaren i olika siktförhållanden och därefter att identi-
fiera fienden (UND2). Brister i den andra indikatorn är farliga, ty de riskerar vådabeskjutning 
– något som kommer att beskrivas senare i uppsatsen.  
 
 
Indikatorer.  
BEK1: Eldkraft 
BEK2: Målval 
RÖR1: Terrängframkomlighet 
UTH1:  Ammunitionshantering 
SKY1: Splitterskydd  
SKY2: Sikt 
LED1: Stridsindelning 
LED2: Stridsuppgifter  
UND1: Lokalisera 
UND2: Identifiera 
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2.7   Material 
Denna uppsats har sitt ursprung i en enkätstudie från slutet av 1990-talet. Den studien var av 
kvantitativ karaktär och det insamlade underlaget räckte inte som grund för undersökningen. 
Däremot hade enkäten ett antal öppna frågor som nu utsatts för en kvalitativ granskning. Till 
hjälp att få en överblick av krigets förlopp och ingående förband nyttjas USMC:s officiella 
historieskrivning som utgivits i nio band. Till stöd för detaljerad uppföljning av förbandens 
verksamhet och för kontroll av respondenternas uppgifter används förbandens After Action 
Reports och deras Command Chronologies, dokument som från och med slutet av 90-talet 
inte längre är hemligstämplade och finns tillgängliga på GulfLINK. Tolkningen av det taktis-
ka agerandet stöds av artiklar i en av USMC:s kamratförenings tidskrifter (Marine Corps 
Gazette). Nedan presenteras och motiveras uppsatsens huvudsakliga material. 
 
Enkäterna.  Dessa har som tidigare nämnts sitt ursprung i den tidigare kvantitativa undersök-
ningen och sändes ut under perioden 1997-2000. Målgruppen (populationen) var personal ur 
USMC som deltagit i DESERT STORM och som tjänstgjort i en pansarvärnsbefattning. 
Eftersom det då inte lyckades att via marinkåren få tilldelat ett representativt urval valdes en 
annan metod som innebar att på Internet leta upp forum för DESERT STORM-veteraner och 
där identifiera personer som uppfyllde populationskraven. Till dessa sändes en enkät där 
undersökningen beskrevs och frågorna ställdes. Några få valde att inte delta då de ansåg att 
besvarandet av frågorna riskerade amerikansk personals säkerhet. Jag annonserade även i 
Marine Corps Gazette och fick på så vis in några aktivt frivilliga respondenter. Detta förfa-
ringssätt innebär alltså att mitt urval kan kategoriseras som icke-sannolikhetsurval och mera 
specifikt som ett bekvämlighetsurval.43 Att urvalet inte skedde slumpmässigt kan kritiseras 
och detta problematiseras under 2.9 Validitet. 
   Responsen i form av tillbakasända enkätsvar uppgick till 27 fördelade på 21 personer knut-
na till HMMWV och sex till LAV-AT. Spridningen i innehavda befattningar är allt mellan 
enskild skytt eller förare till ställföreträdande kompanichef. Jag har valt att anonymisera 
respondenterna eftersom ett antal av dem fortfarande är anställda i USMC. Deras dåvarande 
befattningar och förband framgår av referensförteckningen, även om förbandstillhörigheten är 
något grov för att kunna behålla anonymitet. Hur representativa deras upplevelser kan anses 
vara illustreras i organisationsschemat figur 7 på sid 28.  
 Uppsatsens textanalys bygger alltså på svaren på de öppna frågor som ställdes i enkäten 
och dessa svar resulterade i flera fall i uppföljningsfrågor från min sida. Under arbetet 2012 
har respondenterna kontaktats på nytt, varvid fem personer lyckades lokaliseras och tillsändas 
kompletterande frågor.44 
 Tillgång till primärkällor i form av dessa enkäter är den främsta anledningen till att före-
liggande uppsats kompletterar det svenska forskningsläget kring DESERT STORM. 
  

                                                   
43 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö: Liber AB, 2002), s.114 
44 USMC har strukturerat om sina e-postadresser och många har bytt privata e-postkonton. 
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USMC historia.   Kort efter att marinkåren fått marschorder sände dess högkvarter historiker, 
arkivarier och ”krigskonstnärer” ur Mobilization Training Unit (History) DC-7 till Saudiara-
bien med order att samla in fakta för att efter kriget skriva kårens krigshistoria.45 Resultatet 
blev en serie om nio böcker med samlingsnamnet U.S. Marines in the Persian Gulf, 1990-
1991. Utav dessa nio refereras i denna uppsats till sex.46 De band som valdes bort är beskriv-
ningar av aktioner i norra Irak, sambandstjänsten och bandet om 3rd Marine Aircraft Wing 
(eftersom attackhelikoptrarna avgränsats bort). 
 Den kritik som framförts av bokserien har främst inriktat sig mot att den håller sig på ett 
relativt övergripande plan och att de som söker detaljerad information om specifika förband 
kan bli besvikna. Ett argument som till viss del uppvägs av att skrifterna har en omfattande 
fotnotsapparat.47 
 
GulfLINK.   Till stöd i tolkningen används de rapporter (After Action Report) och krigsdag-
böcker (Command Chronology) som personal ur USMC skrev under och efter kriget. De var 
naturligtvis inledningsvis hemligstämplade, men efter hand som kontroversen om Gulf War 
Syndrome växte i styrka valde det amerikanska försvarsdepartementet öppenhet och en avdel-
ning benämnd Force Health Protection and Readiness Policy and Programs skapade en 
hemsida på Internet med följande syfte: 
 

GulfLINK was established in August 1995 to provide on-line access to medical, ope-
rational, and intelligence documents from the 1990-1991 Gulf War. Its purpose was 
and is to provide Service members, veterans, and any interested person with infor-
mation on what happened during that war that might have affected the health of tho-
se who served.48 

 
Inom ramen för denna uppdragsförklaring genomfördes mellan 1996 och 1997 ett arbete där 
officiella dokument granskades och hemligstämplarna hävdes, varefter de publicerades på 
hemsidan.49 Vid granskningen blev viss information fortsatt klassad som känslig och dessa 
delar har i dokumenten strukits över och är oläsliga. Denna inskränkning har dock inte inne-
burit en begränsning för denna uppsats möjlighet att kontrollera respondenters uppgifter eller 
för den allmänna förståelsen av förbandens aktiviteter och rörelser. 
 
Marine Corps Gazette.   Marinkårens kamratförening (Marine Corps Association) ger ut två 
månatliga tidskrifter i form av Marine Corps Gazette (sedan 1916) och Leatherneck (sedan 
1917)50. Av dessa har den förra valts att utgöra stöd i tolkningen av det taktiska agerandet då 
denna också innehåller enskildas erfarenheter från insatser (debatten var livlig åren efter 
kriget). Detta är något som också framgår av tidskriftens uttalade syfte. 51 
 
                                                   
45 Charles J. Quilter II, U.S. Marines in the Persian Gulf, 1990-1991: With the I Marine Expeditionary Force in 
Desert Shield and Desert Storm (Washington D.C.: USMC, 1993), s.iii 
46 Detaljerade referenser anges efter hand som de används i framställningen. 
47 Daniel J Moseler, Deployment and operations in the Persian Gulf”. I: Marine Corps Gazette, Vol.83, No. 6, 
1999 (Quantico: Marine Corps Association), s.90 
48 http://www.gulflink.osd.mil (2012-02-10) 
49 http://www.gulflink.osd.mil/declassdocs/marines/ (2012-02-10) 
50 http://www.mca-marines.org/leatherneck/leatherneck-legacy (2012-02-10) 
51 http://www.mca-marines.org/gazette/about (2012-02-10) 



- 19 - 

2.8  Källkritik 
 
Material.   I min källkritiska process har jag utgått från Thuréns fyra kriterier (äkthet, tids-
samband, oberoende och tendensfrihet) och den därtill hörande distinktionen mellan berättel-
ser och kvarlevor.52 
 Avseende äkthet är det tämligen oproblematiskt gällande GulfLINK (som är en officiell 
hemsida tillhörande USA:s regering), USMC:s officiella historieskrivning och artiklarna i 
Marine Corps Gazette (som granskas av tidningens redaktion). Det finns förstås en möjlighet 
att delar av dokumenten på GulfLINK skulle kunna vara förfalskade, men bedöms i så fall ha 
framkommit efter dess långa tillgänglighet. Svagheten i materialet ligger bland enkätsvaren, 
där det inte på något systematiskt vis kunnat kontrolleras att respondenterna faktiskt är dem 
de utgör sig för att vara. Metoden har inskränkts till en rimlighetsbedömning utefter de upp-
gifter de lämnat och denna bedömning bygger på författarens förförståelse av vad pansar-
värnspersonal kan tänkas uppleva (se mera om förförståelsen nedan). 
 Tiden mellan kriget och materialets tillkomst varierar, där dokumenten på GulfLINK 
producerades i direkt anslutning till stridernas upphörande och den officiella historien sam-
manställdes några år efter DESERT STORM. Artiklarna i Marine Corps Gazette är  huvud-
sakligen koncentrerade till åren efter kriget (detaljer framgår i respektive referens). Åter är 
svagheten lokaliserad till respondenterna, eftersom de besvarade enkäten mellan sex och nio 
år efter operationen. Thurén hävdar att glömskekurvan skiljer sig åt bl.a. beroende på vilket 
slags händelse det handlar om och under vilka omständigheter den inträffade.53 Detta var en 
av anledningarna till att den tidigare kvantitativa undersökningen fick läggas ned, eftersom de 
detaljer som eftersöktes (hur många robotar skjutna, m.m.) var svåra att minnas med tillräck-
lig precision för respondenterna. De händelser som de öppna frågorna avser är dock av en 
annan art och bedöms rimliga att minnas även efter ett flertal år. Särskild hänsyn har tagits till 
denna aspekt av tillförlitligheten då den förnyade kontakten under våren 2012 togs med re-
spondenterna 21 år efter kriget. 
 Materialet kan delas in i primärkällor och sekundärkällor där enkätsvaren, dokumenten 
från GulfLINK samt de artiklar i Marine Corps Gazette som utgör personliga upplevelser 
utgör primärkällor och övrig litteratur är bearbetningar som därför måste anses som sekundär-
källor. Då en sekundärkälla inte får användas för att bestyrka en primärkällas uppgifter54 är 
det mot krigsdagböcker och andra dokument på GulfLINK som respondenternas svar har 
kontrollerats. USMC:s officiella historieskrivare har haft tillgång till förbandens dokument 
även innan de gjordes publika, varför ett tydligt beroende kan hävdas mellan dessa. Inga 
tecken har identifierats som tyder på att respondenterna använt GulfLINK och deras spridning 
på olika förband gör det mindre troligt att några skulle ha talat sig samman avseende de upp-
gifter de lämnat. Respondenterna har inte haft tillgång till kontaktuppgifter på övriga upp-
giftslämnare. 
 
 
 

                                                   
52 Torsten Thurén, Källkritik (Stockholm: Liber AB, 2005), s.13 
53 Thurén, s.30 
54 Thurén, s.53 
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Med ambitionen att upptäcka eventuell partiskhet och försök att skönmåla sina svar har re-
spondenternas uppgifter korslästs mot de övriga primärkällorna GulfLINK och Marine Corps 
Gazette. Även den officiella historieskrivningen har kontrollerats mot primärkällorna. Inga 
fall av uppenbar tendens har upptäckts och särskilt Marines in the Persian Gulf visar öppen-
het kring de misstag som begicks, t ex i form av vådabeskjutningar som resulterade i egna 
dödsoffer. Något som elever vid U.S. Air Command and Staff College påpekat är dock en 
inneboende tendens i bokserien i att den så tydligt saknar information om de arabiska koali-
tionsnationernas förband, men framför allt om de irakiska styrkorna.55 
   I distinktionen mellan berättelser och kvarlevor kan allt använt material klassas som berät-
telser, även om dokumenten på GulfLINK dessutom kan anses vara kvarlevor. Dessa har dock 
funktionellt använts ur en berättelseaspekt.56 
 
Författarens förförståelse.   Det är genom min förförståelse inom pansarvärnet som proble-
met för denna uppsats identifierades bland de enkätsvar som hanterades på 1990-talet, framför 
allt det sätt USMC uppträdde med HMMWV i den kuwaitiska öknen. Ett förfarande som gick 
stick i stäv med min egen utbildning. Jag gjorde min värnplikt på en pvrb 55-pluton i pansar-
värnsrobotvagn 551 och har senare som officer utbildat pansarvärnsförband med så olika 
vapen som 9 cm pansarvärnspjäs (bakom traktor och på pansarvärnspjästerrängbil), pansar-
värnsrobot 56 (transporterad i pansarbandvagn 302) och igen pansarvärnsrobot 55. Denna 
bakgrund gör mig väl förtrogen med vad man kan förvänta sig av dylika pansarvärnssystem 
samt deras styrkor och svagheter. 
 Med 24 år i Försvarsmakten har jag deltagit i förbandsövningar, fältövningar och skarp-
skjutningar i olika terrängtyper i samtliga landsdelar på Sveriges territorium. Denna senare 
erfarenhet kommer att användas vid uppsatsens avslutande diskussion och värdering av vilken 
relevans USMC:s taktik 1991 kan anses ha i Sverige 2012. 
 
En författares förförståelse kan vara problematisk då den riskerar att påverka de slutsatser som 
dras. Den kan även vara en styrka i de fall avståndet mellan studerad text och uttolkaren 
tidsmässigt, socialt och/eller kulturellt är litet.57 
 I arbetet med denna uppsats är de positiva aspekterna av förförståelsen att det tidsmässiga 
avståndet är rimligt och att jag socialt och kulturellt tillhör samma yrkeskår som mina respon-
denter och därmed kan hantera fackuttryck m.m. De negativa aspekterna begränsas genom en 
öppen argumentation kring val av indikatorer och även en utförlig beskrivning av tankegång-
arna vid tolkning och analys. 

 

  

                                                   
55 Matt Caffrey (m.fl.), Gulf War Toolbook (Maxwell AFB: Air Command and Staff College, 1995), s.3 
56 Thurén, s.100 
57 Esaiasson m.fl., s.251 
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2.9 Validitet 
 
Validitet.   Begreppet används här i betydelsen att undersökningens empiri mäter det som 
teorin påstår och att det finns en överensstämmelse mellan teorin och indikatorerna.58  
 För att upprätthålla hög validitet har tre förfaringssätt använts. För det första har en befint-
lig (och frekvent använd) teoribildning applicerats. För det andra förs det i uppsatsen en öp-
pen argumentation kring hur teorierna omsätts till indikatorer. För det tredje har denna om-
sättning kritiskt granskats i seminarieform på FHS under arbetets gång. 
 
Reliabilitet.   Blir resultatet detsamma om undersökningen genomförs på nytt? Har under-
sökningen präglats av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser?59 
 Uppsatsen skulle kunna ha byggts endast på de enkätsvar (och uppföljningsfrågor) som 
utgjorde dess embryo, men för att minska risken för tillfälliga betingelser inkluderades även 
USMC:s officiella historieskrivning och krigsdagböcker i empirin. Att urvalet av responden-
ter inte utfördes på slumpvalsbasis kan kritiseras. Motiv för att ändå använda detta s.k. be-
kvämlighetsurval är att respondenterna lämnade unik information om effekterna av det taktis-
ka agerandet och även om de bakomliggande motiven. Riktigheten i deras utsagor har kon-
trollerats mot andra källor och även mot debatter som förts efter kriget. Även om urvalet inte 
genomfördes med slumpen som grund blev spridningen bland respondenterna stor både avse-
ende befattningar (från vicekorpral till kapten) och plats i organisationen. Denna naturliga 
spridning i två dimensioner minskar risken för att analysen särskilt skulle präglas av tillfälliga 
betingelser. 
 
Generaliserbarhet.   På frågan om kvalitativa forskningsresultat kan generaliseras utöver det 
fall i vilket de producerades svarar Bryman med ett bestämt ”Nej!”.60 
 Detta är för uppsatsens problemformulering försvårande, men är mindre så för studiefrå-
gorna 1 och 2 som är av förklarande natur och direkt kopplade till det aktuella fallet. Då 
arbetet ändå har en ambition att generalisera (delar av) resultatet motiveras detta genom att 
det som studeras är ett modernt och återkommande fenomen i form av pansarvärnsroboten 
mot stridsvagnen och att analysenheterna är överförbara på det som de ska generaliseras till 
(HMMWV till Pvrbbv 2063 och LAV-AT till Patgb 360). Resultatet av en enskild fallstudie 
kan inte ensamt utgöra grund till en avgörande förändring i ett reglemente, men särskilt de 
delar i undersökningen som presenterar USMC:s taktikutveckling och de lärdomar som de än 
idag drar nytta av i sin organisation kan sägas vara beprövad erfarenhet. Svagheten torde 
snarare ligga i författarens värdering av resultatet, något som framför allt en läsare med egen 
insikt i pansarvärnsfunktionen kan hantera genom att vid läsningen kritiskt värdera denna mot 
sin egen förförståelse. Med detta i åtanke har såväl beskrivning av det taktiska agerandet som 
den värderande diskussionen formulerats så att en läsare ska kunna skapa sig en egen uppfatt-
ning. 
 
 

                                                   
58 Esaiasson m.fl., s.63 
59 Bryman, s.43 
60 Bryman, s.270 
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Replikerbarhet.   Går det med andra ord för någon annan att upprepa denna undersökning?61 
 Stora delar av undersökningen är transparant beskriven där alla steg och deras inbördes 
samband redovisas. Indikatorernas koppling till teorin är tydliggjorda. Delar av empirin har 
nyttjats av tidigare författare (se 2.3 Forskningsläge), men det som är unikt för just denna 
uppsats är respondenterna. De är som tidigare nämnts anonymiserade och allt enkätunderlag 
finns förvarat hos författaren. Det borde inte vara omöjligt för kommande undersökningar att 
skaffa sig antingen ett representativt urval av respondenter med hjälp från Headquarters Uni-
ted States Marine Corps eller att som jag genom att sända ut förfrågningar till personer funna 
på veteransamfund på Internet. 
 
 
 

 
  

                                                   
61 Bryman, s.43 
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3 EMPIRISK UNDERSÖKNING 
 

3.1  Grundvärden avseende TOW och USMC 
 
TOW.   BGM-71 TOW tillverkas av Raytheon Systems Company (tidigare Hughes Missiles 
Systems Company). TOW är en förkortning för Tube-launched Optically tracked Wire-
guided. Det är en gammal grundkonstruktion som kom i tjänst hos US Army redan 1970. 
Därefter har pansarvärnsroboten modifierats och kommit i nya versioner flera gånger.62 
USMC tog vapensystemet i bruk 1975.63 
 
Beteckning Benämning I tjänst Anmärkning 
BGM-71A Basic TOW 1970 Räckvidd 3000 m 
BGM-71B Extended-range basic TOW 1976 Räckvidd 3750 m 
BGM-71C Improved TOW 1981 Införande av distansorgan 
BGM-71D TOW-2 1983 Större stridsdel, digital styr-

enhet, termostrålare 
BGM-71E TOW-2A 1987 Förpenetrator 
BGM-71F TOW-2B 1992 Takslående, dubbla projektil-

bildande RSV-laddningar 
Figur 1 - Versioner TOW64 

      
Som synes kom TOW-2B i tjänst först efter Kuwaitkriget.65 USMC hade ett varierat utbud av 
de olika versionerna. Vissa förband hade t ex inga TOW-2A och därmed var TOW-2 den 
modernaste versionen i deras utrustning.66  
   Av stor vikt är den förbättring av systemet som gjordes i och med TOW-2. Här byttes den 
analoga styrenheten ut mot en digital och gjorde det termiska siktet67 till en helt integrerad 
enhet i systemet. Alla TOW-versioner har en xenonlampa i bakdelen av roboten och det är 
från denna som siktet tar emot signaler som styrenheten sedan behandlar och slutligen sänder 
styrkommando via tråden till roboten. Om siktet förlorar kontakten med xenonlampan eller 
om det dyker upp ännu en xenonkälla så tar det termiska siktet över robotinmätningen och 
skickar signaler till styrenheten. Detta innebär att det termiska siktet måste vara påslaget, 
ensat med dagsiktet68 och fokuserat på målet vid alla tillfällen roboten används.69 
 

                                                   
62 Tony Cullen & Christopher F. Foss (red.),  Jane’s Armour and Artillery Upgrades 1998-1999 (Coulsdon: 
Jane’s Information Group, 1998) s.84 
63 Kenneth W. Estes, Marines under armor, (Annapolis: Naval Institute Press, 2000), s.175 
64 Hughes Missile Systems Company, TOW gunner’s handbook (Tucson: Hughes, 1995) s.6-9 
65 Ed Smith, e-post 1999-04-13. Han arbetade med TOW-2B på Yuma Proving Ground i Arizona när kriget 
pågick. 
66 Respondent 1 (R1), 1998-12-21 
67 Termiska sikten detekterar värmestrålning. 
68 Här används en ensningskollimator som tillser att dagsikte och termiskt sikte är liktriktade. 
69 Hughes, s.42 
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HMMWV.   USMC nyttjade M1045- och M1046-versionerna av High Mobility Multi-
purpose Wheeled Vehicle. Båda är att klassa som terrängbilar och till viss del splitterskydda-
de (de har en liner av kevlar). Skillnaden består främst i att M1046 har vinsch för självbärg-
ning.70 Besättningen består normalt av två personer; föraren som dessutom är laddare och 
skytten som står i en taklucka. Bilen har ett magasin för förvaring av sex robotar och kan bära 
en sjunde i överlavetten.71  
 

 
Figur 2 - HMMWV72 

  

                                                   
70 Christopher F. Foss & Terry J. Gander (red.),  Jane’s Military Vehicles and Logistics 1998-99 (Coulsdon: 
Jane’s Information Group, 1998) s.462 
71 R2, 1999-04-28 
72 R2, bilden tagen utanför Kuwait City 1991-02-28. 
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LAV-AT.   Light Armored Vehicle – Anti Tank tillverkades av General Motors of Canada för 
USMC och den totala leveransen till marinkåren var 96 exemplar. Konstruktionen bygger på 
ett chassi från MOWAG:s (Schweiz) 8x8 splitterskyddade pansarbil Piranha.73 På chassit är 
monterat ett torn från ESCO Electronics Corporation. Detta innehåller två utskjutningsrör för 
roboten och i mitten sitter dag- och nattsikten. Lösningen innebär att skytten kan sitta splitter-
skyddad nere i fordonet. När de två robotarna i tornet är skjutna sänks tornet ned till laddläge 
och laddaren kan under splitterskydd fylla upp med två nya robotar. I fordonet finns plats för 
16 st. robotar.74 
 

 
Figur 3 - LAV-AT75 

 
 
 
 
  

                                                   
73 Christopher F. Foss (red.), Jane’s Armour and Artillery 1990-91 (Coulsdon: Jane’s Information Group, 1990) 
s.292 
74 Cullen & Foss (red.), s.336 
75 R12, bilden tagen i Saudiarabien i januari 1991. 
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Förbandsorganisation.   Nedan redovisas var TOW fanns inom USMC:s grundorganisation. 
När ordern kom att gå i krig vid Persiska Viken stridsindelade marinkåren annorlunda, men 
detta redovisas senare i uppsatsen.  
 TOW på HMMWV fanns organisatoriskt vid ett infanteriregemente endast i dess Headqu-
arters Company (HQ Co) och där i form av en pluton med 24 st. robotsystem. Varje pluton 
bestod av tre troppar som i sin tur bestod av fyra grupper, där varje grupp hade två HMMWV 
med tillhörande TOW-system.76 

 
Figur 4 - TOW Platoon 

I varje stridsvagnsbataljon fanns sedan 1975 ett Anti-Tank Company bestående av 72 st. 
TOW-system uppdelat på tre plutoner om vardera 24 system. Anledningen till detta märkligt 
stora kompani var att man genom att samla system och fordon till ett kompani underlättade 
underhålls- och reparationstjänsten.77  

 

 
Figur 5 - Anti-Tank Company i Tank Battalion 

 

                                                   
76 Redaktionellt material, Corps' TOW Program Updated. I: Marine Corps Gazette, Vol.74, No. 2, 1990, s.7 
77 Estes 2000, s.175 
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Light Armored Infantry (LAI) var ett relativt nytt begrepp vid tiden för Kuwaitkriget. Förban-
den sattes upp under 1980-talet och var organiserade som bataljoner med ett stabskompani, 
fyra skyttekompanier och ett understödskompani (Weapons Company) med LAV-AT och 
LAV-M (granatkastare). I detta kompani fanns 16 st. LAV-AT.78 
 

 
Figur 6 - Anti-Tank Platoon i LAI Battalion 

 
   

3.2  USMC i DESERT STORM – en rekapitulering 
 
Uppgifter.   Irak invaderade Kuwait 02AUG1990 och det första markförband ur USMC som 
anlände till Saudiarabien var 7th Marine Expeditionary Brigade (MEB) som landade i Dhahran 
14AUG1990. US Army försvarade terräng längre inåt land, medan marinkåren fick i uppgift 
att försvara tillskeppningshamnarna.79 
 I oktober bedömdes att Iraks möjligheter att invadera även Saudiarabien var förlorade och 
planering inleddes för att gå till offensiv och återta Kuwait. I november fick USMC följande 
uppgift: 
 

When directed by USCinCCent, USMarCent conducts USCentCom supporting at-
tack to fix and destroy Iraqi operational reserves in southeastern Kuwait to preclude 
their employment against USCentCom main attack in the west; isolate Kuwait City 
for EPAC/multinational MOUT operations. Be prepared to continue the attack north 
to support USCentCom offensive operations.80 

 
Ovanstående innebär att USMC skulle binda irakiska förband i strid så att dessa inte skulle 
kunna vända sig mot koalitionens arméstridskrafters huvudanfall in i Irak, samt att det var 
arabiska förband som skulle befria Kuwait City. 
 
  
                                                   
78 Redaktionellt material, Corps' TOW Program Updated. I: Marine Corps Gazette, Vol.74, No. 2, 1990, s.7 
79 Quilter, s.1-8 
80 Quilter, s.21 
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Organisation.   Marinkårens organisation i Persiska Viken ändrades flera gånger under tiden 
fram till markoffensiven, men eftersom det är denna som är i fokus för uppsatsen så redovisas 
läget för 24FEB1991 nedan. Operation DESERT STORM leddes av U.S. Central Command 
(CENTCOM), baserad i Florida, men med främre ledning i Saudiarabien. Under CENTCOM 
lydde arméstridskrafter, flygstridskrafter, flottstyrkor (NAVCENT) och marinkåren (MAR-
CENT). MARCENT utgjordes av 1st Marine Expeditionary Force (MEF) som bestod av 1st 
och 2nd Marine Division (MARDIV). De förband ur USMC som tidigare var tänkta att 
genomföra en större landstigning, men nu endast utgjorde en vilseledning, lydde under NAV-
CENT och bestod av två stycken MEB samt en Marine Expeditionary Unit (MEU).81 
 

 
Figur 7 - USMC i Persiska Viken82 

 
1st MARDIV bestod av två Task Forces (GRIZZLY och TARO) som framryckte till fots, två 
som var mekaniserade med stridsvagnar och amfibiska pansarskyttefordon av typen AAV-7 
(RIPPER och PAPA BEAR) samt en (SHEPHERD) med endast Light Armored Vehicles.83 

                                                   
81 Charles D. Melson (m.fl.), U.S. Marines in the Persian Gulf, 1990-1991: Anthology and Annotated Bibliogra-
phy (Washington D.C.: USMC, 1993), s.224-230 
82 Skuggade förband är sådana där enkätens respondenter tjänstgjorde. 
83 Charles H. Cureton, U.S. Marines in the Persian Gulf, 1990-1991: With the 1st Marine Division in Desert 
Shield and Desert Storm (Washington D.C.: USMC, 1993), s.20-21 
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2nd MARDIV bestod av två Regimental Combat Teams (RCT), Tiger Brigade (US Army), en 
Light Armored Infantry Battalion samt en Tank Battalion i reserv.84

 

   4th MEB som under hela markoffensiven var kvar till sjöss bestod bl.a. av ett Regimental 
Landing Team (RLT) med två infanteribataljoner.85 
   5th MEB började gå iland under markoffensivens första dag och bestod bl.a. av ett RLT med 
tre infanteribataljoner.86 
 
17JAN – 23FEB1991.   Efter det att flyganfallen inletts 17JAN1991 började även marin-
kårens styrkor att söka stridskontakt med irakiska styrkor. Både 1st och 2nd MARDIV genom-
förde artilleriräder för att nedkämpa kända mål för att vid eventuell moteld genom artilleribe-
kämpning försvaga det fruktade irakiska artilleriet.87  
 29JAN gjorde irakiska styrkor ett motanfall in i Saudiarabien på tre olika platser. På två av 
dessa kom de i strid med TF SHEPHERD och 2nd LAI Battalion. Försvaret höll och irakierna 
retirerade med svåra förluster. USMC förlorade en LAV-AT och en LAV-25 med besättning-
ar, båda p.g.a. vådabeskjutning. På den tredje platsen lyckades irakierna ta staden Khafji, men 
tvingades under 31JAN norrut av styrkor från Saudiarabien och Qatar.88 
 Kvällen före markoffensiven infiltrerade TF GRIZZLY och TARO ur 1st MARDIV det 
södra minfältet till fots och marscherade norrut för att därefter skydda divisionens båda flan-
ker mellan minfälten.89 5th MEB kom under kontroll av 1st MEF och fick till uppgift att vara 
dess reserv.90 
 
24FEB1991.   1st MARDIV påbörjade minbrytning med TF RIPPER kl. 0617 och lite senare 
med TF PAPA BEAR kl. 0905. TF RIPPER tog sig genom båda minfälten och svängde däref-
ter västerut och gjorde en omfattningsrörelse norr om Al Jaber Airfield. TF SHEPHERD 
framryckte bakom och skyddade därefter divisionen från ställningar norr om RIPPER. TF 
PAPA BEAR bröt båda minfälten och skyddade divisionens östra flank. Förbandet sände 
även in delar av ett pansarvärnskompani in i Al Burquan Oilfield. TF X-RAY:s helikopter-
landsättning i PAPA BEAR:s område fick problem och inställdes.91 
 2nd MARDIV påbörjade förbekämpning med artilleri kl. 0430 och själva minbrytningen kl. 
0530. Vid solnedgången var alla förband utom 2nd Bn/4th Marines och 3rd Bn/23rd Marines 
genom båda minfälten. I samband med minbrytningen skadades 7 st. M60A1, 1 st. M1A1 och 
2 st. AAV-7.92 
 5th MEB gick iland genom att BLT 3/1 lyftes med helikoptrar till en plats strax söder om 
gränsen till Kuwait. Övriga delar kom till kaj i hamnstaden Mishab.93 

                                                   
84 Dennis P. Mroczkowski, U.S. Marines in the Persian Gulf, 1990-1991: With the 2nd Marine Division in Desert 
Shield and Desert Storm (Washington D.C.: USMC, 1993), Appendix B 
85 Ronald J. Brown, U.S. Marines in the Persian Gulf, 1990-1991: With Marine Forces Afloat in Desert Shield 
and Desert Storm (Washington D.C.: USMC, 1998), s.229 
86 Brown, s.232 
87 Cureton, s.27 samt 2nd MARDIV, Command Chronology, s.5 
88 Melson (m.fl), s.78-79, Cureton, s.34-45, Mroczkowski, s.20-22 
89 Cureton, s.63 
90 Brown, s.166 
91 Cureton, s.70-88 
92 Mroczkowski, s.43-51 
93 Brown, s.168-169 
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Figur 8 - Läget kvällen 24FEB.94 

 

                                                   
94 Quilter, s.81 
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25FEB1991.   1st MARDIV utsattes från tidig morgon och under hela förmiddagen för flerta-
let motanfall. Först anfölls TF SHEPHERD och TF GRIZZLY norrifrån. Därefter utsattes TF 
PAPA BEAR och divisionschefens ledningsplats för anfall som kom inifrån Al Burquan 
Oilfield. Efter att ha slagit tillbaka dessa tog TF PAPA BEAR terräng norrut för att komma i 
ett bättre utgångsläge inför anfallet mot Kuwait International Airport. I denna rörelse anföll 
man genom Al Burquan Oilfield. Under dagen helikopterluftlandsattes TF X-RAY söder om 
det norra minfältet och framryckte genom detta för att sedan underställas TF PAPA BEAR 
och utgöra divisionens högra flankskydd. TF GRIZZLY förflyttade sig upp till Al Jaber Air-
base och påbörjade under eftermiddagen/kvällen strider för att rensa flygfältet.95 
 

 
Figur 9 - Läget vid 1st MARDIV eftermiddagen 25FEB96 

  

                                                   
95 Cureton, s.90-103 
96 Cureton, s.105 
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2nd MARDIV utsattes även de under morgontimmarna för ett irakiskt motanfall som slog mot 
1st Battalion/8th Marines. Detta möttes framgångsrikt av B Company (4th Tank Battalion) och 
en tropp TOW på HMMWV. Tiger Brigade tog ett bunkerkomplex alldeles norr om sina 
ställningar i gryningen. I övrigt ägnades förmiddagen åt att få fram resterande delar av divi-
sionen genom minfälten och att till viss del ändra grupperingar och lydnadsförhållanden. Efter 
lunch anföll divisionen på linje och tog terräng norrut.97 
 

 
Figur 10 - Läget vid 2nd MARDIV eftermiddagen 25FEB.98 

 
5th MEB påbörjade vägmarsch mot underhållsbasen i Kibrit med BLT 2/5 och BLT 3/5, men 
fick p.g.a. divisionernas framgångar order att fortsätta mot den främre underhållsbasen i Al 
Khanjar.99 

                                                   
97 Mroczkowski, s.53-57 
98 Mroczkowski, s.52 
99 Brown, s.171-172 
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26FEB1991.   1st MARDIV tog under förmiddagen terräng norrut med TF RIPPER, PAPA 
BEAR och SHEPHERD. Strax efter lunch stod förbanden stilla eftersom divisionschefen hade 
kallat sina direkt underställda chefer till muntlig ordergivning inför slutanfallet mot Kuwait 
International Airport. Under eftermiddagen tog TF RIPPER anfallsmål väster om flygplatsen, 
TF PAPA BEAR söder om och TF SHEPHERD öster om densamma. TF GRIZZLY rensade 
Al Jaber Airbase. TF TARO hade i uppgift att rensa Kuwait International Airport när den väl 
var avreglad, men drabbades av förseningar och fick övernatta i Al Burquan Oilfield. TF 
SHEPHERD övertog denna uppgift strax före midnatt.100 
 2nd MARDIV utsattes även denna morgon (kl. 0230) för ett motanfall. Åter var det 
1stBattalion/8th Marines som träffades och åter var det B Company (4th Tank Battalion) och 
tillförda TOW som fällde avgörandet. Under förmiddagen kallades regementscheferna till 
divisionsstaben för muntlig ordergivning och kl. 1200 fortsatte divisionen framåt på linje. 
Framåt kvällen hade divisionen tagit sina anfallsmål och befann sig i en position där man 
hade skurit av flyktvägen norrut från Kuwait City för de irakiska förbanden.101 
 5th MEB fortsatte förflyttning längs vägarna in mot Kuwait. BLT 2/5 nådde fram till Umm 
Gudair Oilfield och påbörjade patrullering av underhållsvägar. BLT 3/5 påbörjade framryck-
ning mot Al Jaber Airbase och kom i strid på vägen dit.102 
 
27FEB1991.   1st MARDIV påbörjade under natten/morgonen tagandet av Kuwait Internatio-
nal Airport med TF SHEPHERD, som därefter avlöstes av TF TARO. Övriga förband försva-
rade tagen terräng.103 2nd MARDIV samverkade under natten med arabiska förband ur JFC-N 
och under dagen passerade dessa genom divisionens område in i Kuwait City. 3rd Battali-
on/23rd Marines hade i uppgift att rensa ett jordbruksområde och var där i strid.104 5th MEB 
hade huvuddelen av sina förband grupperade på Al Jaber Airbase. BLT 3/1 hade framryckt till 
”Ice Cube Tray” där de understödde 2nd MARDIV med bl.a. krigsfångtjänst och patrulle-
ring.105 
 
28FEB1991.   1st MARDIV gav kl. 0647 order att avbryta offensiva stridshandlingar och att 
sluta ta kemstridsmedelsprofylax.106 2nd MARDIV förberedde vidare anfall norrut planerat att 
inledas kl 0900, men detta avbröts p.g.a. eldupphör kl. 0800.107 5th MEB fick under kvällen 
order att rensa Al Wafrah Forest nära gränsen mot Saudi-Arabien, en uppgift man löste efter 
eldupphöravtalet.108 
 

                                                   
100 Cureton, s.103-118 
101 Mroczkowski, s.59-68 
102 Brown, s.172 
103 Cureton, s.118-119 
104 Mroczkowski, s.68-69 
105 Brown, s.172-173 
106 Cureton, s.120 
107 Mroczkowski, s.70 
108 Brown, s.174-175 
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Figur 11 - Läget vid 1st MEF morgonen 28FEB.109 

  
                                                   
109 Quilter, s.105 
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3.3  Taktik med TOW 
 
Introduktion.   Under denna rubrik kommer marinkårens faktiska nyttjande och organisation 
av TOW-förbanden att beskrivas nedbrutet per variabel, snarare än per indikator. Indikatorer-
nas nytta för beskrivningen kommer dock att vara märkbar. I de fall det föreligger skillnader 
mellan HMMWV och LAV-AT redovisas dessa separat. Stycket avslutas med en samman-
fattning av vad som kan sägas utgöra taktikens karakteristika och besvarar därmed uppsatsens 
första forskningsfråga. 
 
Bekämpning.   USMC är per definition lätt infanteri snarare än mekaniserat såsom stora delar 
av US Army. Marinkårens splitterskyddade transportfordon (AAV-7) är amfibiska, något som 
är helt i linje med kårens övergripande uppgift – att kunna öppna en ny front genom att 
landstiga från havet, även mot en försvarad kuststräcka. Antalet stridsvagnar har genom åren 
varit förhållandevis få i relation till mängden infanteribataljoner. Dessa fakta var USMC 
tvungna att beakta när de nu skulle anfalla över land mot en försvarsgrupperad fiende utrustad 
med ett stort antal stridsvagnar. Bristen på egna stridsvagnar gjorde pansarvärnsrobotarna 
nödvändiga för att hantera hotet från de irakiska mekaniserade divisionerna. Som exempel på 
inbördes förhållanden så hade 1st MARDIV den 26FEB 140 st. stridsvagnar av typen M60A1 
och 278 st. TOW.110 
 Utan att hänfalla till statistik så var TOW-förbanden effektiva och uppskattade pansarför-
störare, men det fanns även exempel på problem bland dem. Som tidigare nämnts måste det 
termiska siktet vara påslaget och ensat med dagsiktet för att det ska kunna ta över styrningen 
av roboten vid mörker, dimma eller rök. Här finns exempel ur TF RIPPER där respondenter 
hävdat att det var ”omständligt” att ta fram ensningskollimatorn och därför lät bli att ensa.111 
Detta (icke-)förfarande kan förklara nedanstående utsaga om det irakiska motanfallet 25FEB: 
 

5 or so tanks were coming toward us from the north on our left flank. 
It was dark so we had to use the night scope. It was like an arcade 
game – we’d hit one, they’d change directions, we’d hit another, 
they’d change direction again, etc. We took turns shooting at them un-
til they finally retreated back north. It was pretty embarassing be-
cause we took no less than 15 shots and only hit 3 of them.112 

 
En av plutoncheferna i förbandet hävdar att materielen fungerade bra och att de missar som 
gjordes mera var att hänföra till enskilda skyttars misstag än trasig hårdvara.113 
 
I samband med Gulfkriget uppgraderade USMC på plats i Saudiarabien samtliga sina styren-
heter med ny programvara för att fullt ut kunna skjuta även den relativt nylevererade TOW-
2A,114 något som i TF PAPA BEAR skedde så sent som kvällen före markoffensiven.115 
                                                   
110 1st MARDIV, Sitrep 180 26 FEB, s.3 
111 R8, 2000-05-03 
112 R7, 2000-05-15 
113 R26, 1999-11-06 
114 Zimmeck, Steven M., U.S. Marines in the Persian Gulf, 1990-1991: Combat Service Support in Desert Shield 
and Desert Storm (Washington D.C.: USMC, 1999) s.94-95, 100 
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Dylika problem var inte koncentrerade till den första divisionen, utan fanns även hos den 
andra. 8th Tank Battalion i RCT-6 träffade t.ex. endast 22 av 44 skjutna robotar. 13 var fel-
funktion vid avfyrning och nio var missar. Med hänsyn taget till de dåliga siktförhållandena 
under krigsförloppet är det inte orimligt att anta att vissa av missarna kan bero på att bataljo-
nen fem dagar före anfallet endast hade tillgång till 32 (av de 72 de borde haft) termiska 
sikten.116 
 
Avseende siktförhållandena så finns det motstridiga uppgifter, där det i vissa fall konstateras 
att brinnande oljekällor störde de termiska siktena117 och i andra fall lovordas siktenas effek-
tivitet i dimman – t.ex. på morgonen 25FEB: 
 

Both the 1st Battalion, 1st Marines, and the 1st Tank Battalion fought 
amid dense smoke. Unable to employ close air support and artillery, 
their tactics relied on TOW gunners using thermal sights. In spite of 
poor visibility, the 1st Battalion, 1st Marines, destroyed about 43 ene-
my vehicles and captured more than 500 prisoners.118 

 
Då just eldkraft i dåliga siktförhållanden har kopplingar till förmågan underrättelser fortsätter 
diskussionen kring de termiska siktena i det avsnittet. 
 
Det råder bland respondenterna samstämmighet kring hur TOW-elden skulle prioriteras mot 
olika mål. Viktigast var att nedkämpa fientliga luftvärnsfordon, därefter stridsvagnar, sedan 
pansarskyttefordon och endast i undantagsfall bunkrar eller obepansrade fordon. 
 
Marinkåren har ett eget ”flygvapen” (i DESERT STORM i form av 3rd Marine Air Wing) för 
understöd av sina markförband. Som synes ovan är utbytet ömsesidigt, där marktrupp priorite-
rar att skydda flyget och flyget levererar direkt flygunderstöd (Close Air Support) till mark-
truppen. Flyget användes bl.a. i syfte att spara på egna markresurser: 
 

…the large amount of air support that was at our disposal actually 
reduced the number of TOWs fired on the ground. We utilized the 
close air support when convenient so as to minimize our need for re-
supply on the ground.119 

 
Ett annat sätt att spara på TOW var att använda den äldre, och mindre tillförlitliga, pansar-
värnsroboten DRAGON för mindre akuta hot såsom bemannade bunkrar.120 
 
LAV-AT hade en liknande målprioritering med luftvärn som farligaste mål som skulle be-
kämpas först och därefter stridsvagnar. Det ansågs att fientliga pansarskyttefordon och bunk-
rar skulle LAV-25 klara av att hantera.121 
                                                                                                                                                               
115 R14, 1999-04-28 
116 8th Tank Battalion, Command Chronology, s.56-58 
117 R10, 1999-11-03 
118 Cureton, s.95 
119 R17, 1998-11-30 
120 R1, 1998-11-02 
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En avgörande begränsning för LAV-25 i Gulfkriget var att fordonet saknade termiskt sikte. I 
de fall då hotet bedömdes som lågt (irakierna hade samma begränsning), t.ex. vid de nattliga 
striderna i gränsområdet före markoffensiven kunde LAV-AT eldobservera åt LAV-25 genom 
att via radio ”tala in dem” mot målen.122 
 En teknisk begränsning, med taktiska konsekvenser, på LAV-AT är som Hudspeth poäng-
terar den tid det tar från det att fordonet stannat tills det att tornet rests från transportläge till 
avfyrningsläge (ca 30 sekunder).123 Detta var inte okänt för LAI-personalen i DESERT 
STORM: 
 

Through extensive experimentation we found that the HMMWV moun-
ted TOW was much better suited to offensive type missions.  In the de-
serts of Saudi Arabia and Kuwait the HMMWV could easily keep pace 
with the LAVs.  This combined with a much shorter time to be ready to 
shoot made it an ideal compliment to the LAV-25 during movements to 
contact.124 

 
Även om ovanstående utgjorde en fara dagtid, så var riskerna mindre nattetid (där irakierna 
hade korta upptäckts- och stridsavstånd) då LAV-AT kunde utnyttja sin överlägsenhet i såväl 
upptäckt (tack vare termiska sikten) som skjutavstånd (3750 meter): 
 

The major tactical advantage of the LAV is it's maneuverability. 
Although not designed or utilized as a "hammer" against the enemy, it 
definitely can be utilized as an antagonist in an almost guerrilla war-
fare type role. Direct action against the enemy, maneuvering to a dif-
ferent front and hitting them again. We did this effectively against Ira-
qi forces, harassing them during the night with direct action as well as 
antagonizing them and allowing air assets to cover our withdrawal. 
Against heavy armored units, we were able to engage Iraqi tanks with 
our TOWs outside the max effective range of the T-54/55 and T-62 
main guns. 125 

 
De strider som nämns ovan var i huvudsak före markoffensiven, ty under perioden 24 – 
28FEB genomfördes förhållandevis få stridsmoment nattetid. Anledningarna till detta diskute-
ras vidare under avsnittet underrättelser. 
 
  

                                                                                                                                                               
121 Light Armored Vehicle med 25 mm automatkanon. 
122 Roger L. Pollard, The Battle for OP-4: Start of the Ground War. I: Marine Corps Gazette, Vol.76, No. 3, 
1992, s.50 
123 Hudspeth, s.10 
124 R22, 2001-09-24 
125 R12, 2012-03-01 
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Rörlighet.   Ingen respondent har nämnt terrängframkomlighet som en begränsning, vare sig 
för HMMWV eller för LAV. Terrängen bestod i huvudsak av ökensand och den var möjlig att 
trafikera vid sidan av vägarna, förutom vid wadis126 vilka var hindrande.127 
Förutom vad som tidigare nämnts om att HMMWV är snabbare till skott än LAV-AT kan 
nedanstående utsaga från en respondent ur RCT-8 (vilka hade tillgång till stridsvagnar av 
typen M1A1) exemplifiera några andra fördelar med HMMWV: 
 

I think that the CAAT concept is an effective one, and that HMMWV is 
the appropriate vehicle to use for it. The HMMWV provided us with 
the mobility necessary to keep the pace with the M1s and gave us a 
low profile for effective reconnaissance operations. The cargo shell 
door provided an expediant means of reload of missiles, (averaging 
about 30 seconds to a minute with a well rehearsed unit) and there is 
a good field of view from within the vehicle as well as from the turret, 
providing the driver, squad leader and gunner with good situational 
awareness.128 

 
”CAAT (Combined Anti Armor Team) concept” som nämns i citatet ovan diskuteras vidare i 
avsnittet ledning.  
 
Uthållighet.   I avsnittet bekämpning nämndes att 1st MARDIV den 26FEB hade 278 TOW-
system. Källan (som är en lägesrapport) anger dessutom att det inom divisionen då fanns 1982 
st. robotar. Utgående från att alla 278 system var på HMMWV (vilket de inte var, och LAV-
AT kan ta med sig fler robotar) blir detta ca sju robotar per system.129 Siffran innefattar även 
de robotar som medfördes inom underhållsförband på divisionen, varför man kan dra slutsat-
sen av pansarvärnsrobotförbanden framryckte utan fulla ammunitionsmängder, något som 
bekräftas av flera respondenter.130 
 Det finns bland enkätsvaren ingen samstämmighet kring hur de olika förbanden medförde 
sina extra robotar på underhållsfunktionen. I vissa fall hade plutonerna ur infanteriregemente-
na extra HMMWV med sig för ersättningsrobotar,131 i andra hade de det inte och var då helt 
beroende av den bataljon de för tillfället var underställda.132 Noteras kan också att dessa 
bataljoner i sina grundutföranden inte hade TOW som ingående vapensystem. Det verkar ha 
varit något enklare för de plutoner ur pansarvärnsrobotkompaniet i stridsvagnsbataljonerna, 
särskilt då de underställdes infanteribataljoner inom samma Task Force/RCT, ty avstånden 
var inte större än att stridsvagnsbataljonernas ordinarie underhållsförband nattetid kunde köra 
runt och ersätta plutonerna.133 

                                                   
126 ”Uttorkad flodbädd i öken- eller stäppområden…” http://sv.wikipedia.org/wiki/Wadi (2012-03-13) 
127 R12, 2012-03-01 
128 R20, 1999-08-07 
129 1st MARDIV, Sitrep 180 26 FEB, s.3 
130 R15, 2012-03-04 
131 R14, 2012-03-13 
132 R2, 2012-02-23 
133 R7, 2000-04-30 
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Tidigare nämndes att förbanden inte framryckte med fulla robotmagasin, vilket fick till kon-
sekvens att de vid större stridsmoment kunde få slut på ammunition. Detta hände t.ex. RCT-8 
under 25FEB efter morgonens försvarsstrid mot det irakiska motanfallet: 
 

CSSD-28 stayed behind because it was completely out of fuel and was 
awaiting a helo resupply of TOW rounds. First Battalion Eighth Ma-
rines was completely out of TOW rounds. At 1630 the Regimental Em-
bark Officer delivered a truck with 30 TOW rounds to their posi-
tion.134 

 
Att som ovan anges använda helikoptrar för att fylla på underhållsförbanden skedde vid ett 
flertal tillfällen vid bägge divisionerna.135 
 
Skydd.   Marinkårens HMMWV var utrustade endast med en tunn kevlarhinna till skydd för 
besättningarna. Trots detta användes de aggressivt framför de egna stridsvagnarna. Detta 
förfarande diskuteras vidare i avsnittet ledning och i kommande kapitel där orsakerna till vald 
taktik utreds. 
 I avsnittet bekämpning nämndes att förhållandevis få strider genomfördes nattetid under 
markoffensiven. Vissa fall av framryckning skedde dock efter mörkrets inbrott och därvid var 
TOW-enheternas termiska sikten oundgängliga. Ett exempel är hur en pluton ur 1st Tank 
Battalion ledde 1st Battalion/1st Marines ledde bataljonen fram till Kuwait International Air-
port: 
 

We departed at dusk and crossed PL MARGARET at complete no vi-
sibility. Cpl Sanchez was ordered to switch to BN TAC I and guide the 
battalion through the numerous obstacles which consisted of berms, 
wire, electric fences and dug in tanks and ZSU 23-4's. Cpl Sanchez 
successfully led the battalion for numerous hours through the use of 
his night sight (thermal) because NVG's were of no use.136 

 
Detta genomfördes även vid vissa tillfällen dagtid i den täta oljeröken där skyttar med hjälp 
av sina termiska sikten dirigerade fordonsförarna på HMMWV.137 
 
  

                                                   
134 8th Marines, Command Chronology, s.10 
135 Zimmeck, s.151-163 
136 1st Tank Battalion, Command Chronology, s.3 
137 R2, 2012-02-23 
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Ledning.   Ur källorna har framkommit att TOW-förbanden tilldelades i stort sett alla strids-
uppgifter som finns. De mest frekvent nämnda bland respondenterna är flankskydd, stridsspa-
ning och att vara QRF (Quick Reaction Force) för den bataljon eller stridsgrupp man var 
underställd.  
 Ett tydligt exempel på flankuppgiften är den order som en bataljon ur RCT-6 gav kl. 0130 
25FEB för dagens anfall: 
 

1/6 Frag Order. LD Phase Line Red. Be prepared to step off at 0800. 
Awaiting arrival of sister Regiment. May delay time of departure to 
0900. Order of movement is B Co, 1/6 on left, C Co, 1/6 on right, mo-
bile main behind B and C Companies. A Co, 1/6 and C Co, 8th Tks in 
reserve. 81mm mortars on left flank of main CP, 1/6 CAAT on right 
and left flanks. Priority of fires, B Co, 1/6; 2/10 in DS Div Obj 1. 
Move EPWs to OT 580132, will direct toward OT 5405, Div EPW col-
lection point.138 

 
Förfarandet där HMMWV framryckte framför de egna stridsvagnarna ligger inom ramen för 
stridsspaning och del av logiken framgår av nedanstående utsaga: 
 

I was attached to a mechanised inf. Bn. that also had a tank company 
attached. My TOW plt. was employed as an independent maneuver 
unit.  I led the Bn due to my thermal sight capability.  The M60A1 did 
not have thermal sights, only IR passives, therefore I made contact 
first, set up a base of fire while the tank company maneuvered to a 
flank to destroy enemy armor.139 

 
QRF-uppgiften användes främst när TOW-förbanden hölls tillbaka som pansarvärnsreserv,140 
men kunde även utlösas vid oväntade händelseutvecklingar. Ett exempel på det senare är vid 
1st MARDIV tidigt 25FEB, då de hade fått underrättelser om ett irakiskt motanfall och insåg 
att den egna rörliga divisionsledningsplatsen befann sig farligt långt fram. Ett kompani (med 
underställda LAV-AT) ur TF SHEPHERD beordrades dit med uppgift att svara för skyddet 
och efter det att det irakiska anfallet var ett faktum omdirigerades en hel TOW-pluton ur TF 
RIPPER dit som förstärkning.141 
 Den uppmärksamme läsaren har redan vid rekapituleringen av kriget i kartskisserna noterat 
en skillnad i nyttjande av LAI. 1st MARDIV använde TF SHEPHERD främst som stridsspa-
ning framför TF RIPPER och PAPA BEAR och till del som flankskydd i öster. 2nd MARDIV 
använde 2nd LAI Bn främst som divisionens flankskydd, ömsom i väster och ömsom i öster. 
 
  

                                                   
138 6th Marines, Sequential Listing of Significant Events, s.21  
139 R26, 1999-11-06 
140 R24, 2000-05-24 
141 Cureton, s.90 samt 7th Marines, Log Operation Desert Storm, s.6 



- 41 - 

Tidigare i uppsatsen har nämnts att USMC inte gick i krig med den organisationsstruktur man 
hade i fred. Detta innebär att inget pansarvärnsrobotkompani i någon stridsvagnsbataljon hölls 
samlat, utan underställdes plutons- eller troppvis till andra förband. I de fall stridsvagnsbatal-
jonen hölls samlad behölls någon pluton vid den egna bataljonen. 
Endast i undantagsfall hölls infanteriregementenas pansarvärnsrobotplutoner samlade under 
befäl av regementschefen,142 oftast underställdes de (likt pansarvärnsrobotkompanierna ur 
stridsvagnsbataljonerna) infanteribataljonerna i respektive Task Force/RCT. 
 I samband med dessa underställanden framträder konceptet Combined Anti Armor Team 
(CAAT) som innebär att små troppvisa stridsgrupper skapades med tillförda TOW och de 
tunga kulsprutorna (M2 HMG) samt granatsprutorna (Mk19) ur infanteribataljonens under-
stödskompanis HMG-pluton. Den specifika blandningen kunde skilja sig åt mellan bataljo-
nerna, men en vanlig fördelning var två TOW-grupper (fyra system) och en tropp ur HMG-
pluton (med en HMG och en Mk19). Det var endast infanteribataljonerna som kunde sätta 
upp CAAT, eftersom stridsvagnsbataljonerna (även om de underställdes ett skyttekompani 
från någon infanteribataljon) inte hade några understödskompanier.143 
Ovanstående är en generalisering av respondenternas utsagor. Det finns undantag, t.ex. 3rd 

Tank Battalion vid TF RIPPER som hade en TOW-pluton underställd till 1st Battalion/5th 
Marines och denna hölls samlad som en egen enhet utan att blandas med HMG.144 
 En konsekvens för de TOW-förband som stannade vid sina stridsvagnsbataljoner (och som 
inte ingick i ett CAAT) var att de nyttjades långt fram (eftersom de hade termiska sikten), 
men att de då saknade vapen för kortare avstånd. Nedanstående utsaga från 1st Tank Battalion 
i TF PAPA BEAR ger uttryck för detta: 
 

One tactics related issue that I found rather unnerving was the deplo-
yment of the HMMWV mounted TOWs. The order was to have the 
TOW vehicles (HMMWVs) far out in front of the tank unit and APCs. 
This was due to the high powered (13X) optical sights and the infared 
lenses that the TOWs possessed. The logic was that the TOWs would 
be able to spot enemy vehicles well before we were in combat range. 
This did work for the most part. However in situations where the ter-
rain limited this advantage of the TOW, I assumed that the heavily 
armored (or light armored) vehicles would push up to ”take the 
point”. This was not the case. The light skinned HMMWV mounted 
TOWs were told to keep with the current deployment plan and remain 
out front. On more than one occasion, this put the TOW unit in very 
compromising combat situations. To add insult to injury, the com-
mand vehicle which I was in was the ”soft top” model.145 

 
Det finns bland respondenterna en samsyn kring motiven bakom CAAT innebärande en för-
måga att snabbt kunna ta upp strid på kortare avstånd (upp till 1000 meter) och även att kunna 
skjuta nedhållande eld medan TOW görs eldberett och kan nedkämpa. 

                                                   
142 R2, 1999-04-17 
143 R6, 1999-08-11 
144 R26, 1999-11-17 
145 R18, 1998-12-12 
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En liknande stridsindelning genomfördes vid Light Armored Infantry där TOW egentligen 
hörde hemma i bataljonens understödskompani, men för Operation DESERT STORM under-
ställdes de LAV-kompanierna. Respektive kompani använde LAV-AT något olika, där vissa 
delade upp dem på respektive pluton och vissa höll dem samlade som en egen pansarvärns-
pluton. Detta förfarande är lika vid bägge divisionerna, det som skiljer är att 2nd LAI Battalion 
dessutom satte upp en självständig TOW-pluton som lydde direkt under bataljonschefen.146 
 
Underrättelser.   En genomgående trend i de ovanstående förmågorna är hur nästan allt faller 
tillbaka på TOW-systemens tillgång till termiska sikten. Detta var t.ex. den främsta anled-
ningen till att chefen för TF SHEPHERD tidigt bestämde sig för att fördela ut sina LAV-AT 
till LAV-kompanierna, snarare än att hålla dem samlade vid understödskompaniet.147 
 Trots att de var effektiva avseende att upptäcka fordon på stridsfältet så hade de vissa 
problem med att sedan identifiera vad de upptäckt, något som bl.a. resulterade i en vådabe-
skjutning av en LAV-AT under en nattlig strid 29-30JAN.148 
 Siktförhållandena på stridsfältet i Kuwait försvårades av fyra faktorer; rök från de oljekäl-
lor som irakierna satt eld på, de brinnande källorna i sig, dimma och så nattetid förstås mör-
ker. Respondenterna anger inga direkta problem med oljeröken, medan dimman på vissa 
platser verkar ha varit tätare än på andra: 
 

The first smoke we encountered we were okay with the sights because 
the fires that were causing the smoke were so far from us, we were 
still able to see our targets. The fog we encountered was a different 
story, we were essentially blind with our thermal sights and the fog 
was so thick that our day sights were just a little better.  The fog was 
so bad at one point that we could here the Iraqi APCs ”danger close” 
yet we could not see them. One of them actually ended up in the center 
of our command vehicles and then when the fog started lifting all hell 
broke loose it became known as the battle for breakfast.149 

 
De brinnande oljekällorna var däremot ett problem för samtliga TOW-skyttar. Anledningen 
till detta tydliggörs i nedanstående utsaga från TF SHEPHERD: 
 

The thermal sights were very effective during periods of reduced am-
bient light however when we tried to look ”past” burning oil wells, 
burning buildings and tanks, the thermal signature of the fire, heated 
columns of superheated obscured or overwhelmed the sights much like 
headlights of a vehicle can overwhelm the sensors of night vision de-
vices.150 

 
 
                                                   
146 Thomas D. Dinackus, Order of battle: Allied Ground Forces of Operation Desert Storm (Oregon: Hellgate 
Press, 2000) s.E-8 
147 Cureton, s.32 
148 Pollard, s.49-51 
149 R15, 2012-03-04 
150 R12, 2012-03-01 
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Nattens mörker utgjorde i sig inga begränsningar för TOW-systemen (annat än den nyligen 
nämnda identifieringsproblematiken), men det var få andra vapensystem hos USMC som 
kunde verka i mörker. Bägge divisionerna stod i princip stilla nattetid under markoffensiven. 
De angivna skälen för detta varierar bland källorna och exempel på dessa är att framryckning-
en gick fortare än planerat och att man därför behövde göra halt för att omarbeta sina pla-
ner,151  att man av samma anledning behövde vänta in de arabiska förband som framryckte 
såväl väster som öster om 1st MEF152 och de ovan nämnda begränsningarna i egna vapensy-
stem.153 
 
Sammanfattning.   TOW-förbanden användes i många avseenden traditionellt (flankskydd, 
skydd av kritiska förmågor såsom underhåll och ledningsplatser), men i flera fall även med 
uppgift att stridsspana med HMMWV framför de egna stridsvagnsförbanden. Detta gjorde de 
utan eget pansarskydd och kunde bara förlita sig på sina överlägsna termiska sikten för att 
upptäcka fienden först. För att kunna möta fienden på korta och långa avstånd skapades ofta 
tillfälliga plutonsstridsgrupper (CAAT för HMMWV och LAV-AT till LAV-kompanierna för 
LAI-bataljonerna). Det fanns dock inte tillräckligt många HMG-plutoner för att alla TOW-
plutoner skulle kunna skapa CAAT. 
 TOW-förbanden var effektiva i att bekämpa irakiska stridsfordon, men de hade även vissa 
svagheter i form av bristande disciplin och låg utbildningsnivå på skyttarna samt i vissa fall 
för få termiska sikten. Prioriterade mål var irakiska luftvärns- och stridsvagnar, medan pan-
sarskyttefordon och annat kunde överlåtas till LAV-25 eller andra vapensystem 
(HMG/DRAGON). Terrängens beskaffenhet innebar inga begränsningar för vare sig 
HMMWV eller LAV. Underhållet sköttes olika beroende på om förbanden kom från strids-
vagnsbataljoner eller infanteriregementen, där det identifierats friktioner i medföljande under-
håll. TOW var en prioriterad ammunitionstyp och transporterades i flera fall fram med heli-
kopter. 
 En nyckelförmåga som TOW-förbanden hade var att kunna upptäcka fientliga fordon i alla 
siktförhållanden, även om det sedan fanns exempel på problem med att identifiera det man 
upptäckt. 
 
Ovanstående utgör svar på uppsatsens första forskningsfråga: ”Vilken taktik karaktäriserade 
USMC:s pansarvärnsförband?”. 
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4 ANALYS 

4.1  Taktikanpassning eller taktikutveckling? 
 
Introduktion.   Under denna rubrik fokuseras analysen på att ur svaret på den första forsk-
ningsfrågan lyfta ut de karakteristika vilka identifierats som unika för DESERT STORM. 
Dessa är följdeffekterna av den vikt USMC lade vid TOW-systemens termiska sikten och det 
sätt på vilket marinkåren frångick sin grundorganisation när förbanden stridsindelades. Resul-
taten från förmågorna rörlighet och underhåll analyseras inte vidare, eftersom de inte anses 
som unika för Gulfkriget.  
 De termiska siktena och organisationsförändringarna diskuteras varvid de klassificeras som 
taktikanpassning eller taktikutveckling. Avsnittet avslutas med en sammanfattning som besva-
rar uppsatsens andra forskningsfråga. 
 
Taktikanpassning.   Det är på sin plats att direkt fastslå att den taktik som användandet av de 
termiska siktena vid HMMWV-förband gav upphov till var ett uttryck för taktikanpassning. 
USMC visste vilken materiel de irakiska förbanden hade tillgång till (sovjettillverkade strids-
vagnar av typerna T-55, T-62 och T-72, vilka samtliga endast hade passiva infraröda (IR) 
sikten – inte termiska), de visste vilka anfallsförband de själva hade tillgång till (i huvudsak 
stridsvagnar av typen M60A1, även de med passiva IR-sikten)154 och de såg vilka siktförhål-
landen som rådde på stridsfältet (rök, dimma och mörker). Med dessa ingångsvärden kunde 
förbandscheferna ta till synes stora risker med sina TOW-enheter och låta dem framrycka i 
täten för förbanden, förvissade om att de termiska siktena skulle ge dem ett markant övertag 
mot irakierna. Respondenterna i föreliggande arbetes empirikapitel bestyrker detta, även om 
de som inte var organiserade som CAAT upplevde olust när stridsavstånden blev korta. 
 Den eldkraft som pansarvärnsrobotkompaniet i stridsvagnsbataljonen utgjorde och det 
övertag detta representerade för USMC:s M60-bataljoner tappade i relevans när den övergång 
till M1A1 som hade inletts redan före kriget (men inte var slutförd) fortsatte efter hemkomst 
till USA. Det fanns inte längre samma trängande behov av pansarvärnsförmåga vid strids-
vagnsbataljonerna som numera klarade sig på egen hand. TOW-kompaniet reducerades därvid 
till en pluton om 24 system ingående i Headquarters & Support Company. I detta kompani 
finns dessutom ytterligare två TOW-system i Scout Platoon.155 De överblivna två plutonerna 
tilldelades marinkårens infanteribataljoner på permanent basis och införlivades i dessas un-
derstödskompanier. Detta beskrivs mera detaljerat i avsnittet kring taktikutveckling. 
 
Även om organisationsförändringen av stridsvagnsbataljonerna kan tyckas kopplad till erfa-
renheter dragna under DESERT STORM är min bedömning att förändringen kan ses som en 
konsekvens av ny teknik. 
 
 
 

                                                   
154 Foss, s.146 
155 Redaktionellt material, Tank/TOW Reorganization. I: Marine Corps Gazette, Vol.76, No. 10, 1992, s.7 
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Taktikutveckling.   De förändringar som varit bestående i USMC är flytten av TOW från 
”resurshållarna” stridsvagnsbataljon och infanteriregemente till infanteribataljonerna samt 
inom Light Armored Infantry att understödskompaniet lagts ned och LAV-AT flyttats till 
skyttekompanierna. Konceptet CAAT lever vidare inom marinkåren, men finns fortfarande 
inte inskrivet i något reglemente.156  
 Att det fanns ett behov av kvalificerad pansarvärnsförmåga på infanteribataljonerna är 
inget nytt och det finns exempel på sådana tankar redan från 1980.157 Med kvalitetshöjningen 
av stridsvagnsfunktionen möjliggjordes flytten av TOW-plutoner till infanteribataljonerna och 
den genomfördes i två steg med stridsvagnsbataljonernas omorganisering 1992 och flytten av 
infanteriregementenas plutoner 1998.158 Understödskompanierna erhöll därmed en tropp om 
åtta TOW-system som tillsammans med 24 st. DRAGON-system utgjorde dess pansarvärns-
pluton.159 Senare förändringar har varit att pansarvärnsplutonen 1995 fick antalet DRAGON 
halverade till tolv160 och 1999 ersattes dessa med åtta st. JAVELIN-system.161 Nuvarande 
organisation framgår av skiss nedan: 

 
Figur 12 - Understödskompani i infanteribataljon162 

 
Även om det var ett tekniskt generationssteg för marinkårens stridsvagnar som möjliggjorde 
flytten av TOW så var det även ett under DESERT STORM identifierat behov hos infanteriet 
som motiverade att de flyttades dit, snarare än att läggas ned.163  
  

                                                   
156 Sokol, s.55 
157 Thomas C. Greenwood, Improving antiarmor defense. I: Marine Corps Gazette, Vol.64, No. 6, 1980, s.23 
158 Sokol, s.75 
159 Redaktionellt material, Tank/TOW Reorganization. I: Marine Corps Gazette, Vol.76, No. 10, 1992, s.7 
160 Redaktionellt material, Antiarmor capabilities reduced. I: Marine Corps Gazette, Vol.79, No. 1, 1995, s.5 
161 Redaktionellt material, Arms of the Corps. I: Marine Corps Gazette, Vol.83, No. 6, 1999, s.A-12 
162 Hal Sellers, e-post 2012-03-05 
163 Kenneth W. Estes, Putting the Team Together. I: Marine Corps Gazette, Vol.78, No. 8, 1994, s.48 
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Strax efter flytten till infanteribataljonerna fördes 1994 en debatt i Marine Corps Gazette 
mellan de som ville att CAAT skulle vara enheter redan i grundorganisationen,164 de som ville 
omstrukturera hela understödskompaniet till ett Mobile Assault Company (MAC) och de som 
var nöjda med den nyligen införda strukturen.165 
 CAAT är egentligen inget nytt inom USMC, utan något som i olika sammansättningar kan 
spåras ända tillbaka till det andra världskriget.166 Den variant som användes i DESERT 
STORM hade redan prövats av flera bataljoner som genomfört Combined Arms Exercises vid 
Marine Corps Air Ground Combat Center (MCAGCC) i Twentynine Palms. Övningsledarna 
vid MCAGCC framhöll CAAT som ett effektivt verktyg för en bataljonschef.167 Ett tungt 
argument för att permanent organisera CAAT som framfördes i Marine Corps Gazette är att 
det inte är något som man bara ”slänger samman” vid behov, utan ett koncept på plutonsnivå 
som kräver samförstånd mellan enheterna och som bara kan uppnås genom frekvent samöv-
ning.168 
 Sokol framför i sitt mastersarbete kritik mot USMC:s doktrinserie som han anser uppdate-
ras alltför sällan.169 Nuvarande Marine Corps Warfighting Publication 3-15.5 Antiarmor 
Operations är från 2002, men är egentligen en oförändrad FMFM 2-11 Antiarmor Operations 
som fastställdes 1992. Som tidigare nämnts finns vare sig CAAT eller MAC beskrivna i 
reglementena. Detta kan anses som märkligt avseende CAAT, eftersom konceptet användes 
vid samtliga TF/RCT i Gulfkriget och det faktum att alla respondenter i Sokols enkät från 
Operation IRAQI FREEDOM 2003 anger att de använde sig av CAAT.170 
 CAAT-konceptet saknar inte kritiker. Kompanichefen för TOW i 3rd Tank Battalion skrev 
t.ex. 1990 i Marine Corps Gazette om sin syn på systemet, där han förordade att man skulle 
framrycka bakom egna stridsvagnar och så snart som möjligt lämna fordonet och markgrup-
pera robotsystemet.171 Det kan förklara utsagan från föreliggande arbetes respondent nr. 8 
som var den ende vilken angav att de markgrupperade sitt system (han tillhörde 3rd Tanks).172 
En annan som ifrågasatte konceptet gjorde det i samma tidskrift strax efter kriget. Hans kritik 
utgår från CAAT:s beteende vid övningar i USA där han anser att de bara kör omkring utan 
att kunna ”dö”. 173 
 
 
 
  

                                                   
164 Michael V. Samarov, Integrating Weapons Company´s New Assets. I: Marine Corps Gazette, Vol.78, No. 7, 
1994, s.39 
165 Sokol, s.23 
166 Michael T. Cuccio, CAAT Employment: A MEU Perspective. I: Marine Corps Gazette, Vol.78, No. 7, 1994, 
s.37-39 
167 Charles M. Lohman, CAX - Movement to Contact. I: Marine Corps Gazette, Vol.73, No. 6, 1989, s.25 
168 Cuccio, s.39 
169 Sokol, s.115 
170 Sokol, s.37, 56 
171 Patrick F. Gould, Sword/Shield Antitank Employment. I: Marine Corps Gazette, Vol.74, No. 6, 1990, s.37 
172 R8, 2000-04-26 
173 Michael D. Weltsch, Experiences of an Operations Officer. I: Marine Corps Gazette, Vol.75, No. 6, 1991, 
s.72 



- 47 - 

Det kan argumenteras för att LAV-AT:s spridning till skyttekompanierna under DESERT 
STORM utgör en taktikanpassning, då den motiverades av att LAV-25 saknade termiska 
sikten. Spridningen hade effekt vilket föregående kapitel påvisade när LAV-AT, förutom 
förmågan att bekämpa stridsvagnar – något som bara LAV-AT har inom en LAI Battalion, 
även nattetid kunde eldobservera åt LAV-25. Det är riktigt att spridningen skedde för att täcka 
upp en teknisk brist hos LAV-25, men omstruktureringen av bataljonen genomfördes perma-
nent 1994 trots att LAV-25 samtidigt moderniserades till att ha egna termiska sikten.174  
 I samband med omorganisationen bytte bataljonen även namn till Light Armored Reconna-
issance Battalion och LAV-AT:s placering i organisationen framgår av skissen nedan.175 

 
Figur 13 – LAR Battalion 

 
Det faktum att pansarvärnsrobotarna permanent flyttades ut till skyttekompanierna, trots att 
LAV-25 utrustades med termiska sikten, gör att föreliggande uppsats argumenterar för att 
flytten är ett uttryck för taktikutveckling byggd på beprövad erfarenhet. 
 
  

                                                   
174 Redaktionellt material, Ongoing LAV Programs. I: Marine Corps Gazette, Vol.79, No. 5, 1995, s.8 
175 Redaktionellt material, LAR Bn Structure. I: Marine Corps Gazette, Vol.79, No. 5, 1995, s.8 
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Sammanfattning.   En nyckelfaktor i att förklara marinkårens taktik 1991 är tillgången till 
termiska sikten, något som i markarenan endast fanns på bredden hos TOW-systemen. För-
mågan att se genom rök, dimma och mörker möjliggjorde för USMC att använda sina nästan 
helt oskyddade robotsystem på HMMWV förvånansvärt aggressivt. Det var även tillgången 
på termiska sikten som huvudsakligen motiverade spridningen av LAV-AT från understöds-
kompaniet ut till skyttekompanierna i TF SHEPHERD och 2nd LAI Battalion. 
 Konceptet CAAT, även om det hos vissa var känt sedan tidigare, fick sitt genombrott i 
DESERT STORM. Spridningen av TOW till infanteribataljonerna motiverades av att alla 
förband behövde kunna möta fientliga stridsvagnar. Anledningen till att de också stridsindela-
des tillsammans med tunga kulsprutor och granatsprutor var att de senare skulle kunna skydda 
robotsystem på korta skjutavstånd och även kunna bekämpa svagt bepansrade fientliga for-
don, så att TOW skulle kunna fokusera mot stridsvagnarna. 
 
Ovanstående utgör svar på uppsatsens andra forskningsfråga: ”Hur kan denna taktik förkla-
ras?”. 

 

4.2  Värdering 

 
Introduktion.   Det svenska reglementet BrigR A Pvrbplut/-Grp från 2002 vänder sig till 
såväl plutoner med TOW (pvrb 55) som med BILL (pvrb 56). Som nämnts tidigare i uppsat-
sen har pvrb 56 utgått ur Försvarsmaktens vapenarsenal. Reglementet är väldigt likt det som 
fanns för pansarskyttekompani och är huvudsakligen inriktat på pvrb 56 ingående i denna 
kompanityp. Det gör att reglementet utgör ett bristfälligt stöd för att förstå hur en pvrb 55-
pluton på öppna bandvagnar, vilka helt saknar splitterskydd, bör strida. Nedan kommer inled-
ningsvis tidigare identifierad taktikanpassning och taktikutveckling att värderas mot svenska 
förhållanden 2012, vilket utmynnar i ett svar på uppsatsens tredje forskningsfråga. Därefter 
kommer arbetet att summeras varvid problemformuleringen besvaras. 
 
Lärdomar.    Marinkårens taktikanpassning med långt framskjutna pansarvärnsrobotförband 
byggde på deras tekniska överlägsenhet, främst manifesterad av TOW:s termiska sikten, och 
värderas direkt som ett uttryck för något som var unikt där och då. Den enda lärdom som kan 
dras av detta är att det är lättare att vinna när man är tekniskt överlägsen, men det är till föga 
hjälp när alla potentiella motståndare till Sverige år 2012 har tillgång till samma tekniknivå 
avseende termiska vapensikten. Detta är alltså inte relevant för svensk räkning. 
 USMC:s taktikutveckling, uttryckt i en formell organisationsförändring där TOW omförde-
lats dit där den behövs som mest och en informell i det fortfarande använda konceptet CAAT, 
är något som Försvarsmakten till del redan beaktat (även om det förmodligen inte beror på 
studier av USMC). Det faktum att pvrb 55 endast kommer att finnas på de lätta infanteribatal-
jonerna korrelerar med att det är just dessa som saknar annan fjärrpansarvärnsförmåga i form 
av stridsfordon 90 och alltså har robotsystemen placerats där de verkligen behövs. 
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Det som däremot tycks saknas i Sverige idag är en reflektion kring att pvrb 55 på bandvagn 
saknar organisatoriskt närskydd, något som är ett av motiven för CAAT-konceptet. I nuvaran-
de pansarvärnsrobotpluton finns en kulspruta och ett granatgevär fördelade till rekognose-
ringsgruppen,176 men denna grupp har uppgifter som gör att den normalt befinner sig långt 
ifrån robotgrupperna och därmed inte utgör ett närskydd. 
 Reglementet anger avseende detta att: 
 

En tillfällig stridsindelning kan vara nödvändig, t.ex. i bebyggelse, för 
att samordna eld, rörelse och skydd. I första hand sammanförs grup-
per/plutoner som tidigare har genomfört strid tillsammans.177 

 
Det kan nog anses godtagbart, men det skapar inte den effektivitet som ett redan från grunden 
stridsindelat och samövat förband kan uppnå (jfr Cuccio). Min egen erfarenhet av svensk 
terräng är att den är vad som kategoriseras som småbruten och att det är ovanligt med skjutav-
stånd på över 1000 meter. På så korta avstånd är pvrb 55 mindre effektiv p.g.a. sin låga eld-
hastighet och långsamtflygande robot och är därmed sårbar för fientlig moteld. Systemet 
skulle behöva kompletteras med ett annat vapensystem som snabbare kommer till skott och 
snabbare kan skjuta flera skott.  
 Försvarsmakten har såväl tung kulspruta M2 som granatspruta Mk19 i arsenalen och skulle 
kunna använda dessa för att komponera ett svenskt CAAT-koncept. Det är dock av vikt att 
påpeka att föreliggande uppsats inte har underlag för att påvisa att just denna vapenblandning 
är den ultimata för svenska förhållanden. 
  
Det kan hävdas att Sverige har haft CAAT i form av de pansarvärnsplutoner med 9 cm pan-
sarvärnspjäs och pvrb 56 som fanns i norrlandsskyttekompanierna på 1980-talet.178 I norr-
landsskyttebataljonerna fanns även ett koncept för att skapa en fjärde manöverenhet som 
kallades ”samlad pvstyrka”179 och denna fyllde precis den funktion som Sokol argumenterar 
för i sitt mastersarbete. 
 
Sammantaget värderas taktiken som byggde på de termiska siktenas överlägsenhet inte som 
en lärdom. FM:s placering av pvrb 55 vid lätta infanteribataljoner är helt i linje med marinkå-
rens beprövade erfarenhet och avsaknaden av ett svenskt nutida CAAT-koncept för pvrb 55 är 
något som svenska armén bör beakta. Detta utgör svar på uppsatsens tredje forskningsfråga 
”Vilka lärdomar kan svenska armén dra från detta 2012?”. 
 
 
  

                                                   
176 BrigR A, s.11 
177 BrigR A, s.124 
178 Försvarsmakten, Infanterireglemente Norrlandsskyttekompani (Stockholm: Försvarsmakten, 1990) s.56 
179 Försvarsmakten, Infanterireglemente Norrlandsskyttebataljon (Stockholm: Försvarsmakten, 1988) s.62 
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Relevans.   Med stöd av svaren på de tre forskningsfrågorna bedöms den amerikanska marin-
kårens taktik med pansarvärnsrobotförband i Persiska viken 1991 ha huvudsakligen låg rele-
vans för svenska armén 2012. De förutsättningar som fanns där och då i form av långa skjut-
avstånd och dåliga siktförhållanden som kunde hanteras av TOW:s termiska sikten (men inte 
av irakiska stridsfordon) föreligger ej för svensk räkning i en nutida kontext med småbruten 
terräng och där samtliga möjliga motståndare har tillgång till minst lika moderna sikten. 
 USMC:s organisationsförändringar (som motiverades av såväl tekniska som taktiska hän-
syn) och dess CAAT-koncept äger viss relevans och borde utgöra underlag för reflektion när 
svenska armén finjusterar IO14 och utformar framtida Markstridsreglemente.  
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5 DISKUSSION 

5.1  Diskussion kring resultat och metod  

Det nämndes redan i metod-/teorikapitlet att resultatet av en enstaka kvalitativ fallstudie inte 
kan generaliseras till andra fall eller anses allmängiltiga. Föreliggande arbetes resultat kan 
därmed inte ensamt utgöra grund för hur svenska armén bör se på pansarvärnsrobotförban-
dens taktik eller organisation. Däremot har det i uppsatsen tydligt framgått vilken vikt den 
amerikanska marinkåren lägger på att blanda TOW med andra vapensystem och därigenom 
uppnå vad som kallas kombinerade vapen. Det senare är ett begrepp som anammats av FM 
och uppsatsens resultat torde därför kunna utgöra en delmängd i en framtida reflektion kring 
pvrb 55:s roll i kombinerade vapen och vad denna roll kräver i form av organisation, utrust-
ning och träning. 
 Uppsatsens styrka ligger i det unika material som enkätundersökningen utgör. Bristerna 
kan även de hänföras till enkäten. Kritik kan framföras mot att urvalet av respondenter inte 
var slumpmässigt, vilket kunde ha ökat representativiteten. Motivet för att ändå gå vidare med 
undersökningen är de intressanta utsagor respondenterna lämnat och som kunnat vidimeras av 
andra källor. En annan kritik som kan riktas mot enkäten är att den inte varit skräddarsydd för 
just denna uppsats. Denna invändning kan försvaras med att det inte anses som ovanligt att ett 
material kan användas i flera undersökningar utförda av olika personer och med skilda pro-
blemställningar. En svaghet som hänför sig till att enkäten inte varit framtagen för just upp-
satsens ändamål är att vissa variabler blivit svagt belysta av respondenterna. Detta beror på att 
frågorna (som dessutom skrevs innan teorin fick grogrund i Sverige) inte varit specifikt rikta-
de mot de sex grundläggande förmågorna. Särskilt rörlighet och uthållighet har haft en låg 
omnämnandefrekvens och detta har varit en anledning till att få slutsatser kunnat dras kring 
just dessa förmågor. 
 Ett vanligt problem vid kvalitativ forskning är den begränsade möjligheten att replikera 
undersökningen. I aktuellt fall finns alla enkätsvar förvarade hos författaren och kan utnyttjas 
vid eventuella försök att ompröva resultatet. Vid en sådan omprövning hade det var särskilt 
intressant att se vad en civil uttolkare skulle nå för resultat, eftersom det varit ofrånkomligt att 
författarens förförståelse varit del vid tolkningsprocessen. 
  

5.2  Rekommendationer  
Medveten om, och ödmjuk inför, att arbetets resultat inte med automatik kan generaliseras till 
svenska förhållanden lämnas två rekommendationer till Försvarsmakten: 
 

1. Vid utformningen av IO14 – beakta det behov pvrb 55 har av att kompletteras med 
snabbskjutande vapensystem för närskydd och nedhållande eld. 

2. Vid skrivandet av Markstridsreglemente – utveckla avsnittet kring tillfällig stridsin-
delning. 
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5.3  Vidare forskning  

Vid arbetet med föreliggande uppsats har två relaterade forskningsområden identifierats. Det 
ena valdes medvetet bort i avgränsningsavsnittet och utgörs av vilken nytta pvrb 55 kan anses 
inneha vid stabiliserande eller upprorsmotverkande insatser? Både US Army och USMC har 
använt TOW i Afghanistan och ur detta borde lärdomar kunna dras.  
 Det andra området som skulle kunna utgöra grund för en undersökning är hur en svensk 
CAAT skulle kunna komponeras? Som stöd för en sådan uppsats borde den simulatorstatistik 
som Markstridsskolan samlat in under t.ex. 1990-talets pansarövningar (PS-övn, Pa-/Mek-
övn) avseende träffresultat och stridsavstånd kunna utgöra en utgångspunkt. 
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HMG  Heavy Machine Gun 
HMMWV  High Mobility Multipurpose Vehicle 
IO  Insatsorganisation 
LAI  Light Armored Infantry 
LAR  Light Armored Reconnaissance 
LAV  Light Armored Vehicle 
LAV-AT  Light Armored Vehicle - Anti Tank 
MAC  Mobile Assault Company 
MCA  Marine Corps Association 
MARDIV  Marine Division 
MEB  Marine Expeditionary Brigade 
MEF  Marine Expeditionary Force 
MEU  Marine Expeditionary Unit 
MSD  Militärstrategisk doktrin 
Patgb  Pansarterrängbil 
Pvrb  Pansarvärnsrobot 
Pvrbbv  Pansarvärnsrobotbandvagn 
QRF  Quick Reaction Force 
RCT  Regimental Combat Team 
Recce  Reconnaissance 
RLT  Regimental Landing Team 
RMO  Reglemente för markoperationer 
TF  Task Force 
TOW  Tube-launched Optically-tracked Wire-guided 
USMC  United States Marine Corps 
 


