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HANDLINGAR

Föreliggande diskussion fokuserar 
på indirekt bekämpningsförmåga. 
Syftet är att lyfta fram aspekter som 

jag anser bör beaktas i den fortsatta diskus-
sionen kring Försvarsmaktens utveckling 
inom bekämpningsområdet. 

I traditionell mening menar vi artilleri, 
granatkastare och flygvapnets lätta attack 
när vi talar om den indirekta markmålsbe-
kämpningsförmågan. Teknikutvecklingen 
och ominriktningen av Försvarsmakten är 
starka drivkrafter då det gäller behovet av 
att utveckla nya förmågor. Den kompetens 
som de senaste åren byggts upp inom 
området indirekt bekämpning är, menar 
jag, viktig för Försvarsmaktens fortsatta 
förmågeutveckling. 

Inledningsvis är det intressant ur detta 
perspektiv att ställa frågorna:
 

vad har de senaste försvarsbesluten 
inneburit för den indirekta bekämp-
ningsförmågan, och 

•

hur kan bekämpning utformas på det 
framtida stridsfältet?

Utvecklingen av stridskrafter innebär en 
ökad integration mellan sensorer, lednings- 
och verkanssystem. Samtidigt utvecklas 
vapen och ammunition så att direkt och 
indirekt förmåga byggs in i samma system. 
Detta gör också att traditionell indelning 
i truppslag och funktioner suddas ut. I de 
för Försvarsmakten nyligen införda doktri-
nerna förs diskussionen i termerna verkan 
och bekämpning utan direkta knytningar 
till vapensystem, vilket är helt logiskt. 
Bekämpning definieras som förmågan att 
kunna påverka motståndaren i hela strids-
rummet.1 Detta för att uppnå efterfrågad 
effekt på stridsfältet. 

I denna diskussion benämns systemen 
som innehåller sensor-, besluts- och ver-
kanssystem och som uppträder geografiskt 
delat, indirekta bekämpningssystem. Sys-
temen utgör delmängd av de system som 

•

Indirekt bekämpning – på det framtida 
stridsfältet

Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd IV den 
6 december 2004 av överste Göran Mårtensson

1  Doktrin för markoperationer. Försvarsmakten M7740-774004, Stockholm 2005 s 68.
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har förmåga att bekämpa en motståndare 
på markarenan. 

Försvarsmaktens huvuduppgift 
den väpnade striden
Försvarsmaktens huvuduppgift är att inne-
ha förmåga i väpnad strid.2 Inom ramen 
för den väpnade striden skall förbanden 
kunna verka i en bred konfliktskala såväl 
nationellt som internationellt. Förmåga att 
lösa stridsuppgifter i högre konfliktnivåer 
och/eller lösa uppgifter som innebär högt 
ställda krav på uthållighet skall kunna ge-
nomföras. Stridskrafterna på markarenan 
skall innehålla förmågan att integreras 
med övriga arenors stridskrafter i ett 
gemensamt nätverk för ledning, under-
rättelser och information samt genom en 
fokuserad satsning på system och metoder 
skapa förmågan att åstadkomma graderad 
verkan och precisionsbekämpning i både 
tid och rum.3

Insatsförband med förmågor att verka 
i miljöer där konflikteskalering kan ske 
under korta tidsförhållanden måste därför 
skapas. 4

Utvecklingen av markstridsförband 
innebär att lätta förband införs som kom-
plement till tyngre och mer eldkraftiga 
förband. Behovet av stöd med bekämpning 

ökar hos lättare förband, om risker för 
konflikteskalation föreligger. Bekämp-
ningssystem som kan verka i skalan från att 
utgöra hot genom närvaro, utföra varnings-
insats till att verka med dödlig insats där 
risker för eskalation finns, kommer med 
stor sannolikhet att efterfrågas i framtida 
operationer. 

En förmåga där bekämpning kan ge-
nomföras med hög strategisk rörlighet, för 
att snabbt understödja lätta förband som 
kommer tidigt till operationsområdet, bör 
utvecklas. Detta nås genom att beväpna 
flygstridskrafter med markmålsbekämp-
ningsförmåga och/eller lätta verkanssys-
tem som kan flygtransporteras. Kvalifice-
rade eldledare, som kan leda bekämpning 
med egna verkanssystem eller system som 
finns i området från andra länder, bör alltid 
finnas i de förband som genomför insats i 
områden där konflikteskalation kan ske. 
Sverige kommer sannolikt inte att ha re-
surser att alltid ha samtliga förmågor med 
i en internationell insats. 

Som komplement måste förmågan 
utvecklas så att bekämpning kan åstad-
kommas mot tidskritiska mål under alla 
väderförhållanden, under dygnets alla 
timmar och med hög uthållighet. Krav 
på precisionsbekämpning och graderad 

2  Regeringens proposition 2004/05:5. (2004-09-17), Stockholm, s 41.
3  Funktionsplan Verkan mot markmål, HKV beteckning 01 600 : 73 984. Försvarsmakten 2005-10-17 s 6. 

Arméinspektörens målbild mot 2015.
4  Militärstrategisk doktrin, Försvarsmakten Stockholm, 2002 s 30. ”Eskalering kan ske när konfliktfrågan blir mer 

central för aktörerna eller när nya möjligheter uppstår. Motiven bakom en eskalation är svårförutsägbara men 
starkt kopplade till vad som står på spel i konflikten. Konfliktens eskalering följer inte en jämn tillväxtkurva. 
Eskalering har inte heller någon mätbar förutbestämd storlek utan leder ofta stegvis mot alltmer omfattande 
hot och våld….”
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verkan är en förutsättning för att nyttja 
förbanden i en bredare konfliktskala och i 
internationella operationer där insatsregler 
styr vilka system som kan nyttjas. Eskala-
tion kan ske i ett hastigt tidsförlopp, och 
därmed behövs bekämpningssystem för 
skydd av egna förband men också för 
offensiv verkan inom ramen för ett manö-
vertänkande.5

Indirekt bekämpning – en 
dimension i markstriden
På det framtida frontlösa stridsfältet, vilket 
i flera sammanhang benämnts det frag-
menterade stridsfältet, blir det allt svårare 
att övervaka operationsområdet och att 
manövrera stridskrafter för direktriktad 
bekämpning till rätt tid och rätt plats, 
inte minst i urbana miljöer. Därför kom-
mer betydelsen av stridsfältsövervakning 
med hjälp av olika system, som dessutom 
kan verka tillsammans med indirekta 
bekämpningssystem, att utgöra ett viktigt 
komplement. 

Stridsfältsövervakningen kan i större 
utsträckning baseras på tekniska sensorer, 
vilket leder till att risknivåer för egen trupp 
reduceras. Stridsfältsövervakningen ger 
även möjlighet till att vinna initiativet på 
stridsfältet. Med rätt krav på sensorer kan 
informationen som skapas av enskild sen-
sor eller kompletteras med annan sensorin-
formation ge målinformation som underlag 
för bekämpning. I detta perspektiv ökar 
vikten av att med indirekta bekämpnings-

system kunna verka över stora ytor.
Indirekt bekämpning med framför allt 

precisionsförmåga men som också innehål-
ler förmågan ytmålsverkan blir en viktig 
komponent för markstridens genomför-
ande. Det finns flera uppgifter som kan 
lösas. Några exempel kan vara:

• Nå effekt genom närvaro på stridsfältet 
och därmed verka eskalationsdäm-
pande.

• Indirekt bekämpning, över stora ytor, 
för att varna.

 
• En annan uppgift är att slå ut vitala delar 

av motståndarens stridskrafter vilka kan 
finnas i urbana miljöer och/eller över 
hela stridsfältets djup. Denna uppgift 
löses tillsammans med mekaniserade 
förband eller tillsammans med kvalifi-
cerade sensorer som UAV, specialför-
band eller andra enheter som verkar på 
stridsfältet.

• En tredje uppgift är att möjliggöra egna 
manöverförbands rörelse. Målen kan 
utgöras av motståndarens enheter med 
bekämpningsförmåga som utgör hot 
mot, eller bekämpar, egna förband.

• En fjärde är att tvinga en motståndare 
till rörelse från terräng som egna strids-
krafter behöver behärska eller för att 
tvinga motståndaren till exponering 

5  Op cit, fotnot 4, s 81. ”Grunden för Försvarsmaktens agerande är manövertänkande”. ”Manövertänkande 
syftar till att uppnå avgöranden genom att åstadkomma systemchock”.
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för egna direktriktade bekämpnings-
system.

• Dessutom kan den indirekta bekämp-
ningen ge stridsfältsbelysning och/el-
ler genom rök avskärma delar av ett 
område.

Uppgifterna är exempel på hur indirekta 
bekämpningsförband kan användas i ett 
offensivt syfte och inom ramen för manö-
vertänkande.6 Bekämpningen bidrar till att 
upprätthålla initiativet på stridsfältet. För-
mågan till indirekt bekämpning kan också 
ses som ett medel att skydda egna förband 
under ogynnsamma styrkeförhållande eller 
vid situationer där initiativet måste återtas 
från motståndaren.

Övning och utbildning
Markstridsförband består av olika system 
som måste tränas samman för att fungera 
vid insats. Arméinspektören uttrycker att 
markstridskrafterna skall kunna verka i 
mer eller mindre tillfälligt sammansatta 
förband eller i internationella konstellatio-
ner med bataljonsförband. En brigadstrids-
gruppsledning skall under termin två övas 
i att leda flera ingående enheter, upp till 
bataljonsstorlek, och strävan skall vara att 
öva med flyg- och sjöstridskrafter.7 

 För att nå denna förmåga krävs att eld-
ledare för indirekta verkanssystem såsom 

granatkastare, artilleri, robotar som avfyras 
från mark-, flyg- och/eller sjöbaserade 
plattformar övas. Därför måste bekämp-
ningsövningar planeras in där de system 
som kan verka i markarenan deltar. Då kan 
metoder tränas och utvecklas samt tider 
från upptäckt till verkan minimeras. Under 
slutövningar skall metoderna tillämpas.

Utbildning och övning av artilleriför-
band har under kalla kriget fokuserat på 
högkonflikt scenario. Nya erfarenheter 
i operationer som genomförts under de 
senaste åren visar att striden genomförs 
i andra miljöer. Förband som verkar 
i konfliktområden måste kunna lösa 
uppgifter inom en bredare konfliktskala 
vilket ställer nya krav. Förmågan att med 
artilleriförband kunna växla från att lösa 
huvuduppgiften, verka med artilleripjäsen, 
måste under kort tid kunna växlas till att 
lösa stridsuppgift med eldhandvapen el-
ler lämna humanitärt stöd till befolkning. 
Denna mångfacetterade miljö som vi med 
stor sannolikhet kommer att möta under 
2000-talet beskrivs bland annat av den 
amerikanske generalen Charles C Krulak 
som ”Three block war”. I denna redovi-
sas bland annat att amerikanska styrkor 
under ”Iraqi Freedom” i ett och samma 
operationsområde kunde möta uppgifter 
inom hela konfliktskalan – humanitärt 
stöd i en sektor, avväpna milis i en annan 
och fullskaliga strider i en tredje. För att 

6 Ibid
7  Funktionsplan Verkan mot markmål, HKV beteckning 01 600 : 73 984, Försvarsmakten 2005-10-17, 
 s 7.



24

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT  

3-2006 3-20063-2006

möta denna utveckling bör alla förband, 
inte bara mekaniserade-, jägar- och infan-
teriförband, ges en bredare utbildning, där 
strid med eldhandvapen i grupp och pluton 
inom artillerifunktionen måste förbättras. 
Genom införande av allt mer tekniskt 
komplexa vapensystem som i sin tur krävt 
mer utbildningstid har strid i grupp och 
pluton inom artillerifunktionen nedgått till 
en oacceptabel nivå. Detta gäller både i ut-
bildning av officerare och soldater. Genom 
att i nya utbildningssystemet återta denna 
förmåga kommer också förbanden och 
personalen i förbanden att lösa flera typer 
av uppgifter. Det är dessutom nödvändigt 
för att förbanden skall ha en rimlig chans 
att överleva i operationsområdet, där alla 
förband kan komma strid oavsett var de 
befinner sig. Det finns många exempel 
som styrker detta påstående och som ett 
exempel beskriver författaren och förre 
marinkårsofficeren Matt Zeigler i sin bok 
Three Block War:8

When available, every fourth vehicle in 
line was some type of armed vehicle. 
And intense combat training in boot camp 
made every Marine capable of picking up 
weapon and fighting off an attack, be it a 
cook, clerk or mechanic.

Regardless of occupational specialty, all 
Marine recruits are trained on the mission 
of a Marine rifle squad

För att skapa förutsättningar för att bredda 
förmågan bör officersutbildningen för de 
förband som skall verka på markarenan 
innehålla en grundläggande stridsutbild-
ning i grupp och pluton oavsett trupp-
slagstillhörighet. Då skapas också goda 
förutsättningar för att soldatutbildningen 
tillgodoses. Det skapar också förutsätt-
ningar för att alla som deltar i interna-
tionella insatser, oavsett vilket förband 
de utbildats eller tjänstgör vid, har en 
grundläggande förmåga i strid.

Målet i fokus
Idag och i framtiden kommer aktörer i 
stridsområdet att anpassa uppträdandet 
genom att söka kortare exponeringstider 
och mobilitet i stället för statiskt uppträ-
dande. Dessutom flyttas stridsfältet i allt 
större utsträckning från öppen och betäckt 
terräng till urbana miljöer. Detta i syfte att 
öka egna möjligheter att överleva och för 
att själv nå verkan. Därmed accentueras 
betydelsen av att behärska det fyrdimen-
sionella stridsfältet, där de tre dimensio-
nerna i rummet effektivt måste samordnas 
och den fjärde dimensionen som utgörs av 
tiden blir allt mer betydelsefull. 

Moderna förband och aktörer som upp-
träder på korta avstånd där duellsituationer 
uppstår bedöms vara tillgängliga under 
sekunder. För att nå verkan i dessa mål 
väljs direktriktade bekämpningssystem. 
Duellsituationer innebär höga risknivåer 

8  Zeigler, Matt: Tree Block War. ISBN 0-595-31081-8, New York, 2004, s 37.
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vilket kan leda till skador och förlus-
ter av egen trupp. Genom att utveckla 
våra förband med kvalificerade sen-
sorer men också med bekämpnings-
system skapas förutsättningar för 
lägre risknivåer. 

Mål som befinner sig längre in på 
djupet bedöms exponera sig under 
längre tid där flera av dem utgör vik-
tiga komponenter för motståndarens 
samlade effekt. Dessa kan i doktrin-
termer utgöra kritiska sårbarheter 
vilka är bekämpningsvärdiga mål i 
tidsspektret minut till några minuter.9 
Även statiska objekt som är av vital 
betydelse hos en motståndare bör kunna 
bekämpas.10

För att bättre beskriva hur verkan skall 
uppnås med bekämpning bör målets ex-
poneringstid och bekämpningssystemets 
reaktionstid från målupptäckt till verkan 
särskilt beaktas i den fortsatta utvecklingen 
av bekämpningssystem. Genom att ta 
utgångspunkt i målets exponeringstid och 
omsätta det till en tid som disponeras från 
målupptäckt till verkan ges en mer relevant 
bild av vilka krav som ställs när flera sys-
tem kopplas samman i en kedja.

Under senare år har studiearbete ge-
nomförts och resultaten pekar på vikten 
av en mix av bekämpningssystem som kan 
verka i spektra från duellsituationer med 
korta stridsavstånd till bekämpningssystem 

som verkar på medellång räckvidd samt 
med lång räckvidd med reaktionstider från 
sekunder till några minuter. 11

Slutsatsen av resonemanget blir att för-
mågan till bekämpning i tidsperspektivet 
från sekunder upp till minuter och över 
stridsfältets djup måste finnas i framtida 
stridskraftsstrukturer för att nå avsedd ver-
kan och för att vinna i stridssituationer. 

Precision och graderad verkan
Genom att aktörer på stridsfältet använder 
urbana miljöer och i andra fall blir svårare 
att urskilja från samhället i övrigt ökar 

Bild 1. Bilden visar hur avsedd verkan av be-
kämpningssystem kan uppnås för att möta fram-
tida krav där förband skall verka i en bredare 
konfliktskala i internationella insatser.

9 Op cit, fotnot 4, s 85. ”Punkter där avgörande kan nås till vår fördel och där motståndaren är svag eller inte 
förväntar sig angrepp benämns kritiska sårbarheter. Nyckeln till framgång är att med samordnade insatser 
på alla nivåer söka nå avgörande genom att utnyttja dessa kritiska sårbarheter”.

10  Slutrapport framtida markmålsbekämpning. Försvarsmakten (ATK00148S).
11  Ibid
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kraven på bekämpningssystemen för att 
nå efterfrågad verkan. Dels påverkar typen 
av mål och dels målets närmiljö valet av 
bekämpningssystem. Typen av mål inne-
fattar viktiga faktorer som bland annat 
skyddsnivå och exponeringstid. I målets 
närmiljö är väder- och ljusförhållanden, 
skyddande läge och den sociala miljön 
viktiga parametrar. För att klara dessa krav 
ökar vikten av att bekämpningssystem kan 
verka med precision. Precision i detta sam-
manhang innebär efterfrågad verkan, i rätt 
tid och på rätt plats. 

För att nå avsedd effekt skall också en 
minskad oönskad sidoverkan nås. Hög 
grad av sidoverkan med skador på oskyl-
diga människor och miljöer kan leda till 
motsatt effekt och därmed begränsa de 
egna möjligheterna att nå målen, inte 
minst på den politiska nivån. För att ta 
hänsyn till att målet blivit mer rörligt och 

kortare exponeringstid är uppdatering av 
målinformation till den verkansdel som 
finns i banan mot målet samt möjligheten 
att avbryta insatsen allt viktigare. 

Med ökad ambition att uppträda med 
militära förband i internationella insatser 
och i en bredare konfliktskala ökar kraven 
på graderad verkan. I en första nivå kan 
graderad verkan utgöras av valbar preci-
sion och i nästa nivå valbar sidoverkan till-
sammans med icke dödliga vapen. För att 
skapa en bredare bekämpningsförmåga på 
det framtida stridsfältet bör den graderade 
verkans möjligheter i praktisk tillämpning 
utvecklas vidare.

Förutom att tiden från målupptäckt till 
verkan i målet varierar kan motverkan mot 
stridsdel eller bäraren till stridsdelen också 
bidra till att avsedd verkan uteblir. Dyra 
system med höga kostnader kan störas el-
ler på andra sätt påverkas. Med ett sådant 

Indirekta bekämpningssystem i en bredare konfliktskala

   Lågkonflikt   Högkonflikt
Fred    Kris       Krig

     Multi-role förmåga

Ytmål

Punktmålstridsfordon

Precisionsbekämpning

IGÅR

IDAG

I MORGON

Bild 2. Bilden visar hur ammunitionsutvecklingen för indirekta bekämpningssystem förändrar 
möjligheterna att använda systemen på det framtida stridsfältet.
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synsätt blir system som kan leverera olika 
typer av verkan intressanta. Ett exempel 
kan vara att en ballistisk eldrörsgranat 
kompletterar en avancerad robot. 

Kraven på framtida indirekta 
bekämpningssystem
Mot bakgrund av den diskussionen som 
förts och med kopplingar till teknikutveck-
lingen som skett under de senaste åren har 
kraven på framtida indirekta bekämpnings-
system formulerats. För att möta kraven 
på hög strategisk och operativ rörlighet i 

internationella insatser men också behovet 
av uthållighet krävs flera system med olika 
förmågor. 

Vapensystemutvecklingen pekar på 
ökade likheter i egenskaper mellan eld-
rörssystem, raket- och robotsystem. Eld-
rörsammunition med en initial ballistisk 
bana vilka övergår till glidflygning med 
hjälp av vingar och som förses med na-
vigeringssystem och målsökare utvecklas 
för närvarande. Projektnamnet är Exca-
libur, och det är ett svenskt-amerikanskt 
samarbetsprojekt, vilket kommer att ge 

Bild 3. Ammunitionsutvecklingen medger att eldrörsartilleri kan bekämpa i urban  
miljö i framtiden.

Excalibur (XM982)
Operational Concept



28

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT  

3-2006 3-20063-2006

eldrörssystemet precisionsförmåga. Ra-
keter och robotar med precisionsförmåga 
finns redan idag. 

I studier och analyser har kraven på 
framtida indirekta bekämpningssystem 
brutits ned och dessa kan kortfattat sam-
manfattas:12

• Ökad precision och minskad oönskad 
sidoverkan.

• Integration i nätverket.
• Längre räckvidd.
• Kortare insatstider.
• Autonomitet för att bilda flexibla för-

band om 2-12 verkansenheter.
• Ökad rörlighet.
• Interoperabilitet för internationell insats 

och kompatibilitet med andra länders 
stridskrafter.

• Mindre personal i förbandet.

Bild 4. Bilden visar egenskaper hos indirekta bekämpningssystem som ger den taktiske och 
operative chefen en bekämpningsförmåga med hög tillgänglighet. Moderna robotsystem ges 
förmåga till både direktriktad och indirekt bekämpningsförmåga.

12  Markbaserat försvarsmaktsgemensamt system för indirekt eld, 2002-12-09 beteckning 21500:61003. 
Delårsrapport ATK 00054S, Försvarsmakten, s 11-12.

Markbaserade bekämpningssystem

Allväderkapacitet

Kan verka dygnet runt

Verkan med 
precision

Tid från målupptäckt 
till bekämpning 
- minuter

60 km

>100 km
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Med en utveckling enligt 
dessa krav kommer de in-
direkta bekämpningssys-
temen att bli användbara i 
en bredare konfliktskala i 
framtiden. 

För att optimera bekämp-
ningen är förmågan hos 
sensorerna av avgörande 
betydelse. Det räcker så-
ledes inte med att se och 
uppfatta ett mål utan också 
att lägesbestämma för att 
kunna bekämpa. Kravställ-
ning på framtida sensorer 
måste därför harmoniseras så att bekämp-
ningsförmågan tillgodoses på bästa sätt. 

En lösning för att möta kraven är att 
snabbinsatsförband innehåller kvalificera-
de eldledare vilka har förmåga att leda eld 
med flygstridskrafter, artilleri- och granat-
kastarförband från Sverige eller från andra 
länder. Bekämpningen löses för de förband 
som snabbt kommer till operationsområdet 
i en internationell insats med flygförband 
som är utrustad med markmålsbekämp-
ningsförmåga. Flygstridskrafterna kan 
vara egna eller från annat land ingående 
i operationen. För att skapa redundans 
och uthållighet samt att möta kraven på 
att verka under alla väderförhållanden 
och med tidskrav under 5 minuter bör 
markbaserade indirekta eldförband finnas 
tillgängliga som förstärkningsförband, om 
risker för eskalation föreligger. 

Erfarenheter under Irakkriget visar att 

responstiderna för artilleriunderstöd var 
korta, oftast 2-3 minuter medan flygets 
responstider var 10-15 minuter vilket ofta 
visade sig vara för lång tid. Detta visar att 
systemen inte kan ersätta varandra utan 
förmågorna kompletterar varandra på 
stridsfältet.13 

För att i närtid möta kraven på preci-
sionsbekämpning, uthållighet och reak-
tionstider på under 5 minuter avseende 
markmålsbekämpning i tidsperspektivet 
fram till 2020 föreslås bland annat en re-
novering och modifiering av haubits 77 B 
till ARCHER-systemet. Denna utveckling 
är den mest kostnadseffektiva.14 Systemet 
möter ökade kraven genom:
• Hög operativ rörlighet med dum-

perchassi.
• Splitterskydd.
• Räckvidd över 50 kilometer med preci-

sionsammunition.

13  Perspektivplaneringens årsrapport 2005. FMI Rapport 2005 M7740-779011, Försvarsmakten, s 20.

ARCHER vid Försvarsmaktsdagen i Stockholm 20 maj 2006. 
Foto:Bo Hugemark
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• Räckvidd 40 kilometer med standard- 
ammunition.

• Förmåga att bekämpa rörliga mål.
• Autonomi med ledningssystem och bal-

listikräknare i varje pjäs.
• Högre verkan genom MRSI.
• Förmåga att nyttja principen ”gun and 

run” för att klara moderna sensorhot.
• Interoperabilitet med NATO-standard.
• Minskat personalbehov, 3-4 mans be-

sättning per pjäs och bataljon mindre 
än hälften jämfört med dagens organisa-
tion.

Denna satsning ger Försvarsmakten en 
insatsförmåga som svarar mot kraven på 
bekämpning inom ramen för en snabb-
insatsstyrka runt 2010 med precisionsbe-
kämpningsförmåga som kan verka även i 
urbana miljöer. Förband med varierande 
storlek från 2-12 pjäser kan sättas samman 
för att understödja en stridsgrupp. Gamla 
föreställningar om eldrörssystemens enda 
roll i högkonfliktnivåer kan mot denna 
bakgrund omvärderas.

Även ett nytt 12 centimeters granatkastar-
system utvecklas och dessa ingår i dagens 
manöverbataljoner. Det nya granatkastar-
systemet bör utvecklas så att det ges stra-
tegisk rörlighet med möjlig flygtransport 
och god förmåga till operativ rörlighet 
på marken. Därmed skapas ett lättare 
system än ARCHER. Begränsningen i 
ett granatkastarsystem är skjutavståndet 

med hänsyn till övergradsbanan. På sikt 
bör även precisionsbekämpningsförmåga 
tillföras granatkastarsystemen. 

Ett alternativ som bör övervägas är 
utvecklingen av ett robotsystem som har 
förmåga både i direkt- och indirekt be-
kämpning. Ett sådant system skulle på sikt 
ersätta ett flertal vapensystem som finns 
i dagens insatsorganisation. Det finns ett 
stort internationellt intresse för ett sådant 
alternativ vilket kan leda till flernations-
samarbete. 

Satsningen på indirekta markbaserade 
bekämpningssystem ger den taktiske che-
fen handlingsfrihet med bekämpnings-
system som kan verka med såväl precision 
som över en yta oberoende av väder-, 
ljusförhållanden. Förbanden kan verka 
dygnet runt och förses med hög uthållighet 
på stridsfältet.

Med nuvarande planeringsinriktning 
kommer Försvarsmakten runt 2010 att 
ha markbaserade indirekta bekämpnings-
system, som har förmåga att precisions-
bekämpa upp till 60 kilometer. En viktig 
fråga under de närmaste åren är om räck-
vidderna skall utökas ytterligare. Tekniska 
möjligheter att förlänga räckvidd med 
eldrör finns och robotsystem når redan 
över 100 kilometer. Hur Försvarsmaktens 
bekämpningsförmåga med lång räckvidd 
skall utformas i framtiden bör särskilt 
analyseras under innevarande försvarsbe-
slutsperiod. 

14  Op cit, fotnot 12 s 22.
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Indirekta bekämpningssystem i en 
nätverksstruktur
Krigföringsförmåga indelas i doktrinavse-
ende i basfunktionerna ledning, underrät-
telsetjänst, verkan, skydd och uthållighet, 
utan någon koppling till vapensystem.15 
Tankarna i ett NBF-koncepet bygger bland 
annat på att enskilda vapenplattformar 
tonas ned och istället skall tjänster hämtas 
ur nätverket. Tjänsterna bör baseras på 
basfunktionerna och en växelverkan mel-
lan dessa. Beslutstider skall minimeras så 
att bekämpningsinsatser kan ske så nära 
realtid som möjligt.16 Bekämpningsledning 
bygger på ett flexibelt synsätt avseende 
nyttjande av resurser som finns tillgäng-
liga. I en framtida miljö där de tekniska 
förutsättningarna finns kan en tredelad 
organisationsstruktur tankemässigt ligga 
till grund för att optimera verkan med olika 
bekämpningssystem.

Som bas för strukturen behövs en linje-
organisation som har huvuduppgiften att 
bibehålla och öka effekten på lång sikt. I 
denna finns bland annat personal och ma-
teriel. Som exempel kan i dagens termer 
en bataljon, sjö- eller flygstridskrafter 
dimensionerade för en bestämd uthållighet 
vara komponenter i linjeorganisationen. 
Linjeorganisationen förser stridskrafter 
med det som krävs för att upprätthålla 
stridsvärdet över tiden.

För att skapa en situationsanpassad in-

sats på stridsfältet skall linjeorganisationen 
medge att en projektorganisation bildas 
för att optimera en insats. Denna organisa-
tion skapas på operativ eller taktisk nivå 
och kan innehålla sensor-, besluts- och 
verkanssystem ur olika organisations-
strukturer i linjeorganisationen. För en 
bekämpningsinsats mot markmål kan orga-
nisationen innehålla exempelvis mark- och 
flygbaserade sensorer, en beslutsfunktion 
på högre marktaktisk nivå, där områ-
desansvaret finns, och verkanssystem ur 
mark-, sjö- och flygstridskrafter. Samtliga 
ingående enheter måste förses med man-
dat, erforderliga order och styrningar för 
att samordnat verka på stridsfältet från 
geografiskt skilda platser under insatsens 
genomförande. Projektet har en tydlig start 
och slutpunkt.

Det verkansinriktade delen skapas ge-
nom en virtuell organisation där rätt sensor 
information kopplas till beslutsfunktion 
och rätt verkanssystem för att möjlig-
göra erforderlig verkan på stridsfältet. 
Organisationen kan uppstå under en del 
av insatsförloppet men är avgörande för att 
nå avsedd verkan. Exempel på en virtuell 
organisation är en UAV som upptäcker och 
lägesbestämmer ett mål, en bekämpnings-
ledare i en högre marktaktisk stab och ett 
verkanssystem. Om beslut om insats tagits 
i förhand för att minimera tidsaspekten 
omfattar organisationen endast sensor 
och verkanssystem. Under ett tidsförlopp 

15  Op cit, fotnot 4, s 77.
16  Tiden då målet är tillgänglig är kritisk för att nå verkan. Se kapitel målet i fokus.
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på några sekunder till minuter kan verkan 
uppnås i målet och den virtuella organisa-
tionen upplösas.

Fortsatt internationalisering 
nödvändig
Genom ökad fokusering på internationella 
insatser upphävs behovet av unika svenska 
systemlösningar. I allmänna termer nämns 
ofta begreppet interoperabilitet vilket kan 
ses som möjligheten att operera system 
utanför rikets gränser. Detta måste ges 
hög prioritet i det framtida nätverksresone-
manget för att nå optimal effekt ur strids-

krafter som skall verka internationellt. I 
realiteten är det både interoperabilitet och 
kompatibilitet som efterfrågas. Kompati-
biliteten  möjliggör dessutom att svenska 
system passar samman med system från 
andra länder. Detta är av stor betydelse för 
de indirekta bekämpningssystemen.

Svenska system är uppbyggda i allt vä-
sentligt efter en svensk standard, liksom 
att metoderna för systemtillämpningen är 
helt unika. Därför måste ett systematiskt 
interoperabilitetsarbete fullföljas under 
kommande försvarsbeslutsperioder. 

Dagens kartdatabaser i insatsorgani-

Bild 5. Bilden visar en tankemodell för hur olika organisationer bildas, med en linjeorganisation 
som bas, för att optimera verkan vid en insats.

mål

Linjeorganisation  Projektorganisation  Virtuell organisation  

Över tiden            Timmar dygn                     Minuter 

 

mål
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sationen är baserade på rikets nät vilket 
inte fungerar utanför Sveriges gränser. 
Skjutelementräknare, positionsbestäm-
ningsutrustning och pjäspresentationsen-
heter vilka är viktiga delsystem i dagens 
verkanssystem utgår alla från rikets 
triangelnät. Huvuddelen av västvärldens 
nationer och nytillträdda NATO-nationer 
tillämpar UTM/WGS 84 som kartdatabas 
– ett referenssystem som är världsomspän-
nande. För närvarande pågår en omvandlig 
för de enheter som utgör registerförband 
för internationella insatser.

Kompatibiliteten, systemens förmåga att 
passa samman med andra nationers system, 
begränsas av såväl olika systemstandarder 
som metodskillnader. Svenska system 
utgår från att enhetscirkeln är indelad i 
6300 vinkelenheter, så kallade streck, och 
västvärlden avrundar radianerna till 6400 
enheter (mils). Ett till synes bagatellartat 
problem, men för ett indirektbekämpnings-
system får denna differens stora konsekv-
enser för interoperabiliteten.

Avseende metodskillnader har Försvars-
makten valt att ange koordinater i omvänd 
ordning i förhållande till internationell 
standard. Reglering av eld, för att träffa 
målet, görs omvänt i förhållande till inter-
nationell standard. Tillämpningen av det 
svenska språket begränsar möjligheterna 
till samverkan.

Det är viktigt att konstatera att det inte 
enbart är bekämpningssystemet som invol-
veras utan även andra system och förband 
inom olika delar i Försvarsmakten. Detta 
inom ramen för ett nätverkskoncept där 
i större utsträckning sensorer, lednings-
system och verkanssystem skall kopplas 

ihop oavsett organisationstillhörighet och 
hierarkisk nivå. Detta leder till att arbetet 
måste drivas sammanhållet i Försvarsmak-
ten och internationellt.

Även i en minskande försvarsmakt är 
en internationalisering och anpassning av 
systemen förenade med stora kostnader. 
Därför bör förändringen genomföras i 
två steg. I det första steget bör metoderna 
ändras och möjliggöra att system kan kom-
municera. Då kan bekämpning ledas även 
om verkanssystemet inte är svenskt. I det 
andra steget anpassas materielen. Detta 
kan i sin tur göras i två steg. Ett första steg 
är när ny materiel anskaffas med önskad 
standard och ett andra steg materiel som 
skall vidmakthållas uppgraderas. Införan-
det av internationellt anpassade metoder 
genomförs i Försvarsmakten 2006/2007, 
och uppgraderade skjutelementräknare 
implementeras i  insatsorganisationen. 
Därmed skapas ett indirekt bekämpnings-
system som kan verka internationellt och 
med andra nationer.

Nya sensorsystem som artillerilokaliser-
ingsradar och eldlednings- och observa-
tionsinstrumentet har båda inbyggd stand-
ard för att klara kravet på interoperabilitet 
och kompatibilitet. Utvecklingen av nytt 
eldrörsartilleri och granatkastarsystem är 
fokuserat på internationell standard. Det 
svenska systemet för Close Air support, 
CAS, är internationellt anpassat. Kvar är 
bekämpningsledningsfunktionen. 

Bekämpningsledning är en större pro-
cess där flera aktörer inom Försvarsmakten 
berörs. Inom ramen för Överbefälhavarens 
vilja att med svenska enheter kunna bidra 
till en heltäckande systemlösning inom 
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en snabbinsatsstyrka måste ett bekämp-
ningsledningssystem vara operativt runt 
år 2010.

Anpassning av svenska system för 
indirekt precisionsbekämpning är helt 
nödvändig för att svenska bidrag till in-
ternationella operationer, såväl ensamma  
som i samverkan med andra nationer, skall 
få önskad effekt.

Hur har artilleriet traditionellt 
nyttjats?
Utvecklingen inom området indirekt 
bekämpning har förts under många år. 
Exempelvis diskuterades i Kungl Krigs-
vetenskapsakademien redan 1932 framsteg 
inom artilleriområdet. Information och 
informationsöverföring från sensorer till 
utskjutningsplattformar var möjliga ut-
vecklingssteg som avsevärt skulle förbättra 
kedjan från målupptäckt till verkan. Den 
indirekta bekämpningen mot markmål 
utgjordes till huvuddel av konventionellt 
artilleri.

I årsberättelsen 1932 av föredraganden i 
artillerivetenskap redovisas:

Införandet av radio har sin främsta bety-
delse därutinnan, att större möjligheter 
skapas för ett säkerställande för artil-
leriet att lösa sin uppgift att understödja 
infanteriet. I första hand kommer radion 

att möjliggöra en snabbare gruppering 
och eldberedskap vid artilleriet. Vidare 
får en eldledare i främsta stridslinjen, 
där ofta endast starkt begränsade obser-
vationsområden erhållas, möjligheter att 
snabbt kunna växla plats och utan annan 
tidsutdräkt än vad själva förflyttningen 
betingar, intaga sådan observationsplats, 
som påkallas av från infanteriet uttalade 
önskemål om bekämpning av t ex nyupp-
trädande mål.17 Vidare diskuteras vikten 
av rörelsen på stridsfältet tillsammans 
med koordinering och beslutfunktionen 
om bekämpning:

Förbindelserna med infanteritruppför-
bandscheferna komma även att fungera 
snabbare och säkrare. Härvid framträder 
främst den fördelen, att de senare kunna 
hava större rörelsefrihet utan att riskera 
att förbindelserna med artilleriet gå för-
lorade.18

Avseende möjligheter att verka med flyg-
stridskrafter konstateras:

Flygverksamheten inskränkes emellertid 
mången gång av väderleksförhållandena, 
varunder markstriderna likväl fortsätta.19

Det kan konstateras att diskussionerna om 
förmågan att bekämpa markmål, där di-
rektriktade vapen inte kan verka, har förts 
under många år. Nyttjandet av artilleri möj-
liggjordes genom radiosamband och syftet 

17  KKrVAH (1932)  Årsberättelse s 142.
18  KKrVAH (1932)  Årsberättelse s 143.
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var att understödja manöverförband mot 
mål som direktriktade verkanssystem inte 
kunde bekämpa. Den strikta hierarkiska 
organisationen innebar att tider från upp-
täckt till verkan blev långa och möjlighet 
att välja bekämpningssystem begränsades 
av kommunikationssystemens prestanda. 
Verkan med spränggranater som syftade 
till att nedkämpa och nedhålla motstån-
darens stridskrafter hade en avgörande 
betydelse för den taktik och stridsteknik 
som utvecklades under andra världskriget 
och under kalla kriget. Genom ett ändrat 
säkerhetspolitiskt läge och med ökade 
ambitioner i internationella operationer 
efterfrågas nya förmågor för att nå verkan 
i framtiden.

Genom en omfattande teknik- och me-
todutveckling kan tiden från upptäckt till 
verkan minskas betydligt. Precisionsbe-
kämpningsförmågan utvecklas i snabb takt 
och fler typer av verkanssystem kan väljas 
vid insats genom att nätverksbaserade 
ledningssystem införs och förmågan till 
”joint-fire” realiseras. Idén om att sensorer 
ger målinformation till verkanssystem och 
att insatser genomförs med vapensystem 
oavsett organisationstillhörighet eller hie-
rarkisk nivå höjer den samlade effekten 
på morgondagens stridsfält. Begrepp som 
utvecklats under invasionsförsvarets era, 
t  ex bataljonsartilleri, brigadartilleri o s v 

blir med detta synsätt förlegade, och de 
bekämpningssystem som bäst svarar mot 
förbandens uppgift väljs för insats. 

Vad hände i försvarsbeslutet 2000 
och därefter?
I försvarsbeslutet 2000 genomfördes en 
omfattande kvantitativ reduktion av artil-
leriet, och kustartilleriet avvecklades helt. 
Artilleriets insatsorganisation minskades 
från tre artilleriregementen innehållande 
tillsammans tjugotvå haubitsbataljoner till 
ett regemente med fyra haubitsbataljoner. 
Det artilleri som bevarades kunde mer el-
ler mindre betraktas som en kompetensbas 
för att utveckla nya vägar mot ett framtida 
försvarsmaktsgemensamt bekämpnings-
koncept. Någon tydlig väg mot framtiden 
redovisades inte i försvarsbeslutsunderla-
get 2000. 

Under tiden fram till försvarsbeslutet 
2004 genomfördes inom artilleriet ett om-
fattande studiearbete som tillsammans med 
s k demonstratorprojekt20 ledde fram till en 
idé om den indirekta bekämpningsförmå-
gan på det framtida stridsfältet. Utgångs-
punkten för framtidsarbetet är ett koncept 
för bekämpning som stöds av utvecklade 
ledningssystem, där verkanssystem sam-
mankopplas med beslutsfunktion och 
sensorer oavsett organisationstillhörighet 
eller hierarkisk nivå. 

19  KKrVAH (1932). Årsberättelse s 149.
20 Artilleridemonstratorprojektet inrättades i Försvarsmakten under Artilleriregementets ledning år 2000. I 

Demonstatorprojektet samlades kompetenser från kustartilleriet och från fältartilleriet. Syftet var att skapa 
underlag för att utveckla ett försvarsmaktsgemensamt indirekt bekämpningsförband för framtiden. 
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I försvarsbeslutet 2004 reducerades 
insatsorganisationen ännu en gång, och 
artilleriet består nu av endast två artille-
ribataljoner och ett artillerilokaliserings-
radarkompani. Beslutet att omlokalisera 
Artilleriregementet från Kristinehamn till 
Boden innebar att den kompetensbas 
som byggts i Kristinehamn sedan 2000 
splittrades. Personalramen för artilleriet 
halverades och omlokaliseringen innebar 
att cirka 95% av personalen i Artilleri-
regementet omsattes. Reduceringen och 
omlokaliseringen ledde till ett omfattande 
kompetensbortfall vars långsiktiga kon-
sekvenser för närvarande inte helt går att 
överblicka.

 Utvecklingsverksamheten har trots detta 
prioriterats högt under omstruktureringen. 
Ny personal har kompetensutvecklats vid 
det omlokaliserade regementet. Målbilden att 
skapa precisionsbekämpningsförmåga med 
modulärt uppbyggda förband för internatio-
nella insatser har legat fast.  Den indirekta 
bekämpningsförmågan kommer även i fram-
tiden att kunna byggas på en kompetensbas 
som vilar på en artilleristisk grund. 

Artilleriet är idag lokaliserat till Bo-
den, och därmed är all artilleriutbildning 
samlad till en plats. Vid mekaniserade, 
jägar- och amfibieregementen utbildas 
i varje utbildningsomgång en bataljon 
innehållande lätta, medeltunga och tunga 
enheter.21 Skälet till detta är behovet av 
samträning inom bataljonsramen. Logiskt 
med detta resonemang är att även indirekta 

bekämpningssystem bör vara en naturlig 
del i utbildningen. Detta är inte uppnått 
i dagsläget, och vi måste finna lösningar 
så att inte kompetensen för indirekt eld 
vid dessa förband reduceras till oaccep-
tabel nivå. En tänkbar lösning är att för-
bandsenheter med moderna system för 
indirekt bekämpning etableras vid dessa 
utbildningsförband. Ett exempel på lösning 
kan vara att införa nästa moderna granat-
kastarsystem vid dessa förband.  

Långsiktig överlevnad
En viktig frågeställning som restes i sam-
band med försvarsbeslutet 2004 var hur 
liten en funktion kan bli men ändå långsik-
tigt överleva. Det finns en kvantitativ nedre 
kritisk massa. Om denna nedre gräns har 
passerats är för tidigt att bedöma, men det 
är utan tvekan dags att finna nya former 
för att långsiktigt upprätthålla tillräcklig 
kompetensbas. 

Ett första steg, vilket redan är taget, är 
utökat internationellt samarbete. Artilleriet 
har sedan några år ett etablerat samarbete 
med övriga nordiska länder, som innebär 
bl a gemensamma övningar, samarbete 
inom utbildningsområdet och gemensam-
ma materielutvecklingsprojekt. På detta 
sätt skapas rationalitet, och personalen ges 
möjlighet att öva i större förbandsramar 
samt tränas i att verka i internationell miljö. 
Ytterligare utveckling inom detta nordiska 
koncept är en viktig framgångsfaktor för 
det nordiska artilleriet.

21  I detta sammanhang definieras lätta förband infanteri och jägarenheter med lätta fordon, medeltunga utgörs 
av stridsfordon 90 eller motsvarande och tunga är stridsvagnsförband.
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Det finns redan idag stora likheter mel-
lan Sverige, Norge och Danmark. Alla 
tre länder har artillerilokaliseringsradarn 
ARTHUR. Sverige och Norge inför samma 
typ av eldlednings- och observationsinstru-
ment. Det finns också möjligheter att alla 
tre länderna skaffar skaffar samma nya 
eldrörsartillerisystem, ARCHER.22 Alla 
tre länderna har ett fåtal insatsbataljoner 
och en jämförbar personalvolym. Denna 
likartade struktur skapar incitament för 
ett fruktbart samarbete. Även förmågan 
till Close Air Support23 (CAS) utvecklas 
starkt i de tre länderna och möjligheter att 
skapa gemensam utbildning för Forward 
Air Controllers (FAC) är stora, vilket också 
skulle vara rationellt ur ett resursperspek-
tiv. Möjligheter att samarbeta med artil-
lerilokaliseringsradarenheter inom ramen 
för internationella operationer är goda och 
bör enligt mitt förmenande övervägas. Om 
de tre nordiska länderna deltar i samma 
operation torde länderna kunna avlösa, 
alternativt komplettera, varandra för att på 
detta sätt skapa uthållighet. 

Finland har fortfarande en krigsorganisa-
tion som omfattar sextio artilleribataljoner 
och skiljer sig i detta avseende från övriga 
nordiska länder. Trots detta visar Finland 
stort intresse för att samarbeta inom om-

rådet indirekt bekämpning. Sverige och 
Finland har ett etablerat samarbete bland 
annat genom att båda länderna har granat-
kastarförband och eldledare i ”Nordic battle 
group” (NBG). Ytterligare samarbetsområ-
den möjliggörs av att Finland årligen övar 
stora volymer av artilleri- och granatkas-
tarförband vilket ger utmärkta möjligheter 
för svenska artillerilokaliseringsradar att 
delta och mäta. Samtidigt är det en god ut-
bildningseffekt för finska artilleriet att möta 
moderna artillerilokaliseringsradarförband 
under övningar, särskilt som Finland inte 
anskaffat dessa system. 

Även samarbeten med USA och Frank-
rike avseende precisionsammunition har 
varit fruktbara för det svenska artilleriet. 
Exempel på framgångsrikt industrisamar-
bete är artillerigranaterna Excalibur och 
Bonus. 

Införandet av nytt utbildningssystem 
med tre terminer, där den tredje terminen 
innehåller missionsutbildning för förband 
som skall genomföra internationell insats 
eller som utgör beredskapsförband, påver-
kar också artilleriet. Artilleriet har under 
kommande år endast artillerilokaliserings-
radarförband i beredskap för internationel-
la insatser. Artilleriförband som kan verka 
autonomt och i mindre förbandsenheter 

22  ARCHER är namnet på den artilleripjäs som innebär en renovering och modifiering (REMO) av haubits 
77 B. REMO innebär att överlavetten som idag finns på haubits 77 B monteras på en splitterskyddad dum-
per, nytt L 52 monteras och att ballistikfunktion och ett ledningssystem byggs in vilket gör pjässystemet 
autonomt. Pjäsen kommer att ha 3-4 personer i besättning och pjäsen kan opereras från hytten. 

23  Close air support innebär att flygstridskrafter bekämpar markmål i omedelbar närhet av egna trupper. En 
eldledare (Forward air controller) på marken kommunicerar med piloten under insatsen för att leda in in-
satsen mot rätt mål. Artilleriregementet har funktionsutvecklingsansvaret i Försvarsmakten för metoderna 
och för att utveckla kompetenser hos ”forward air controllers”. 
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med precisionsbekämpningsförmåga kom-
mer med nuvarande planering att finnas 
tillgänglig för internationella insatser först 
efter 2010.

Inom ramen för det nya utbildnings-
systemet är det planerat att artilleriet skall  
utbilda en artilleribataljon under termin ett 
och termin två. Därefter rycker soldaterna 
ut när de är som bäst utbildade. De soldater 
som lär sig systemet i fält skickas hem när 
de nått sina utbildningsmål och är som bäst 
utbildade.

För att undvika att kunskapen om han-
tera komplexa vapensystem under fältför-
hållanden utarmas måste nya vägar sökas 
för att upprätthålla kärnkompetens24 inom 
den indirekta bekämpningen.

Ett alternativ som bidrar till att kärn-
kompetensen upprätthålls och utvecklas 
är att tidsbegränsat anställa en mindre en-
het som innehåller nyckelbefattningarna 
i artilleriförband. Förbandet förtätas med 
officerare och ges en förmåga att uppträda 
som ett indirekt bekämpningssystem. Här-
med skulle funktionens kärnkompetens 
vidmakthållas och utvecklas. Fler of-
ficerare skulle ges möjlighet att tränas i 
truppförande befattningar i ett fungerande 
förband. Ett förband för indirekt bekämp-

ning skulle finnas tillgängligt över tiden 
för utvecklingsverksamhet, för skolelever 
i Försvarsmakten samt för att stödja För-
svarsmaktens övningsverksamhet.

Genom att Försvarsmakten inför metoder 
för ledning av indirekt eld, vilka är interna-
tionellt anpassade, kan svenska insatsför-
band som övas för internationella insatser 
tränas i termin tre med det tillgängliga 
indirekta bekämpningsförbandet. De kom-
mer därmed under sin internationella insats 
vara kompetenta att skjuta med artilleri 
eller granatkastarförband från andra länder. 
Det anställda förbandet måste kompletteras 
med en värnpliktsutbildningsvolym under 
termin ett och två för att personalförsörja 
insatsförbanden med lägre beredskap och 
för att kunna rekrytera officerare.25

Ett annat alternativ är att även artille-
rifunktionen ges ansvar inom ramen för 
internationell insats. I ett sådant alternativ 
utbildas artilleriförband i termin 1 och 2 
för att sedan med mindre del26 missions- 
och vid behov kompletteringsutbildas i 
termin tre före en internationell insats. 
Om inte ett indirekt bekämpningsför-
band efterfrågas internationellt avseende 
huvudbeväpningen kan förbandet ingå i 
en ”peace-keeping”-insats. På detta sätt 

24 Artilleristisk kärnkompetens definieras i detta sammanhang befattningar såsom eldledningsgruppchef, 
eldledningsbiträde, rekognoseringsbefäl, pjäsgruppchef, riktare, ammunitionsbefäl, batteriplatsbefäl och 
batteriplatsbiträde. Ansvarsområdet hos befattningshavarna och den kunskap som krävs i befattningen är 
avgörande för att det indirekta eldsystemet skall fungera som ett system bestående av flera delsystem. 

25  Beslut om reformens strategi, HKV beteckning 23 100 : 78 621. 2004-12-17, s 7. I dokumentet ges exempel 
på möjlighet till nya vägar ”Vissa förband och system, bland annat luftvärns-, artilleri-, ingenjörförband 
i vilka volymkrav i form av soldater och sjömän saknas samt där kompetenskraven är höga och därmed 
utbildningstiden lång, behöver inte omsättas med värnpliktsutbildning.”

26  Med mindre del menas upp till kompaniförband.
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skapas ett förband som kan stödja övriga 
Försvarsmakten med indirekt bekämpning 
under del av termin tre. För att detta skall 
vara möjligt måste officerare och soldater 
inom artillerifunktionen ges en bättre för-
måga i strid hos enskild soldat samt i grupp 
och pluton, vilket tidigare nämnts.  

Diskussionen tydliggör att den långsik-
tiga överlevnaden för en liten funktion 
bygger på att finna nya vägar för att skapa 
rationalitet och för att utveckla kärnkompe-
tens. Att endast driva värnpliktsutbildning 
för att långsiktigt upprätthålla en funk-
tionskompetens riskerar att undergräva 
kärnkompetensen för hela funktionen. 

En konsekvens av reduktionen av artil-

lerifunktionen innebär också att volymer 
för officersutbildning tillsammans med an-
nan personal- och materielutveckling blir 
små. Samordning med andra aktörer inom 
de olika arenorna kräver resurser som blir 
svårt att avdela. Utvecklingen av strids-
krafter inom ramen för ett nätverksbaserat 
koncept tillsammans med stridsgruppsut-
vecklingen med en sammansättning av 
system från mark, luft och sjö ställer också 
krav på att personal och metoder utvecklas 
mer integrerat. En logisk utveckling torde 
därför vara att markarenan får ett centrum 
som med stöd från insatsförbandens kom-
petenser kan utveckla personal, materiel 
och metoder inom markarenan.

Bild 6. Bilden visar hur kopplingar mellan sensor- och verkanssystem möjliggörs genom ut-
veckling av lednings- och informationssystem med nätverksvisionen som grund. Bilden utgör 
en idé hur den indirekta bekämpningen kan se ut runt 2015 och vid denna tid finns sannolikt 
system utvecklade som har förmåga till både direktriktad och indirekt bekämpning. 

Bekämpning – ett system av system av system... 
   Sensorsystem Ledningssystem Verkanssystem

Telesystem 9000

Informationssystem

Idag

2008

2016
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Summary

Indirect Fire Systems Capability – On the Battlefield of the 
Future
Inaugural Lecture Presented to the Military Technical Section of the Royal 
Swedish Academy of War Sciences on December 6th 2004 by Colonel Göran 
Mårtensson
During and after the Second World War 
indirect fire systems served a great purpose 
by supporting the manoeuvring forces on 
the battlefield. The artillery was charac-
terised by long deployment times, heavy 
logistics, large volumes of fire, a long time 
from target detection to engagement and 
a high likelihood of causing unacceptable 
collateral damage. 

 The environment the indirect fire sys-
tems must operate in is changing dramati-
cally. Forces are increasingly required to 
deploy rapidly in a global dimension, and 
targets have to be identified and engaged 
in a complex and crowded battle space and 
increasingly in an urban environment. 

 A new concept of indirect fire systems 
is shaped and new capabilities are being 
developed. To meet future requirements, 
units must be deployable strategically and 
operationally. The systems must have an 
all-weather capability and be used in all 
types of terrain 24 hours a day and also be 

able to respond within minutes. 
 New technology will make it possible 

for artillery and mortars to engage tar-
gets with high precision. This capability 
will give the indirect fire systems a role 
in international operations and in urban 
warfare. Together with the legacy muni-
tions systems the variety of effects makes 
the systems usable throughout a broader 
conflict scale. The use of autonomous 
weapon platforms makes it possible to 
support future battle groups with anything 
from two to twelve systems and networked 
based command and control systems make 
it possible to effectively use joint and mul-
tinational fire co-ordination. 

 To be able to effectively use the new 
capabilities, the need for training must 
not be underestimated. To maintain a core 
of soldiers and officers also throughout 
Term 3 will be instrumental in providing 
training opportunities for both the Artillery 
Regiment and the Task Force. 


