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sedan det kalla krigets slut har den 
svenska Försvarsmakten genomgått ett an-
tal mer eller mindre hårdhänta transfor-
mationsförsök där bl a arméns tidigare så 
omfattande krigsorganisation i stor om-
fattning kommit att reduceras. Det är inte 
bara arméns omfattning som satts i fråga 
utan även vissa förbandstyper, ledningsni-
våer, organisations- och ledningsstrukturer. 
Därutöver har hela förmågors existensbe-
rättigande nagelfarits. Internationella tren-
der, såväl rörande ledningsfilosofi1 som en-
gagemang i globala krishanteringsopera-
tioner och politiska uppfattningar, har 
kommit att prägla de senaste 10-15 årens 
tämligen dramatiska vandring mellan pen-
delslagen. En efter hand ökande efterfrå-
gan på militära förmågor möjliga att nyttja 
för internationella militära krishanterings-
insatser, kan identifieras inom ramen för 
en rad försvarspolitiska inriktningar un-
der ovan nämnda tidsrymd. Detta främst 
inom den konceptuella ramen för utveck-
lingen av EU:s militära krishanteringsför-
måga, men även kopplat till FN- och Nato-
ledda insatser.

Utvecklingen avseende stridskrafter har 
under nämnda period och som en speg-
ling av nämnda insatsers karaktär (både 
avseende geografiska fokus och kraven på 
snabbinsatsförmåga) och därtill hörande 
ökade krav på främst strategisk rörlighet 

och flygtransporterbarhet, pekat i riktning 
mot ”lättare” strukturer. Utvecklingen av 
EU:s förmåga till snabba insatser med mili-
tära förmågor inom ramen för det s k ”EU 
Battle Group-konceptet”,2 måste anses 
ha fått ett omfattande genomslag på den 
svenska försvarspolitiska perceptionen av-
seende dimensionerande förmågor omsatta 
i lednings- och förbandsstrukturer. Ett tyd-
ligt uttryck för detta står bl a att finna i 
flera av försvarsberedningens rapporter så-
väl inför FB 04 liksom inför 2009 års s k 
”inriktningsbeslut”.3

I samma sekvens kom av olika skäl bri-
gadbegreppet och allt vad det representerar 
att manifestera en del av ”arvet” från Kalla 
krigets dagar. Bl a avseende konceptuella 
aspekter och då främst bristen på använd-
barhet i en internationell kontext. Brigaden 
kom därmed att representera ”det gamla” 
och implicit oanvändbara och sågs inte 
längre som en lösning på dagens och fram-
tidens militära utmaningar. 

Samtidigt måste man försiktigtvis anty-
da att det under perioden inte förelåg nå-
gon direkt vetenskaplighet i den försvars-
politiska analysen av i vilken struktur För-
svarsmaktens markoperativa förmåga skul-
le inrymmas. Trots detta kom brigadbe-
greppet att avlivas för att delvis ersättas av 
det expeditionärt och flexibelt klingande 
”stridsgrupp”. Divisionsstab jämte artille-
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ri  regementsstab avvecklades inom ramen 
för FB 04 och brigadstaberna omvandlades 
till ”stridsgruppstaber”.4 I 2009 års inrikt-
ningsbeslut (där brigadbegreppet och bri-
gadstaberna ånyo återfinns) finns ett fort-
satt tydligt fokus på stridsgruppbegreppet, 
om än i huvudsak kopplat till bataljonsni-
vån och s k ”bataljonsstridsgrupper” base-
rade på principerna hög tillgänglighet samt 
en flexibel och behovsanpassad samman-
sättning av militära förmågor.5

Hänger utvecklingen ihop? Har brigad-
begreppet tjänat ut? Är brigaden en bärare 
av en rad hopplöst förlegade konceptuella 
och organisatoriska principer som gör den 
obsolet och därmed oanvändbar inom ra-
men för ett modernt försvar? Står brigad-
begreppet i motsats till den vikt som till-
mäts ”bataljonsstridsgruppen” och som 
under de senaste 10-15 årens försvarspo-
litiska utveckling fått stå i fokus för mark-
stridskrafternas förmågeutveckling? Eller 
utgör brigaden närmast grunden för att 
kunna skapa förutsättningar för utveck-
ling av avvägda och interoperabla förband 
och funktioner samtidigt som den med-
ger ett vidmakthållande av förmågan att 
leda flera markstridsbataljoner i en högre 
konfliktnivå? 

Avsikten med denna artikel är att behand-
la ovanstående frågor som i alla avse enden 
och mot bakgrund av pågående målsätt-
ningsarbete inom Försvarsmakten, synes 
aktuella. Det är alltså enligt min uppfatt-
ning väsentligt att i olika sammanhang och 
med olika utgångspunkter, diskutera bri-
gadbegreppet i relation till pågående bygge 
av framtidens svenska markstridsförmåga.

Avgränsningar
Denna artikel gör på intet sätt anspråk på 
att vara fullständig i behandlingen av bri-
gadbegreppet utan syftar istället till att tyd-

lig  göra huvuddragen i den samtida diskus-
sionen kring brigadbegreppet inom ramen 
för svensk försvarspolitisk utveckling.

Utgångspunkten tas i en litteraturstu-
die i huvudsak kopplad till politiska styr-
dokument och rapporter från åren 1996–
2010 jämte för temat relevant militärteo-
retisk litteratur. För att undvika en po-
larisering i frågan mellan politiska och 
Försvarsmaktens olika styrdokument, har 
jag valt att endast i begränsad omfattning 
nyttja svenska militära doktriner och reg-
lementen. Istället har jag medvetet valt att 
nyttja källor utanför Försvarsmakten både 
som nämns ovan d v s i syfte att undvika 
onödig polarisering av en viktig fråga, men 
också för att försöka teckna en mer objek-
tiv bild av brigadbegreppet. Samtliga källor 
är öppna och således inte underkastade nå-
gon svensk eller utländsk sekretess. Arbetet 
har inte heller haft som ambition att teck-
na en fullödig historisk bild avseende fram-
växten av brigaden som organisatorisk en-
het och/eller marktaktisk ledningsnivå. 

Den korta historiska tillbakablicken 
visar istället enbart på en principiell be-
greppsbakgrund och ger därutöver en över-
siktlig uppfattning om under hur lång tid 
brigaden varit en del av både svensk och 
internationell militär organisation, kultur 
och ledningsfilosofi.

Brigadbegreppets uppkomst
Tidpunkten för brigadens entré på slagfäl-
tet, kan med koppling till militärhistorien 
i vanlig ordning diskuteras. Det är dock 
onekligen så att en rad namnkunniga mili-
tärteoretiker och historiker med förkärlek 
tillskriver kung Gustav II Adolf rollen som 
brigadens skapare och då oftast med kopp-
ling till slaget vid Breitenfeld 1631 där 
den kontinentala tertian ställdes mot den 
svenska brigaden.6 Det förefaller inte som 
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om Gustav II Adolf stått för unikt koncep-
tuellt nyskapande utan att han snarast blev 
den som tydligast omsatte samtida militära 
trender och utveckling, som pågått sedan 
mitten av 1500-talet, till handling. Detta 
genom att möjligen vara den som lyckades 
uppnå minst skillnad mellan konceptuella 
utgångspunkter och vad som de facto kom 
att uppnås på slagfältet. Gustav II Adolf 
lyckades utifrån dåtidens utgångspunkter 
skapa ett ”system av system” eller det som 
på senare tid även i svensk militärteoretisk 
litteratur kommit att benämnas ”kombine-
rade vapen”.7 Gustav II Adolf gav såväl in-
fanteri som kavalleri tillräcklig styrka för 
offensiva operationer, han ökade eldkraf-
ten och gav artilleriet ökad rörlighet och 
gjorde därtill uppträdandet på slagfältet 
mer flexibelt i förhållande till chefens vil-
ja. Dessa utvecklingstrender omhändertogs 
och utvecklades vidare främst inom ramen 
för den franska militära utvecklingen som 
bl a hämtade intryck från den svenska ar-
mén genom den allians som förelåg mellan 
de båda länderna.8

Oaktat utvecklingen under det 30-åriga 
kriget, så pekar flera källor mot att bri
gad begreppet i sin moderna tappning här-
stammar från franskan som efter hand 
kommit att inkorporeras i andra euro-
peiska språk. Till franskan kom ordet 
sannolikt från italienskans briga (ungefär 
strid) med verbet brigare (ungefär träta/
larma, strida/tvista),9 båda med ursprung 
i medeltidslatinet.10 Härur härleds ordet 
brigate som ursprung ligen endast be-
skrev en ”hop människor”, men som efter 
hand också kom att få en militär prä-
gel. Ytterligare bakåt i tiden är det ännu 
omtvistat huruvida ordets tidigaste ur-
sprung står att hämta i keltiska språk (jfr 
den äldre irländskans brig för styrka) och 
ytterligare bakåt i den indo-europeiska 

språkstammens bas med uttrycket bhreg 
för strida.11

Idag beskrivs en modern brigad i ge-
nerella termer med utgångspunkt i Natos 
många gånger hårt standardiserade termi-
nologi som:

En större taktisk militär formation som 
normalt innehåller två till fem bataljoner 
samt understödjande element vars omfatt-
ning och inriktning avgörs av vilken era 
som avhandlas jämte en given armés na-
tionella tillhörighet och kan ibland be-
traktas som ett utökat/förstärkt regemen-
te. Vanligtvis utgör brigaden underenhet 
till en division som är ett större förband 
och som vanligtvis innehåller två eller 
flera brigader. Brigader ingående i divi-
sionsstrukturer är vanligtvis infanteri- el-
ler pansarbrigader. I tillägg till stridan-
de enheter, kan de även innehålla under-
stödjande förmågor som artilleri-, ingen-
jör- och logistikförband. Historiskt har 
sådana brigader ibland benämnts ”bri-
gadstridsgrupper”. Insatta i operationer 
kan brigader förutom organisatoriskt in-
gående förband även tillfälligt förstärkas 
med förmågor kopplade till vad som er-
fordras för en specifik taktisk uppgift. En 
Natotypisk brigad omfattar ca 4-5 000 
sol dater. En brigadchef är oftast brigad-
general eller överste som stöds av en i för-
bandet ingående ledningsplats och stab. 
Brigaden har generellt en egen ingående 
sambandsresurs.12 

Tvenne lappkast i  
den nära historien
Studier av såväl propositionstexter som 
för svars beredningens olika rapporter inför 
försvars- och inriktningsbeslut de senaste 
15 åren, bildar sammantaget en intressant 
läs ning kopplat till brigadbegreppet. Även 
nog så dramatiska beslut på ledningsom-
rådet som t ex FB 1999 (där bl a militär- 
och försvarsområdesstaberna avvecklades 
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och därmed också den traditionellt utveck-
lade operativa och territoriella lednings-
förmågan), ger ett tydligt uttryck för am-
bitionen att stå fast vid förmågan att leda 
brigad(er). Detta manifesteras bl a uttryckt 
i behovet av sex stycken armébrigadled-
ningar i krigsorganisationen.13 Vidare pe-
kades mer och mer mot vikten av ”flexi-
belt behovssammansatta förband” och 
”interoperabilitet”.

En vågdelare i fråga om begreppsappa-
raten kan identifieras i regeringens propo-
sition inför försvarsbeslutet 2004. I under-
laget till riksdagen anges förutom en tydlig 
faiblesse för utvecklingen av det ”nätverks-
baserade försvaret”, NBF, en rad tydliga 
ställningstaganden vad avser ledning av 
sjö och flygstridskrafter. Vad avser mark-
stridskrafterna saknas dock nämnda tyd-
lighet. Istället för att slå fast ledningsnivåer 
med tillhörande ledningsförband, lyser des-
sa med sin närmast fullständiga frånvaro. 
Den minsta gemensamma nämnaren i ter-
mer av marktaktisk funktionalitet, kopp-
las till bataljonsnivån. Visserligen återfinns 
en rad mer eller mindre lösryckta hänvis-
ningar till att bibehålla förmågan till hö-
gre marktaktisk ledning, bl a av interope-
rabilitetsskäl.14 Vidare talas övergripande 
om ”snabbinsatsstyrkan”, vilket förebådar 
den under de kommande åren omfattande 
satsningen på svenskt deltagande och ram-
nationsansvar15 för en EU-stridsgrupp (läs: 
NBG 08) och som antogs ”stärka mark-
stridskrafternas förmåga till väpnad strid 
på sikt”.16

Andra dimensionerande aspekter i FB 
04 omfattade bl a den fortsatt relativt höga 
utbildningstakten avseende totalförsvars-
pliktig personal. Något som helt uppenbart 
var ett både medvetet och tydligt val för att 
med stöd av totalförsvarsplikten kunna ut-
bilda förband som med utvecklade incita-
ment därför förväntades ge avkastning mot 

de behov som identifierades med koppling 
till förband i beredskap för internationel-
la militära krishanteringsinsatser. En stör-
re utbildningsvolym än vad som de facto 
motsvarade insatsorganisationens storlek, 
motiverades liksom i tidigare försvarsbe-
slut med möjligheten att vidmakthålla den 
allmänna värnplikten och att skapa förut-
sättningar för att vidmakthålla kompeten-
ser nödvändiga för ett återtagande av mi-
litär förmåga. Därav valet att kalla in och 
utbilda stora mängder pliktpersonal utan 
efterföljande krigsplacering (däremot ska-
pades förutsättningarna för det som idag 
benämns ”magasinet” för rekrytering mot 
internationella insatser). Detta framgår 
t ex av propositionstexten att ”det militä-
ra försvaret dimensioneras därmed inte en-
bart av kravet på att hävda Sveriges terri-
toriella integritet och bidra till internatio-
nell fred och säkerhet utan också av vår 
vilja att upprätthålla en grundläggande 
försvarsförmåga och kompetens” samt att 
”Försvarsmakten kommer därför att behö-
va behålla, utbilda och kompetensutveckla 
en större volym av förband än vad den di-
rekta hotbilden mot Sverige kräver.”17 

Sammantaget innebar FB 04 ökat fokus 
mot implementering av NBF, internationell 
insatsförmåga (bl a innebärande en omfat-
tande satsning på expeditionär förmåga 
inom ramen för NBG 08) samt de förutom 
vad avsåg s k ”registerförband”,18 generellt 
sett dramatiskt minskade beredskapskraven 
för huvuddelen av markstridsförbanden. 
Nämda fortsatt omfattande värnpliktsut-
bildning ansågs även skapa förutsättning-
ar för att ”kunna skapa förband med hö-
gre beredskap och utveckling av kompe-
tensen för väpnad strid”.19 Den s k ”kom-
petensorganisationen” såg därmed da gens 
ljus. Nämda utveckling måste antas ha bi-
dragit starkt till otydlighet och kompetens-
förlust avseende förutsättningarna för en 
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sammanhållen och funktionell markopera-
tiv samt högre marktaktisk ledningsförmå-
ga. En ytterligare följd av den utveckling 
som ansattes i FB 04 var en tydlig inriktning 
avseende funktionsförbandens utveckling 
mot ökad internationell användbarhet.20 
Sammantaget kom ”förlusten” av brigad-
begreppet, utom vad avsåg förband avsed-
da att anmälas till internationella styrke-
register avsevärt sänkta beredskapskraven 
och de därtill tydliga kraven på ökad för-
måga avseende internationella insatser, att 
leda till lägre krav på sammanhållen för-
mågeutveckling i högre förband.21

Brigadbegreppets återkomst  
i augusti 2008

Det snabbt iscensatta ryska anfallet mot 
Georgien i augusti 2008 innebar ett täm-
ligen hårdhänt säkerhets- och försvarspo-
litiskt uppvaknande och blev därmed en 
slags ”kontrollstation” som inte kunde 
bort ses ifrån i den försvarspolitiska diskur-
sen. Även om rysk operativ förmåga uppvi-
sade en rad brister, gick det inte att undgå 
att man trots allt var i stånd till att genom-
föra en större konventionell och offensiv 
gemensam (”joint”) operation. Den ryska 
insatsen kom att prägla försvarsdebatten 
under en kort, men i sammanhanget avgö-
rande sekvens. Resultatet påverkade även 
den slutliga utformningen av 2009 års in-
riktningsproposition,22 vilket bl a avseen-
de markstridsförmåga manifesteras tydligt 
i nedanstående utdrag:

på Gotland förrådsställs stridsvagnar för 
ett stridsvagnskompani för att underlät-
ta tidig tillgång till tung materiel. Sverige 
ska ha förmåga att leda och samordna 
verksamhet på brigadnivå. Internationellt 
samarbete är ett bra sätt att upprätthålla 
förmåga att verka i större förband och att 
behålla och utveckla denna förmåga.23 

Därtill ska läggas tillkomsten av en för-
bandsreserv om fyra mekaniserade batal-
joner såsom fundament för återtagande av 
markstridsförmåga:

Fyra mekaniserade bataljoner organise-
ras utanför insatsorganisationen i en för-
bandsreserv. Denna förbandsreserv ska 
kunna tillföras insatsorganisationen upp 
till tre år efter särskilt beslut vid en allvar-
ligt försämrad omvärldsutveckling som 
innebär hot mot Sverige.24

Diskussion
I fråga om brigadbegreppet och de gängse 
tolkningarna måste dock slås fast att det 
självfallet inte finns någon mirakellösning 
eller huvudprincip kring vilken marktak-
tisk förmåga kan organiseras tidlöst och 
ständigt aktuellt. En lösning som fungerat 
väl under en viss era, ger generellt få eller 
inga garantier för att fungera i ett annat 
sammanhang.25

Den inom ramen för FB 04 ansatta ut-
vecklingen mot insatsorganisation 09 där 
brigadnivån såsom riktmärke för förmåge-
utveckling i hög grad saknades, kom som 
ovan antytts att starkt påverka förutsätt-
ningarna för markstridsförmåga i högre för-
band. En trend som på många sätt kan anses 
ha varit som mest utrerad inom ramen för 
typförbandsutecklingen inom markstrids-
krafternas olika funktioner (t ex logistik, 
indirekt bekämpning, fältarbeten m m). En 
förankring i ett marktaktiskt koncept stöt-
tat av identifierade taktiska ledningsnivåer 
annat än bataljon och det tämligen otyd-
liga ”stridsgruppbegreppet”, saknades nu. 
med detta som utgångspunkt kan därför 
spåras en utveckling mot en typförbands-
profil med tydlig inriktning mot uppgifter 
inom ramen för internationella militära 
krishanteringsinsatser. Efter den försvars-
politiska utvecklingen i kölvattnet av 2008 
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års händelser i Kaukasus som i någon me-
ning kan spåras i 2009 års inriktningspro-
position, har intresset och inte minst kra-
ven26 åter ökat på förmågan att kunna ge-
nomföra strid i brigads ram. Samtidigt har 
perioden från 1999 till idag (med tyngd-
punkt på tiden från FB 04) med bl a en re-
ducering av antalet brigadstaber och där-
med vidmakthållen kompetens, kommit att 
påverka arméns typförbandsutveckling.

 I samband med arméinspektörens (AI) 
utbildningsfältövning 2010 kunde slutsat-
ser dras som understryker tendensen att 
bl a funktionsförbandens utveckling dra-
gits så långt åt internationell användbarhet 
att den i vissa avseenden kunde sägas be-
gränsa handlingsutrymmet för sammanhål-
len strid i brigad. Detta sannolikt eftersom 
kraven på att utveckla förbanden inom ra-
men för ett brigadsystem mer eller mindre 
saknats under ett litet, men avgörande an-
tal år (jfr ovanstående stycke). 

Brigaden – bara hemma eller också 
borta?

Som framgår ovan har de senaste 10-12 
årens försvarspolitiska utveckling tende-
rat att sätta behovet av brigadnivån först 
och främst i en nationell kontext och då 
som medel för att samordna marktaktisk 
verksamhet mot en kvalificerad motstån-
dare (och implicit efter flera års framväx-
ande externt militärt hot) med därtill hö-
rande krav på en hög grad av samordning. 
Är då brigaden eller den ledningsnivå som 
brigaden traditionellt innefattar bara att 
betrakta som en ledningsnivå som ”tas 
fram i händelse av krig” eller finns även 
andra applikationer? Ett breddat resone-
mang kring brigadbegreppet bör fokusera 
på rollen som förmågeram syftande till att 
generera styrningar och just ramar för typ-
förbandsutveckling på bataljonsnivå, både 

vad avser det som i dag refereras till som 
manöverbataljoner (främst mekaniserade 
och infanteribataljoner) och funktionsba-
taljoner för fältarbeten, logistik, luftvärn 
och indirekt bekämpning.

Ovan nämnda resonemang kan upple-
vas stå helt eller delvis i motsats till de se-
naste årens fokus på ”flexibelt sammansat-
ta och snabbt gripbara förband”, vilket på 
senare tid kommit att likställas med ”ba-
taljonsstridsgrupp” i kontexten av en ma-
növerbataljon förstärkt med nödvändiga 
funktionsförband, främst avseende logis-
tik, fältarbeten och indirekt bekämpning. 
Nämnda fokus torde främst ha sitt kon-
ceptuella ursprung i framdrivningen av i 
första hand NBG 08, men även NBG 11 
där EU:s stridsgruppkoncept förefaller ha 
råkat i förgrunden och ur ett försvarspoli-
tiskt perspektiv fått tjäna som konceptuell 
utgångspunkt för framtida markstridsför-
måga. I inriktningsbeslutet från 2009 ut-
trycks detta bl a på följande sätt:

Behovssammansatta fördefinierade batal-
jonsstridsgrupper blir den huvudsakliga 
operativa enheten bland arméstridskraf-
ternas insatsförband. Strukturen med ba-
taljonsstridsgrupper, som bl a bygger på 
erfarenheter från den nordiska stridsgrup-
pen, skapar flexibla förutsättningar för 
insatsorganisationens användbarhet och 
tillgänglighet.27

Bataljonsstridsgruppen sätts samman 
kring en manöverbataljon med tillför-
da förstärkningsresurser ur funktionsför-
band såsom stridsvagns-, luftvärn-, artil-
leri-, ingenjör-, logistik- och underrättel-
seförband. Även förstärkningsresurser 
från övriga stridskrafter ska kunna tillfö-
ras vid behov. manöverbataljonerna och 
funktionsförbanden ska vara väl samöva-
de på olika nivåer samt ha ett utvecklat 
gränssnitt för att säkerställa hög använd-
barhet, tillgänglighet och god förbands-
anda...
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Konceptet tycks dock halta en smula. För 
det första saknas en empirisk genomgång 
avseende vad som skulle göra konceptet 
allmängiltigt användbart annat än möjli-
gen i en snabbinsatskontext där bataljo-
nens överblickbarhet förstärkt av inrikt-
ningen mot lättare förband och därmed 
ökad strategisk rörlighet onekligen ger 
vissa fördelar. Detta faktum framgår inte 
minst av erfarenheter från länder med lång 
erfarenhet av expeditionär förmåga (främst 
USA, Storbritannien och Frankrike). Bort-
sett från dessa aspekter, stöter ett koncept 
byggt kring bataljonsstridsgruppen relativt 
snabbt på utmaningar inom ramen för led-
ningsprocessen där en normal bataljons-
stab blir satt att hantera 5-6 organisato-
riskt ingående direkt underställda chefer 
(typförbandet), men därutöver även yt-
terligare tillförda resurser i form av funk-
tionsförband som alla måste involveras i 
ledningsprocessen. Genomgångar avseende 
brytpunkten för att praktiskt och effektivt 
kunna hantera underställda förband för en 
taktisk chef, pekar mot just 5-7 över tiden 
direkt underställda chefer att leda.28 Då 
antalet ökar påverkas effektiviteten i led-
ningsprocessen. Alternativt måste stabs-
funktionerna utökas för att medge effekt 
och uthållighet, vilket samtidigt påverkar 
överblicken och beslutsprocesserna till stöd 
för markstriden.

Vidare innebär avsaknaden av en tyd-
lig närmast generisk ram för markstrids-
förmåga en avsevärd och uppenbar risk 
för en suboptimering av funktionsförban-
dens utveckling då dessa sannolikt i min-
dre utsträckning utvecklas mot funktio-
nalitet inom ramen för ett ”system av sys-
tem” för att istället bli mer efterfrågestyr-
da. Detta riskerar i sin tur att leda till kort-
siktiga lösningar ofta fokuserade på ”den 
senaste insatsen”. De senaste årens typför-

bandsutveckling i Sverige uppvisar sådana 
tendenser, vilket påtalats ovan.

Vidare förefaller det inte råda något 
motsatsförhållande mellan en brigadram 
eller för den delen en mer eller mindre fast 
brigadstruktur och ökad användbarhet så-
väl nationellt som i närområdet eller inom 
ramen för global militär krishantering. Få 
eller inga jämförbara länder tycks ha valt 
att avskaffa eller i övrigt arbeta bort bri-
gaden som väsentlig del i att bygga och/
eller vidmakthålla marktaktisk förmåga 
byggd på kombinerade vapen för att själv-
ständigt och uthålligt kunna lösa kom-
plexa taktiska uppgifter inom ramen för 
väpnad strid. Brigadramen förefaller där-
för fortsatt lämplig som ram för fortsatt 
eller fördjupat multinationellt samarbete 
inom markstridsområdet. Något som ock-
så av interoperabilitetsskäl förstärks ge-
nom de senaste årens ökade fokus på stöd 
till och från länder i närområdet samt den 
s k ”solidaritetsklausulen” inom ramen för 
Lissabonfördraget. 

Genom en förmågeram i form av reell 
förmåga till strid och annan verksamhet i 
brigads ram, bibehålls sannolikt en betyd-
ligt högre grad av generell operativ flexibi-
litet och handlingsfrihet mot hela uppgifts-
spektret (från väpnad strid syftande till för-
svar av eget territorium, insats i närområ-
det till internationella militära krishanter-
ingsinsatser) än vad som bjuds av den för-
svarspolitiskt ofta förespråkade tanken om 
bataljonsstridsgrupper. En typförbandsut-
veckling som har att förhålla sig till en de-
finierad brigadförmåga, torde istället till-
handahålla ett tydligt instrument för sam-
manhållen förmågeutveckling inom mark-
stridsområdet. Operativa och taktiska krav 
utöver de som anges av brigadramen, kan 
fortsatt betraktas som insatsspecifika och 
kan därför med fördel göras till föremål 
för särskilda överväganden, avvägningar 
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och beslut. Besluten kan då på ett tydligare 
sätt ställas mot en grundläggande förmåga 
till stöd för en generisk och långsiktig för-
svars- och säkerhetspolitisk handlingsfri-
het. Detta ger även en tydlig målbild och 
ramar för ett förbands eller funktions åter-
tagande av grundläggande förmåga efter 
genomförd internationell insats.

Slutsatser
Brigaden har som militärt fenomen över-
levt i flera hundra år. Ett av skälen före-
faller vara den flexibilitet som ett brigad-
system erbjuder en marktaktisk chef, d v s 
ett förband med en omfattande och inte-
grerad ”förmågepalett” med stor uthållig-
het och förmåga till självständigt ageran-
de. Brigadnivån som marktaktisk lednings-
nivå skapar förutsättningar för flexibel och 
uthållig ledning av bataljonsstridsgrupp 
(er) och/eller flera bataljoner (såväl ma-
növer- som funktionsförband) mot ett ge-
mensamt mål. med utgångspunkt i nutida 
försvarspolitiska kravställningar, vilka bl a 
kan sammanfattas med orden flexibilitet, 
tillgänglighet, rörlighet och allsidighet, tor-
de brigadens ursprung som en sammansatt 
enhet syftande till att sammanföra förmå-
gor ur flera truppslag (infanteri, kavalleri 
och artilleri – ”kombinerade vapen”), är 
brigadramen i de flesta avseenden relevant 
även idag och inom överblickbar framtid. 

Brigadförmåga byggd på markoperativa 
ramvillkor och vägd mot nödvändiga styr-
ningar avseende interoperabilitet, ger en 
tydlig, men ändå tillräckligt flexibel mål-
bild och styrning för typförbandsutveckling 
avseende både manöver- och funktionsför-
band. En uttryckt och fastställd ”förmåge-
palett” ger spårbarhet och tydlighet även 
avseende de utvecklings- och anpassnings-
behov som genereras med utgångspunkt 
i mer kortsiktiga och/eller insatsspecifika 

behov inom ramen för pågående interna-
tionella insatser.

Under rådande säkerhetspolitiska läge 
förefaller det inte med nödvändighet fin-
nas tvingande skäl att ge brigaden en 
fast struktur avseende ingående förband. 
Förmågebegreppet styr snarare ett an-
tal funktioner till att inrymmas inom bri-
gadramen, vilket alltså inte måste vara lika 
med att inordna ett fast antal bataljoner 
under densamma. med dagens verksam-
hetsledningssystem riskerar en fast struk-
tur att tvingas produktionsleda en omfat-
tande verksamhet (bl a med koppling till 
pågående internationella insatser), vilket 
riskerar att suboptimera personalens ut-
veckling och därmed brigadledningens re-
ella marktaktiska förmåga. Detta påståen-
de kan dock behöva omprövas i händelse 
av ett förändrat säkerhetspolitiskt läge och 
vid beslut om forcerat återtagande av ökad 
förmåga till strid i högre förband.

Oavsett vilket vägval vi gör, så kan vi 
konstatera att omvärlden inte tycks över-
ge brigaden vare sig som ledningsnivå än 
mindre som organisationsmodell varför 
vi om inte annat av interoperabilitetsskäl 
måste överväga att vidmakthålla de för-
mågor och kompetenser som krävs för att 
kunna arbeta med rimlig funktionalitet på 
brigadnivån.

Avslutning
Ovanstående genomgång pekar på det 
minst sedan 1999 genomgående målet i den 
försvarspolitiska utvecklingen att åstad-
komma ”flexibelt behovssammansatta för
band” byggda kring bataljonsnivån som 
minsta gemensamma nämnare. Förbanden 
ska fungera i samverkan med ”andra” vil-
ket kräver en hög grad av interoperabili-
tet med främst EU och Natoländer (note-
ra: 21 av EU:s 27 medlemsstater är också 
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medlemmar av Nato). Tre på varandra föl-
jande försvarsbeslut fattade av olika reger-
ingar pekar åt samma håll, men varför för-
svann brigaden? 

Låsningarna kring brigadbegreppet i den 
meningen att begreppet skulle represen-
tera något förlegat och icke användbart, 
tycks trots en efter hand öppnare diskus-
sion dröja sig kvar. Det är därför angeläget 
att fortsätta tydliggöra vikten av att forma 
förmågeutvecklingen inom markstridskraf-
terna till ett koncept som kan omsättas i 
hela konfliktspektret nationellt, i närområ-
det liksom inom ramen för internationella 

krishanterings- och/eller stabiliseringsope-
rationer. Brigaden som fenomen och sam-
lingsbegrepp för avvägda och sammansatta 
militära förmågor avsedda att lösa mark-
taktisk verksamhet med en hög grad av 
självständighet, spelar en fortsatt väsent-
lig roll inom den markoperativa arenan. 
Ryktet om brigadens förestående död är 
därför betydligt överdrivet!

Författaren är överste och chef för mark-
stridsskolan samt ledamot av KKrVA.
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