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det första gulfkriget 1990–1991 har bli-
vit en vattendelande händelse för den svenska 
försvarsmaktens utveckling och inriktning 
vilket sammanföll med markant förändra-
de säkerhetspolitiska förutsättningar i form 
av det kalla krigets slut och Sovjetunionens 
sammanbrott. De ytterst tydliga och pu-
blika framgångar som den USA-ledda alli-
ansen hade mot den på pappret starka och 
krigserfarna irakiska krigsmakten visade 
tydligt att den inriktning som valts och som 
tillämpats under det kalla kriget, vilken prio-
riterat kvantitet före kvalité, inte längre gick 
att försvara. Uppfattningen att en kvalita-
tivt underlägsen försvarare, från förbered-
da, defensiva positioner, skulle kunna möta, 
hejda och slå en modernt utrustad och mo-
dernt utbildad motståndare rimmade illa 
med den amerikanska framgången, således 

ett synsätt som blev svårt att upprätthålla. 
Det går att argumentera för att denna lär-
dom redan var uppenbar under det andra 
världskriget men tydligt var att utvecklingen 
vid det kalla krigets slut hade gått så långt 
att den nu föranledde en förändring av den 
svenska försvarspolitiken och den svenska 
försvarsorganisationen
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nu ifrågasattes, reducerades betydligt, dels 
att kvarvarande förband mekaniserades ge-
nom tillförsel av nya tunga stridsvagnar och 
stridsfordon. Mekaniseringen representerade 
tveklöst en förbättring och en förstärkning av 
den svenska armén jämfört med den organi-
sation och inriktning som tidigare dominerat. 
Tyvärr medförde mekaniseringen inte auto-
matiskt en förbättring och en förstärkning av 
försvarsförmågan, då den genomfördes och 
planerades utan en bredare systemanalys. En 
bredare analys av arméns mekanisering bör 
ge vid handen att moderniseringen visserli-
gen bidrog till att skapa mer moderna och 
slagkraftiga arméförband i form av tunga 
mekaniserade manöverbataljoner men att 
dessa gav en sammantagen effekt jämför-
bar med den äldre försvarsorganisationen.

De amerikanska arméförband som kros-
sade den irakiska krigsmakten under det så 
kallade 100-timmarsslaget hade utvecklats 
under 1970- och 1980-talet i syfte att möta 
det sovjetiska hotet mot Natos centralfront. 
Vägledande för denna utveckling var en ny 
doktrin – AirLand Battle – vilken översikt-
ligt byggde på en rörlig, defensiv manö-
verkrigsföring kombinerat med en utbyggd 
förmåga till fjärrbekämpning över hela det 
operativa djupet. Mekaniserade manöver-
förband skulle tillsammans med rörliga un-
derstödsförband och flygförband kanalisera 
eller stoppa de sovjetiska anfallsförbanden 
vilka därefter skulle bekämpas av artilleri-, 
flyg- attackhelikopterförband. Den lokala 
taktiska bekämpningen utgjorde en del i 
en övergripande bekämpningskedja vilken 
även omfattade operationell och strategisk 
bekämpning av både reserv-, underhålls- och 
understödsförband. För att möjliggöra den-
na bekämpningskedja skapades ett nytt och 
revolutionerande digitalt ledningssystem vil-
ket baserades kring ett nätverk av sensorer 
och plattformar vilka länkandes till försvars-
grensgemensamma stridsledningscentraler.1

En annan förutsättning för den amerikan-
ska AirLand Battle-doktrinen var systemet 
med Forward Presence och Forward Basing, 
vilket innebar att huvuddelen av den tunga 
materielen i form av stridsvagnar, strids-
fordon, artilleripjäser m m samt ett initialt 
underhållsbehov var på förhand stationerad 
i det tilltänkta operationsområdet. Vid en 
mo bilisering förflyttades personal till garni-
soner eller förråd i Tyskland, eller i Norge, 
från vilka förbanden snabbt och med egna 
medel kunde förflytta sig till sina strids- och 
operationsområden. Detta system gick under 
namnet REFORGER (Return of Forces to 
Germany) och var en grundstomme i Natos 
förmåga att snabbt mobilisera för att möta 
det sovjetiska hotet. Lika väldokumenterade 
som de amerikanska framgångarna under det 
första Gulfkriget var de logistiska svårighe-
ter som den USA-ledda armén hade med, att 
under fredstida förhållanden, flytta förband 
från basområden både i USA och Tyskland 
till i första hand Saudiarabien men även inom 
det tilltänka operationsområdet. Dessa svå-
righeter var inte bara knutna till det första 
Gulfkriget utan illustrerades återigen under 
operationen i Kosovo 1999. De betydande 
svårigheter som den amerikanska armén ha-
de med att förflytta de tunga mekaniserade 
förband, vilka utvecklats för att operera in-
om Natos centralförsvar, var orsaken till att 
den amerikanska armén under 2000-talets 
början inledde en omfattande modernise-
ring bort från de tunga förbanden och mot 
mindre och lättare motoriserade förband.2

Amerikanska erfarenheter 
från Gulfkriget
Intressant med den svenska mekanisering-
en under 1990-talet är att den genomfördes 
mot bakgrund av den amerikanska arméns 
framgångar med AirLand Battle-konceptet, 
men kom slutligt bara att omfatta en liten 
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delkomponent av det amerikanska systemet, 
de tunga mekaniserade manöverförbanden. 
Även om de amerikanska pansarförbanden 
genomförde spektakulära och framgångsri-
ka operationer mot bland annat det irakiska 
det Republikanska Gardet, stod det ganska 
snabbt klart att huvuddelen av de irakiska 
förlusterna under kriget inte kom från direkta 
duellstrider mellan pansarförband på slagfäl-
tet utan från indirekt- och fjärrbekämpning. 
Detta förhållande tydliggörs av det faktum 
att huvuddelen av de irakiska förlusterna 
redan inträffat innan markoperationerna 
inletts och innan de amerikanska marktrup-
perna, vilka i hög grad förlitar sig på ett väl 
utbyggt och omfattande system för indirekt 
bekämpning, påbörjat sina operationer.

Förluststatistiken från det första Gulfkriget 
är inte unik utan följer en tydlig trend som 
etablerades under det första världskriget 
1914–1919 och som på intet sätt varit dold för 
militära analytiker. Sedan det första världs-
kriget har huvuddelen av förlusterna kom-
mit från fjärr- och indirekt bekämpning. 
Artilleribekämpningen svarade för cirka 55 
procent av förlusterna under det första världs-
kriget och under det andra världskriget hade 
denna andel ökat för de allierade till drygt 70 
procent, med variation för respektive krigs-
skådeplats. Den största källan till förluster 
var dock inte artilleribekämpning utan gra-
natkastare. Då både Sovjetunionen och USA 
i hög grad förlitade sig på fjärr- och indirekt 
bekämpning är det rimligt att anta att även 
de tyska förlusterna fördelade sig på ett lik-
värdigt sätt. Under den senaste konflikten 
mellan två modernt utrustade motståndare 
i Ukraina svarade den indirekta bekämp-
ningen för cirka 85 procent av totalförlus-
terna. Även om dessa siffror inte kan anses 
som exakta så visar de på en tydlig trend i 
vilken den indirekta bekämpningen får en 
allt mer framträdande roll på det moderna 
slagfältet och där den direkta bekämpningen 

och de direkta bekämpningssystemen suc-
cessivt får en allt mer betydelselös roll – an-
nat än som förlustgenerator. 3

Tankar kring arméns 
modernisering 1990–2020
En annan aspekt av den svenska moder-
niseringen under 1990-talet, förutom den 
tydliga prioriteringen av direkt bekämp-
ning, är den förhållandevis låga vikt och 
betydelse som lagts på frågan om mobilitet. 
Moderniseringen av den svenska armén ha-
de två syften, dels att öka antalet moderna, 
mekaniserade manöverförband och dels att 
avveckla antalet omoderna infanteriförband 
vars stridsvärde både absolut och relativt var 
begränsat. Modernisering i form av mekani-
sering är och var kostnadskrävande då den 
organisationsbestämmande materielen både 
är dyr i anskaffning och i drift.

Moderniseringen genomfördes även un-
der en period av begynnande nedrustning ef-
ter det kalla krigets slut och Sovjetunionens 
sammanbrott, vilket kraftigt begränsade de 
medel som var tillgängliga för modernisering. 
Kombinationen med höga anskaffnings- och 
driftskostnader och minskat finansiellt ut-
rymme ledde ofrånkomligen till en reduce-
ring av antalet tunga mekaniserade förband 
ned till 2010-talets fullständigt otillräck-
liga insatsorganisation. Moderniseringen 
genomfördes trots att erfarenheterna från 
1990-talets konflikter tydligt visade att för 
att ett försvarssystem som baseras på tunga 
mekaniserade förband ska kunna fungera så 
krävs en omfattande för- och frambasering 
då möjligheterna att kunna förflytta dessa 
förband, under fredstida förhållanden, är 
begränsade. Paradoxalt nog genomfördes 
ingen satsning på förmågan att förflytta 
tunga mekaniserade förband utan denna 
avvecklades successivt.4



nr 1 januari/mars 2022

144

Moderniseringen av den svenska armén 
innebar både att antalet okvalificerade in-
fanteriförband reducerades samtidigt som 
kostnaden för omställningen medförde att 
antalet mekaniserade manöverförband re-
ducerades vilket mer eller mindre omöjlig-
gjorde dess användande inom ramen för ett 
nationellt invasionsförsvar. Detta är inte det 
samma som att säga att de mekaniserade ma-
növerförbanden saknar stridsvärde. Tvärt 
om så representerar en tung svensk batal-
jon med Stridsvagn-122 (Leopard 2S) och 
Stridsfordon-90 ett system i världsklass och 
som förmodligen är respektingivande för en 
motståndare.

Invändningen mot de tunga mekaniserade 
manöverbataljonerna avser inte dess beväp-
ning, taktik eller organisation utan dess an-
tal. Att välja ett system – tung mekaniserad 
manöverbataljon – som både kräver ett om-
fattande understöds- och underhållssystem 
liksom för- och frambasering för att kunna 
verka effektivt framstår inte som särskilt ra-
tionellt eller kostnadseffektivt när systemet 
implementeras i en miljö som kännetecknas 
av det motsatta. Den miljö som det svenska 
invasionsförsvaret skall verka inom känne-
tecknas av stora stridsavstånd, långa trans-
portvägar och en påtaglig avsaknad av under-
stöds- och underhållssystem. Den successiva 
avveckling av Försvarsmaktens resurser som 
påbörjades i samband med moderniseringen 
har inte förbättrat det dåliga utgångsläget 
utan snarare påtagligt förvärrat det.

Framtidens slagfält
Den kritik som lyftes i inledningen är på 
intet sätt ny eller unik utan har tidigare på-
pekats av både svenska och internationella 
försvarsanalytiker.5 Så sent som 2019 påta-
lade FOI-forskaren Robert Dalsjö effekterna 
av den inriktning som valts sedan 1990-ta-
lets modernisering i en artikel i Kungliga 

Krigsvetenskapsakademiens Handling och 
Tidskrift vilken gavs den passande rubriken 

”Det glesa slagfältet”.6 Robert Dalsjös artikel 
har därefter både kommenterats och analyse-
rats av både svenska och finska försvarskom-
mentatorer.7 Att den låga förbandstätheten, 
vilken är en direkt följd av en långt driven 
prioritering av få, tunga men kvalificerade 
förband, har fått betydande och genomgri-
pande konsekvenser för den taktiska striden 
är förmodligen obestridligt. Vilka åtgärder 
som bör vidtas för att bäst motverka dessa 
konsekvenser är svårare att med enighet fast-
ställa. Det enda som man med något mått 
av säkerhet kan fastställa är att den nu före-
slagna inriktningen under 2020-talet, vilken 
ytterst förenklat kan sammanfattas med ”lite 
mer av samma” inte är den rätta då grund-
förutsättningarna och därmed även grund-
problemet kvarstår oförändrat.

Det mångfacetterade slagfältet
Den säkerhetspolitiska inriktning som för-
anlett ”det glesa slagfältets” uppkomst har 
även bidragit till att skapa minst två nya si-
tuationer som Försvarsmakten och armén 
måste förhålla sig till. Dessa kan benämnas 

”det sårbara slagfältet” och ”det tidskritiska 
slagfältet”. Dessa situationer är på intet sätt 
nya utan både väl etablerade och identifie-
rade men deras betydelse har kommit att 
öka i takt med ned nuvarande inriktningen 
som medfört en successiv reduktion av för-
svarsorganisationen. En fortsatt prioritering 
av ett fåtal, kvalificerade förband medför att 
dessa i hög utsträckning kommer att tvingas 
till att genomföra en omfattande försvars-
strid under ogynnsamma förhållanden vil-
ket ofrånkomligen kommer att leda till be-
tydande förluster i både personal och mate-
riel.8 Det sårbara slagfältet refererar till både 
arméns och Försvarsmaktens oförmåga att 
under nuvarande inriktning absorbera dessa 
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förluster vilket snabbt kommer att leda till 
oförmåga att fortsätta försvarsstriden. Den 
nuvarande prioriteringen av direkt duell-
strid mot en motståndare medför vidare att 
dessa förluster kan förväntas öka snarare 
än minska i takt med att förbandstätheten 
ökas något. Avgörande för det sårbara slag-
fältet blir förmågan och möjligheterna att 
reducera och begränsa de egna förlusterna.

Den andra situationen, som här givits 
namnet ”Det tidskritiska slagfältet” avser 
det i grunden ofördelaktiga styrkeförhål-
landet som råder mellan den svenska för-
svarsmakten och en tilltänkt motståndare. 
Då den fientliga förmågan till styrketillväxt, 
både kvantitativt och kvalitativt, alltid är be-
tydligt större än Försvarsmaktens förmåga 
till densamma måste ett svenskt avgörande 
ske förhållandevis tidigt om utgången skall 
förväntas bli positiv.9 Möjligheten att under 
en period fördröja en motståndares fram-
ryckning för att kraftsamla förband för ett 
motanfall är ytterst begränsade om man 
även beaktar att den fientliga förmågan till 
styrketillväxt under samma period är be-
tydligt större än den svenska. Ju längre för-
dröjnings- och koncentrationsfasen är desto 
mer ofördelaktigt blir styrkeförhållandena. 
Avgörande för det tidskritiska slagfältet blir 
förmågan till snabbhet både i förflyttning 
och bekämpning.

På samma sätt som ”det glesa slagfältet” 
för ändrar förutsättningarna för den taktis-
ka striden genom bland annat avsaknad av 
stridslinjer och förmågan att genom manöver 
välja både om och när en strid ska utkämpas, 
förändrar både ”det sårbara slagfältet” och 

”det tidskritiska slagfältet” förutsättningarna 
för hur den operationella striden ska föras. 
Försvarsmakten och armén måste i högre 
grad än tidigare välja både tid och plats för 
strid för att inte riskera att snabbt nötas ned, 
samtidigt som behovet av snabbhet både i 
respons och bekämpning har ökat markant. 

De tunga mekaniserade manöverförbanden 
är inte särskilt väl lämpade att möta de tak-
tiska och operationella krav som ställs på 
det nya invasionsförsvar som nu skall byg-
gas upp igen. Som tidigare påpekats inne-
bär detta inte att de tunga mekaniserade 
förbandens tidevarv är förbi. Stridsvagnens 
död har tidigare proklamerats, vilket visat 
sig vara helt felaktigt och förmodligen har 
inget ändrats sedan det senaste försöket. För 
de fall där striden kan förväntas ske inom 
ett geografiskt avgränsat område, där den 
tunga materielen kan för- och frambaseras 
i fredstid, som exempelvis på Gotland, har 
både stridsvagnen och de tunga mekanise-
rade manöverbataljonerna fortfarande en 
framträdande roll att spela.

Förändrade förutsättningar
Problemet, ur ett svenskt försvarsperspektiv,  
är att dessa förutsättningar sällan råder vil-
ket begränsar användbarheten hos de existe-
rande tunga förbanden. Normala strids för-
hållanden för det svenska invasions försvaret 
utgörs i stället av ett geografiskt utsträckt 
operationsområde med få eller inga möjlig-
heter för fredstida frambasering samt begrän-
sade understöds- och underhållsmöjligheter. 
Att operera tunga mekaniserade förband och 
fordon på ett så glest och vidsträckt slagfält 
som det svenska är ganska långt ifrån de op-
timala förutsättningar som krävs för att nå 
framgång. För det första medför det glesa 
slagfältet begränsade möjligheterna att ”lå-
sa” motståndaren för den typ av strid som 
eftersträvas. Sannolikt kommer de fientliga 
stridsgrupperna i mesta möjliga mån undvi-
ka strid om inte förutsättningarna för denna 
strid är goda och fördelaktiga vilket med-
för en ökad risk för egna förluster. Vidare 
är det motståndaren som har möjligheten 
att välja tid, plats och medel vid en invasi-
on vilket innebär att de svagheter som finns 
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inom försvarsmakten kommer att utnyttjas 
maximalt.

Givet en rimlig fientlig ambition att max-
imera förutsättningarna för framgång så 
är förutsättningarna ganska låga att de få 
tunga mekaniserade förbanden faktiskt kom-
mer att användas utanför sin basområden 
då motståndaren av naturliga skäl kommer 
att vilja att i mesta möjliga mån förlägga 
striden utanför dessa. Det faktum att anta-
let basområden är och kommer att vara be-
gränsat är ett säkerhetspolitiskt problem då 
den yta som skall försvarar är mycket stor 
och antalet lämpliga infallsportar är många.

1990-talets erfarenheter med mekaniserad 
krigsföring både under det första Gulfkriget 
och under Kosovo-konflikten visade tydligt 
att möjligheterna till att snabbt och enkelt 
förflytta dessa tunga förband är ytterst be-
gränsade, även för en försvarsmakt med 
betydande resurser. Då dessa förflyttning-
ar skedde i fredstid finns det goda skäl att 
anta att förflyttning under pågående strids-
handlingar inte kommer att vara enklare. 
Svårigheterna med att använda tunga meka-
niserade förband för en mer rörlig strid led-
de under 2000-talet fram till en omfattande 
och delvis genomgripande förändring av den 
amerikanska armén. Vägledande bakom det 
amerikanska beslutet att under 2000-talet 
utveckla en helt ny förbandtyp, motoriserad 
brigad, utrustad med en ny åttahjulig pansar- 
terrängbil var inte en bristande tro på de 
tunga förbandens stridsvärde utan insikten 
om att dessa förband på grund av transport- 
och underhållsskäl inte längre var relevanta 
för den typ av rörlig, insatskrigsföring som 
förutspåddes.10

Den amerikanska arméns utveckling syf-
tade till var att skapa ett förband vilket kun-
de förena det lätta infanteriets operationella 
rörlighet med de tunga förbandens skydd 
och delvis eldkraft för att bättre möta de nya 
förutsättningar som uppstått efter det kall-

la krigets slut. Det finns naturligtvis många 
invändningar mot den amerikanska arméns 
nya motoriserade förband (Stryker Brigade 
Combat Team – SBCT) vilka både kan riktas 
mot taktik, organisation och val av utrust-
ning, men tydligt är att de amerikanska er-
farenheterna har fått ett betydande interna-
tionellt genomslag bland de länder vilka för-
väntas strida över stora geografiska avstånd.

Den internationella 
utvecklingen sedan det kalla 
krigets slut
Den internationella utvecklingen under 
2000-talet är intressant att betrakta ur ett 
svenskt perspektiv, då den svenska utveck-
lingen och den svenska inriktningen gått i 
motsatt riktning med ett vidmakthållande 
av de tunga mekaniserade förbanden som 
kärnan i både invasions- och insatsförsvaret. 
Detta trots att förutsättningarna i form av 
en låg förbandstäthet, stora strids- och ope-
rationsområden, en låg förmåga att absor-
bera förluster samt ett tydligt behov av att 
snabbt söka ett avgörande är tydligt fram-
trädande och i huvudsak identiska med de 
internationella förutsättningarna. Det inter-
nationella svaret mot dessa utmaningar är 
tydlig och har medfört en nedprioritering av 
tunga mekaniserade förband till förmån för 
nya, lätta motoriserade eller lätta mekanise-
rade brigader. Ledande i denna utveckling 
var USA med bildandet av Stryker-brigader 
(SBCT) vilka därefter, mer eller mindre, ko-
pierats av länder som Polen, Italien, Tyskland, 
Frankrike och nu senast Storbritannien i form 
av Strike-brigader. Utanför Nato utvecklas 
nya motoriserade koncept och nya motori-
serade lösningar i både Kina och Ryssland 
men även i länder som Taiwan, vilken mö-
ter en strategisk situation som är snarlik den 
svenska. Det bör dock tilläggas att den ryska 
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armén, och den sovjetiska armén dessförin-
nan, alltid haft en betydande motoriserad 
komponent avsedd för en mer rörlig strid 
på djupet av fiendens gruppering.

En invändning mot de moderna motori-
serade förbanden som successivt växt fram 
under 2000-talet och som bör ha fått ett visst 
genomslag inom den svenska försvarsmak-
ten, är att dessa primärt utvecklats för att 
möta den hotbild och de krav som uppstått 
under det Globala Kriget mot Terrorismen 
(GWOT).11 Dessa krav är inte alltid fullt ut 
kompatibla med de krav som ställs på både 
fordon och övrig materiel inom ramen för 
ett nationellt försvar mot en modernt utrus-
tad och modernt utbildad motståndare. Ett 
exempel är den svenska åttahjuliga pansar-
terrängbilen Patgb-360 (Patria AMV-360) 
vilken anskaffats för att möta det interna-
tionella insatsförsvarets behov och beväp-
nats utifrån detta behov. Det kan argumen-
teras för att den beväpning som valts (tung 
kulspruta) är för klen även för internatio-
nella operationer men för deltagande i ett 
nationellt invasionsförsvar är beväpningen 
otillräcklig.

På motsvarande sätt kan den franska ar-
méns erfarenheter från Operation Serval i 
Mali 2014, vilka av många militära bedö-
mare anses vara ett skolboksexempel på hur 
motoriserade förband kan och bör använ-
das, avfärdas med argumentet att motstån-
det primärt utgjordes av svagt beväpnade 
rebell- och terroristgrupper med ringa eller 
ingen tillgång till modern utrustning eller 
modern utbildning.12 En analys, där strids-
värde knyts till beväpning, tar inte hänsyn 
till de internationella erfarenheter som län-
der med betydligt större stridvana än Sverige 
har gjort eller hänsyn till det stridssätt som 
förbanden förväntas tillämpa.13

Det amerikanska forskningsinstitutet 
RAND genomförde en studie över lätta 

motoriserade, eller lätta mekaniserade för-
bands effektivitet under vitt skilda förhål-
landen vilken publicerades 2008.14 Vid en 
första anblick ger studien ett visst stöd för 
den svenska uppfattningen så till vida att 
ett lätt motoriserat eller ett lätt mekaniserat 
förband som väljer att ta strid med ett tungt 
mekaniserat förband under förutsättningar 
som gynnar de tunga förbanden regelmäs-
sigt kommer att förlora denna strid. Studien 
visar även tydligt att lätta förband inte har 
några större problem att möta större och 
tyngre förband om striden förs under om-
ständigheter som gynnar de lätta förban-
den. När fokus för striden skiftas från di-
rekt duellstrid, vilken alltid gynnar de tunga 
förbanden, och går mot en mer rörlig och 
integrerad strid så avgår de lätta förbanden 
regelmässigt med segern. De tunga mekani-
serade förbandens överlägsna duellförmåga 
spelar en ringa roll om striden är rörlig, förs 
över stora avstånd och bekämpning söks ge-
nom fjärr- eller indirekt eldgivning. Det kan 
vara värt att notera att studiens slutsatser 
även är konsistenta med den tyska arméns 
erfarenheter under det andra världskriget, 
som inte studeras, där de mer spektakulära 
framgångarna under krigets inledning inte 
kom från en överlägsen duellförmåga utan 
för förmågan att manövrera över stora av-
stånd och genomföra bekämpning med fjärr- 
eller indirekta medel.

Arméns avvägningsfråga
Under 2017 och 2018 publicerade Kungliga 
Krigsvetenskapsakademien (KKrVA) en se-
rie bloggartiklar vilka behandlade värdet 
är lätta respektive tunga förband för strid i 
Norrlandsmiljö.15 Artiklarna kompletterades 
även med en betraktelse skriven av den finske 
försvarsbloggaren Robin Häggblom i vilken 
vårt grannlands syn på frågan presenterades.16 
Denna diskussion är på intet sätt begränsad 
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till KKrVA:s hemsida utan förs officiellt och 
inofficiellt inom hela Försvarsmakten med 
förmodligen ett likartat utfall.17 Det mest 
utmärkande med denna diskussion är inte 
vilka ståndpunkter som förs fram, vilka hu-
vudsakligen både är rimliga, genomtänkta 
och värda eftertanke, utan att den som ti-
digare påpekats uteslutande utgår från den 
direkta duellstriden mellan frontförband 
och på hur denna strid bäst ska genomföras 
för att nå maximal försvarseffekt. Oavsett 
utgången av denna debatt är det tydligt att 
den ensidiga fokuseringen vid den direkta 
duellstriden medfört avvägningar vilka både 
särskiljer den svenska försvarsmakten från 
både den internationella utvecklingen och 
som riskerar att avsevärt försämra den fak-
tiska försvarsförmågan.

Vilken strid ska prioriteras?
Diskussionen är intressant utifrån det fak-
tum att sedan det första världskriget så har 
den internationella utvecklingen varit tydlig. 
Konflikter mellan modernt utrustade och 
modernt utbildade motståndare har blivit 
allt mer förlustbringande där en allt större 
andel av dessa förluster kan härledas från 
fjärr- och indirekt bekämpning. Trenden 
tydliggörs även av den internationella ut-
vecklingen som sedan det andra världskri-
get givit den indirekta bekämpningen en allt 
mer framträdande roll. Detta exemplifieras 
av den amerikanska arméns nuvarande sats-
ning på en utökad och utvecklad förmåga till 
fjärrbekämpning och indirekt eldgivning.18 
Den ryska armén som sedan det kalla krigets 
slut prioriterat förmågan att möta Nato på 
ett konventionellt slagfält har inte avvecklat 
sin fjärr- och indirekta bekämpningsförmåga 
utan successivt förstärkt och vidareutveck-
lat denna till en hög nivå vilket bland annat 
tydliggjordes under kriget i Ukraina.

Indirekt bekämpning versus 
direkt bekämpning
Denna utveckling har inte fått ett särskilt 
stort genomslag inom den svenska försvars-
makten eller inom den svenska armén som 
sedan moderniseringen i början av 1990-ta-
let tydligt prioriterat den direkta bekämp-
ningsförmågan i form av tunga mekanise-
rade manöverförband, vilka nu till en stor 
kostnad ska utökas och förstärkas. Denna 
tydliga prioritering av direkt eldgivning har 
skapat en för Sverige unik situation, där de 
understödsresurser som är nödvändiga för 
att kunna genomföra tung mekaniserad och 
direkt duellstrid, är bortprioriterade till för-
mån för ytterligare tunga mekaniserade ma-
növerbataljoner.19 Det är svårt för en utom-
stående betraktare att tydligt se hur detta 
förhållande bidrar till att stärka den svenska 
försvarsförmågan. Att som idag satsa huvud-
delen av de materiella och personella resur-
serna mot den sektor av striden (direkt eld-
givning) som svarar för den minsta andelen 
av de fientliga förlusterna synes inte utgöra 
grunden för en kostnadseffektiv försvarspla-
nering. En logisk och mer kostnadseffektiv 
lösning på försvarsproblematiken vore att 
satsa de begränsade resurserna på de system 
och förband vilka ansvarar för huvuddelen 
av de fientliga förlusterna och som bevisli-
gen är effektiva på det moderna slagfältet.20

Kan en satsning på indirekt bekämpning 
inte genomföras parallellt med en satsning 
på direkt bekämpning, vilket var fallet med 
den amerikanska satsningen under 1980-talet, 
bör den indirekta eldgivningen till skillnad 
från idag tydligt prioriteras. En prioritering 
av den indirekta eldgivningen innebär inte 
att manöverförbanden inte längre behövs, 
är förlegade eller otidsenliga, vilket är en 
helt felaktig slutsats, utan bara en bekräf-
telse av det faktum att den direkta striden 
är betydligt mindre effektiv när det gäller att 
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nå syftet med striden – att åsamka fienden 
förluster på slagfältet. De begränsade resur-
ser som finns tillgängliga bör följaktligen i 
första hand riktas mot de system, de enhe-
ter och de förband vilka skapar bäst förut-
sättningar för att effektivt kunna bekämpa 
fientliga invasionsförband. Förutom en både 
statistiskt och erfarenhetsmässig ökad effek-
tivitet ger en satsning på fjärr- och indirekt 
bekämpning den svenska försvarsmakten en 
ökad flexibilitet då moderna artilleri- och 
fjärrbekämpningssystem kan användas för 
betydligt fler uppgifter än de direkta be-
kämpningssystemen vilka de facto har ett 
betydligt mer begränsat utnyttjandeområde.

Givet de förutsättningar och de begräns-
ningar som den svenska försvarsmakten 
opererar under, både på en taktisk och på 
en operationell nivå, kommer en ökad flexi-
bilitet och ett ökat användningsområde att 
avsevärt förbättra möjligheterna till en mer 
framgångsrik försvarsinsats mot en motstån-
dare som har privilegiet att välja förutsätt-
ningarna för striden. Vidare ger den indirekta 
striden försvarsmakten en betydligt större 
möjlighet att undvika direkta och förlust-
bringande strider vilket bidrar till att redu-
cera sårbarheten samtidigt som stridsområdet 
utsträcks till följd av ökade bekämpnings-
räckvidder vilket reducerar glesheten. En 
ökad bekämpningsräckvidd reducerar även 
behovet av transporter vilket ökar möjlig-
heterna att kunna verka snabbt vilket ökar 
försvarsmaktens förmåga att ingripa snabbt.

Hotbildens betydelse för 
avvägningen

Ytterligare ett argument för en ny inrikt-
ning och en ny avvägning är utvecklingen 
hos den tilltänkta motståndaren vars strids-
sätt tydligt prioriterar både en omfattan-
de indirekt eldgivning och en omfattande 

fjärrbekämpning. Ryska markstridsförband 
lägger en stor tonvikt vid förmågan att be-
kämpa både frontförband och enheter inom 
de bakre områdena med indirekta bekämp-
ningssystem. Förmågan till både snabb och 
effektiv bekämpning har avsevärt förstärkts 
både genom tillförsel av ytterligare vapensys-
tem och genom integration av spanings- och 
underrättelsesensorer i bekämpningskedjan, 
vilken numera även inkluderar elektronis-
ka bekämpnings- och störningsinsatser.21 
Möjligheten att koncentrera tunga mekani-
serade förband till ett begränsat område för 
att därefter genomföra en direkt duellstrid 
måste givet det fientliga stridssättet anses 
som både begränsade och definitivt i strid 
mot de förutsättningar under vilka försvars-
makten opererar. Förutom det faktum att 
den svenska inriktningen både är långsam 
och ökar risken för fientlig bekämpning så 
medför den även att striden inriktas mot den 
del av den fientliga styrkan vilken är minst 
farlig och minst relevant för den fortsatts 
stridens utgång.

Det finns en uppfattning inom Försvars-
makten att bekämpning av fientliga artille-
ri- och fjärrbekämpningsförband bäst löses 
av manöverförband vilka efter infiltration 
eller genombrott bekämpar dessa på dju-
pet av den fientliga grupperingen.22 Detta 
synsätt bör bygga på ett antagande om att 
färre artilleri- och understödspjäser behövs 
för att understödja manöverförbanden vil-
ket skulle möjliggöra en mer kostnadseffek-
tiv resursallokering mellan direkt och indi-
rekt bekämpning samt ett bibehållande av 
den nuvarande avvägningen. Detta synsätt 
verkar vid en första anblick vara både rim-
ligt och korrekt men tar tyvärr bara hänsyn 
till det egna agerandet. Ett tänkt svenskt 
genombrott av tunga mekaniserade manö-
verförband i syfte att slå mot de fientliga 
understödsförbanden skulle bekämpas un-
der transportfasen, under koncentrations-
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fasen, under genombrottsfasen och under 
djupstridsfasen. Dessa understödssystem har 
numera en räckvidd och en effektivitet som 
gör att de svenska manöverförbanden san-
nolikt är bekämpande långt innan de nått 
sina anfallsmål. Vidare har dessa system en 
räckvidd som gör att dessa anfallsmål blir 
allt svårare att nå även utan bekämpning.

Ny framtida avvägning är 
nödvändig

Avvägningsfrågan för den svenska armén och 
den svenska försvarsmakten står inte mellan 
lätt infanteri eller tunga mekaniserade manö-
verförband vilket hittills utgjort skiljelinjen 
i den svenska debatten, både den officiella 
och den inofficiella. Avvägningen står i stäl-
let mellan direkt eller indirekt bekämpning. 
Oavsett om frågan avser effektivitet i fråga 
om att generera fientliga förluster, förmåga 
att strida mot en tilltänkt invaderande mot-
ståndare eller att verka på ett framtida glest-, 
sårbart- eller tidskritiskt slagfält så är det den 
indirekta striden som erbjuder bäst förutsätt-
ningar för att nå framgång. En prioritering av 
den indirekta eldgivningen innebär inte att 
manöverförbanden och förmågan till direkt 
eldgivning saknar taktiskt eller operationell 
relevans utan att i en försvarspolitisk situa-
tion som kännetecknas av begränsade resur-
ser så bör den mest resurs- och stridseffek-
tiva stridsmetoden premieras. Den taktiska 
och operationella nyttan av en utökad och 
utvecklad indirekt bekämpningsförmåga är 
för försvarsmaktens vidkommande betydligt 
större än en utökad direkt bekämpningsför-
måga i form av ytterligare stridsvagnar och/
eller stridsfordon oavsett storlek, framdriv-
ningssystem och kapacitet. En tydlig och 
uttalad prioritering av fjärr- och indirekt 
bekämpning betyder inte heller att den tra-
ditionella manöverstriden försvinner utan 

bara att den anpassas och förändras efter 
nya krav och nya förutsättningar.

Att som idag satsa huvuddelen av de ma- 
teriella och personella resurserna mot det 
område av striden (direkt eldgivning) som 
svarar för den minsta andelen av de fient-
liga förlusterna utgör inte grunden för en 
kostnadseffektiv försvarsplanering.

En logisk och mer kostnadseffektiv lös-
ning vore att satsa de begränsade resurser 
som finns tillgängliga på de system och de 
enheter (indirekt eldgivning) vilka svarar 
för huvuddelen av de fientliga förlusterna 
och som bevisligen är effektiva på det mo-
derna slagfältet.

En modern 
manöverkrigsföring
En prioritering av indirekt bekämpning före 
direkt bekämpning skulle medföra att en av 
de låsningar som präglat Försvarsmakten se-
dan moderniseringen under 1990-talet skulle 
försvinna. Detta skulle i sin tur möjliggöra 
utveckling av en ny försvarsorganisation som 
både är anpassad utifrån den nya hotbilden 
och de förutsättningar och de begränsningar 
som präglas av den betydelse som tillskrivs 
de tunga mekaniserade förbanden och dess 
beväpning och som bäst illustreras av en 
äldre och erfaren officers avvisande av lät-
ta motoriserade förband med följande utta-
lande: ”Ja, de kanske är först på plats, men 
vad ska de göra när de väl är på plats?”.23 
Om det normgivande stridssättet är direkt 
bekämpning och duellstrid så kan svaret på 
frågan svårligen mynna ut i en annan lös-
ning än en 120 mm stridsvagnskanon och 
cirka 70 tons pansarskydd. Om det norm-
givande stridssättet är fjärr- och indirekt 
bekämpning, anpassad efter motståndet på 
plats, öppnas en lång rad möjligheter som 
försvarsmakten idag saknar.
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Hotbilden som utgångspunkt
Hotbilden som Försvarsmakten står inför 
är ett anfall från en teknologisk jämförbar 
eller överlägsen motståndare med goda el-
ler mycket goda förutsättningar att anpas-
sa konfliktens utseende och karaktär efter 
sina egna syften och ambition. De förband 
och enheter som används kommer i hög 
grad att väljas både i syfte att minimera den 
svenska försvarsmaktens förutsättningar till 
framgång och i syfte att maximera de eg-
na förutsättningarna att nå de mål som är 
uppställda med operationen. Detta innebär 
att Försvarsmakten inte kommer att möta 
de förband och enheter som man är förbe-
redd att möta utan de förband, de enheter 
och den taktik som Försvarsmakten inte 
vill möta. Vidare kommer denna strid att 
utkämpas över ett stort strids- och opera-
tionsområde och med stora avstånd mellan 
de valda invasionspunkterna (det glesa slag-
fältet). Försvarsmakten kommer vidare att 
sakna förmåga till en kontinuerlig strid (det 
sårbara slagfältet) och kommer på grund av 
ofördelaktiga styrkeförhållanden att vara 
tvungen att antingen söka ett snabbt avgö-
rande eller på annat sätt söka begränsa el-
ler förhindra inflödet av fientliga förband 
och underhåll till Sverige (det tidskritiska 
slagfältet).

För att bättre kunna möta både den rå-
dande hotbilden och de förutsättningar som 
präglar Försvarsmaktens verksamhet krävs 
förmodligen att en helt ny syn på organisa-
tion och på taktik och stridsteknik introdu-
ceras och att denna ersätter den befintliga 
synen. Denna bör i betydligt högre grad än 
hittills baseras på de internationella erfaren-
heter som gjorts sedan det kalla krigets slut 
och som, trots den svenska försvarsmaktens 
skepsis, både är ett utprovat och testat sys-
tem för en mer rörlig krigsföring. Den lätta 
manöverkrigsföring (Medium Weight Force) 

som successivt utvecklats och förfinats un-
der 2000-talet ger både försvarsmakten och 
armén en chans att vända den nuvarande 
trenden och faktiskt göra mer med mindre, 
vilket i förlängningen både kommer att le-
da till en mer kostnadseffektiv allokering 
av begränsade försvarsresurser och en för-
stärkning av den faktiska försvarsförmågan.

Vilka är de nya förmågor som definierar 
lätt manöverkrigsföring och hur skiljer sig 
dessa från befintliga och etablerade förmå-
gor? På ett plan är svaret på den senare frå-
gan enkelt och kan sammanfattas med ett 
ord: Inget! Inga av de förmågor som definie-
rar de lätta manöverförbanden är på intet 
sätt nya utan är i varierande grad beprövade 
koncept vilka redan tillämpas inom både den 
svenska försvarsmakten och internationellt. 
Det som i någon utsträckning särskiljer den 
lätta manöverkrigsföringen är integrationen 
av befintliga förmågor i ett operationellt 
koncept, likande det amerikanska AirLand 
Battle, men som till skillnad från denna inte 
har sin utgångspunkt i de krav som Natos 
centralfront ställde, utan i den moderna 
hotbilden och de nya förhållanden och be-
gränsningar vilka påverkar stridens förande. 
Grundläggande för den nya lätta manöver-
krigsföringen är fyra förmågor vilka är:24

 1. snabbhet och rörlighet,
 2. decentraliserad strid,
 3. integrerad indirekt bekämpning, samt
 4. ett reducerat underhållsbehov

Snabbhet och rörlighet
Snabbhet och rörlighet utgörs i grunden av 
förmågan att strida över stora geografiska 
avstånd, vilket för ett svenskt vidkomman-
de innebär ett försvarsområde som sträcker 
sig över 1 500 km. Snabbhet och rörlighet 
handlar i grunden om att skapa ett rörlig-
hetsöverläge visavi en tänkbar motståndare 
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och innebär konkret en överlägsen förmåga 
att förflyttas sig både till och inom ett strids- 
och operationsområde, således snabbare än 
motståndaren, för att vara först på plats. 
Snabbhet och rörlighet definieras av tre un-
derkategorier, vilka måste vara uppfyllda 
och som utgörs av flexibilitet, autonomi och 
räckvidd. Flexibilitet avser både förmågan 
att röra sig taktiskt i alla tänkbara terräng-
typer liksom förmågan att förflytta sig till 
och mellan operationsområden. Autonomi 
avser förmågan att kunna verka självständigt 
både på väg till men även inom stridsom-
rådet, d v s förmågan att genomföra manö-
ver utan stöd av externa resurser. Räckvidd 
avser förmågan att verka inom strids- och 
operationsområdet och förmågan att nå de 
definierade målen med operationerna.

Snabbhet och rörlighet omfattar även 
förmågan och kapaciteten till förebyggande 
manöver vilket avser förmågan att snabbt 
kunna reagera på motståndarens intentioner 
och genomföra taktiska och operationella 
manöver utifrån dessa. Förmågan till före-
byggande manöver är av central betydelse 
för Försvarsmaktens förmåga att återta både 
det taktiska och operationella initiativet från 
en tilltänkt motståndare och som är nödvän-
digt för att nå framgång med försvarsstriden.

Decentraliserad strid
Decentraliserad strid avser förmågan att 
sprida förbanden över stora geografiska 
ytor och avstånd. Syftet med den decentra-
liserade striden är dels att utnyttja de förde-
lar som det glesa slagfältet erbjuder och dels 
att reducera risken för bekämpning, d v s 
undvika riskerna med det sårbara slagfältet. 
Förmågan att genomföra en decentraliserad 
strid är centralt ur ett sårbarhets- och över-
levandsperspektiv då större, samlande och 
långsamma stridsgrupper snabbt kommer 
att identifieras och bekämpas.

Förmågan till decentraliserad strid stäl-
ler stora krav på lednings- och ordersystem 
och kräver förmodligen en större föränd-
ring av dagens planeringstunga stridsled-
ningssystem.25 Vidare kräver den decen-
traliserade krigsföringen en mer utvecklad 
förmåga till kraftsamling för försvars- och 
anfallsoperationer vilken i högre grad sker 
i tid snarare än rum.

Integrerad indirekt 
bekämpning

Integrerad indirekt bekämpning utgörs av 
dels en prioritering av den indirekta be-
kämpningen och dels av förmågan att an-
passa denna bekämpning utifrån taktiska 
och operationella behov. Integrerad indi-
rekt bekämpning baseras på användandet av 
ett flertal olika bekämpningssystem, tunga 
granatkastare, lätta och tunga fältartilleri-
pjäser, mark- och pansarvärnsrobotar med 
lång räckvidd samt artilleriraketer och ball-
istiska robotar, vars effekt kompletteras med 
insatser av jägar- och specialförband samt 
elektronisk krigsföring.

Förutom en väl dokumenterad höjning 
av förbandens stridseffekt, i fråga om fak-
tisk bekämpning av fientliga förband och 
enheter, ger tillämpandet av en integrerad 
indirekt bekämpning en ökad möjlighet till 
koncentration av eld och verkan i målom-
rådet. Vidare ger ett integrerat indirekt be-
kämpningskoncept i manöverförbanden en 
betydligt längre bekämpningsräckvidd vilket 
både möjliggör snabbare förflyttningar och 
en större möjlighet att snabbare bekämpa 
både fientliga frontförband men framför 
allt invaderande förband under en invasion 
inledning vilka är nyckelförmågor på det 
tidskritiska slagfältet.
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Ett reducerat underhållsbehov
Ett reducerat underhållsbehov är den fjärde 
och sista delförmågan i den lätta manöver-
krigsföringen. För att de lätta manöverför-
banden ska ges en chans att verka inom det 
nationella invasionsförsvaret måste under-
hållsberoendet reduceras på alla nivåer och 
hållas så lågt som möjligt. Ett reducerat un-
derhållsbehov omfattar även förmågan till 
självständiga operationer över både tid och 
rum vilket delvis kan lösas genom ett anpas-
sat försörjnings- och underhållssystem vilket 
lägger en större tonvikt vid krigsförbandens 
behov och krav.

Ett reducerat underhållsbehov kan även 
åstadkommas genom en övergång mot mer 
hjulburna plattformar vilka generellt sett är 
mer effektiva, mer driftssäkra och mer bräns-
lesnåla än motsvarande banddrivna system. 
Den svenska terrängen medger inte en full-
ständig övergång till hjulburna system vilket 
är vanligt internationellt, varför andra lös-
ningar som modernisering och anpassning 
av banddrivna system bör övervägas liksom 
standardisering av fordonsflottan liksom de 
fordonstyper som bör och kan allokeras till 
respektive förband.

Lätt manöverstrid
Den internationella trenden är tydlig och pe-
kar mot en allt mer tilltagande motorisering 
om än med betydande variation mellan bå-
de länder och regioner. Trenden är inte uni-
versell utan parallellt med motoriseringen 
sker, inom framför allt gränsområden mel-
lan fientligt sinnade nationer, ett återtagan-
de av den mekaniserade förmågan vilket är 
helt logiskt då de lokala förhållandena gyn-
nar tunga förbandstyper. I övrigt är fokus 
primärt riktad på uppsättandet av motori-
serade manöverförband för insatsoperatio-
ner. En annan trend som även är tydlig och 

som i mesta möjliga mån bör undvikas är 
att knyta omställningen till en specifik for-
donsfamilj vilket exempelvis var fallet med 
den amerikanska Stryker-familjen eller den 
mer sentida, tyska Boxer-familjen. Riskerna 
med denna inriktning är uppenbar då strids-
sätt, taktik och organisation baseras på in-
dustrins förmåga att leverera lämpliga ver-
sioner, vilket som i fallet med de amerikan-
ska Strykerbrigaderna lett till ett successivt 
förmågebortfall eller anpassningar av tak-
tiken till befintliga fordon.

Vägledande för den lätta manöverstriden 
måste alltid vara den hotbild som landet står 
inför och de förutsättningar som präglar och 
påverkan striden. För att kunna genomföra 
en lätt manöverstrid krävs att följande sys-
tem tillförs Försvarsmakten:

 1. Integrerat, digitalt strids-, eldlednings- 
och underrättelsesystem vilket både skall 
medge säker tal- och datakommunika-
tion över stora avstånd.

 2. Spanings- och underrättelsesensorer samt 
system vilka medger att fienden kan bå-
de identifieras och lokaliseras över hela 
operationsområdet.

 3. Stridsfordon vilka kombinerar taktisk 
terrängframkomlighet med operationell 
rörlighet och som kan tillhandahålla bå-
de ett framskjutet och decentraliserat 
spanings- och underrättelseunderlag och 
nödvändig direkt bekämpningsförmåga.

 4. Fjärr- och indirekt bekämpningsförmåga 
som medger både mass- och precisions-
bekämpning över hela operationsområ-
det

Dessa system eller förmågor bör inte vara 
knutna till ett enskilt fordon utan represen-
terar ett system av system vars sammanlag-
da effekt är betydligt större än de enskilda 
komponenterna. Det tydligaste exemplet på 
detta systemtänkande är den sydafrikanska 
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arméns taktik under gränskrigen mot Angola 
mellan 1978 och 1985. Den sydafrikanska 
armén använde under konflikten lätta mo-
toriserade bataljonsstridsgrupper mot betyd-
ligt större och tyngre brigadförband vilka ut-
bildats och utrustats av Sovjetunionen och 
Kuba. Genom att kombinera den taktiska 
och operationella rörlighet som användandet 
av lätta pansarbilar (ELAND och RATEL) 
medgav på ett glest och vidsträckt slagfält 
med framskjutna spanings- och underrät-
telseförband och en riklig tillgång på tungt 
fält- och raketartilleri kunde de på pappret 
överlägsna angolanska pansarförbanden bå-
de hejdas och besegras till en förhållandevis 
låg kostnad i form av förluster.26 Det kan 
även tilläggas att även de tyska pansarför-
banden använde en liknande taktik under 
både slaget om Västeuropa och inledningen 
av operation Barbarossa.

Avsaknad av direkt duellförmåga mot 
tunga stridsvagnsförband behöver erfaren-
hetsmässigt inte vara ett betydande avbräck 
om denna direkta stridsförmåga ersätts av 
en decentraliserad och rörlig manöverstrid 
över hela operationsområdet och om denna 
rörliga strid kombineras med en tydlig utök-
ning av förmågan till indirekt bekämpning. 
Lätta manöverförband kan och bör förses 
med följande system för bekämpning av 
stridsvagnsförband:

 • 0-2 km: Direkt bekämpning genom for-
donsbeväpning.

 • 0-4 km: Direkt och indirekt bekämpning 
genom pansarvärnsrobot.

 • 0-7 km: Indirekt bekämpning genom 120 
mm pansarvärnsammunition från tunga 
granatkastare (Strix).

 • 5-25 km: Indirekt bekämpning genom 
tung pansarvärnsrobot med lång räck-
vidd.

 • 5-30 km: Indirekt bekämpning genom 
155 mm pansarvärnsammunition från 
tung haubits.

 • 5-35 km Indirekt bekämpning genom 
pansarvärnsammunition från taktiskt 
raketartilleri.

 • 5-150 km: Indirekt bekämpning genom 
227 mm markmålsammunition från tungt 
och taktiskt raketartilleri (SAAB GLSDB).

En indirekt bekämpningstaktik ger lätta 
manöverförband en utökad förmåga att be-
kämpa tunga pansar- och stridsvagnsför-
band över betydligt större avstånd än ti-
digare. Vidare ger denna förmåga även de 
lätta manöverförbanden följande bekämp-
ningsalternativ utanför den ovan avsedda 
pansarvärnsstriden:

 • 0-10 km: Indirekt bekämpning av tak-
tiska mål med tung granatkastare.

 • 5-25 km: Indirekt bekämpning av tak-
tiska högvärdesmål med tung mark- och 
pansarvärnsrobot.

 • 5-30 km: Indirekt bekämpning av tak-
tiska mål med tung haubits.

 • 5-35 km: Indirekt bekämpning av tak-
tiska mål och artilleriförband med rake-
tartilleri.

 • 10-60 km: Indirekt bekämpning av hög-
värdesmål och artilleriförband med styrd 
artilleriammunition.

 • 10-80 km: Indirekt bekämpning av hög-
värdesmål och artilleriförband med ra-
ketartilleri.

 • 50-150 km: Indirekt bekämpning av hög-
värdesmål och artilleriförband med mark-
målsammunition från tungt och taktiskt 
raketartilleri.

 • 150-300+ km: Högvärdesmål med ball-
istisk robot.
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Vad som tydligt framgår är att en lätt manö-
verstrid som utgår från ett rörligt decentrali-
serat uppträdande och en tydlig betoning av 
både fjärr- och indirekt bekämpning både 
möjliggör en mer effektiv bekämpning av 
tunga mekaniserade förband samtidigt som 
den möjliggör en utökad och utvecklad be-
kämpningsförmåga inom hela det operatio-
nella området. Denna bekämpningsförmåga 
överstiger den bekämpningsförmåga som kan 
erhållas genom en uttalad direkt bekämp-
ningsstrategi. Vidare ger den lätta manöver-
striden bättre förmåga och förutsättningar 
för att koncentrera verkan i målet samtidigt 
som exponeringen mot fientliga förband och 
motåtgärder reduceras avsevärt både genom 
decentralisering och genom reducerade sig-
naturer hos de stridande förbanden. Slutligen 
ger den lätta manöverstriden både armén och 
Försvarsmakten ökade möjligheter att både 
välja strid och att välja strid betydligt tidi-
gare än vad som är möjligt med den nuva-
rande inriktningen. Detta då möjligheterna 
till dold förflyttning är betydligt högre hos 
här skisserade förbandstyper samtidigt som 
bekämpningsräckvidderna avsevärt förkor-
tar förflyttningssträckorna. Detta medger i 
sin tur både snabbare bekämpningsinsatser 
och möjligheten till ett mer flexibelt uppträ-
dande där färre enheter faktiskt kan göra en 
större och mer påtaglig insats.

En andra chans till 
modernisering
Att det vid det kalla krigets slut fanns både 
ett tydligt och ett påtagligt behov av att mo-
dernisera både den svenska armén och den 
svenska försvarsmakten var uppenbart. Den 
försvarsorganisation som successivt byggts 
upp sedan det andra världskrigets slut var 
inte längre försvarbar då den tydligt beto-
nade kvantitet över kvalitet. Ursprunget till 
denna inriktning kan förmodligen härledas 

till den nedrustning av det första världskri-
gets försvarsorganisation som genomfördes 
i samband med 1925 års försvarsbeslut och 
som innebar att armén mer än halverades.27 
Effekterna av 1925 års försvarsbeslut blev 
dock betydligt större och mer långtgående 
än den faktiska nedläggningen av ett stort 
antal förband och fredstida regementen, då 
den dåvarande försvarsledningen kom att i 
mesta möjliga mån söka bevara så mycket 
som möjligt av den tidigare organisationen. 
Detta medförde i sin tur att mycket av den 
utveckling som genomfördes under mellan-
krigstiden avseende taktik och organisation 
men framför allt nya tekniska vapensystem 
fick ett mycket begränsat utrymme såväl 
avseende organisation som debatt. Av den 
debatt som fördes var den svenska försvars-
ledningen rimligen inte omedveten om för-
ändringarna i omvärlden men man ansåg 
att ett återtagande av förlorad försvarsför-
måga i slutändan var viktigare än förnyel-
se.28 Effekterna av denna låsning vid den 
gamla organisationen blev att den svenska 
försvarsmakten var dåligt förberedd på det 
slagfält som i slutändan kom att dominera 
det andra världskriget och vars primära en-
heter var de system som utvecklats under 
mellankrigstiden.

Förändring eller kontinuitet?
Denna låsning upphörde inte i och med krigs-
utbrottet utan kom att få en betydande på-
verkan på den försvarssatsning som genom-
fördes, till en mycket stor ekonomisk och 
personell kostnad, under det andra världs-
kriget. Ambitionen och prioriteringen att 
återta den förlorade försvarsförmågan med-
förde att den försvarsmakt som kunde mo-
biliseras vid krigsslutet i april 1945 i stort 
sett var lika oförberedd att möta det slag-
fält som utkristalliserats under fem år stri-
der som den varit vid krigsutbrottet fem år 
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tidigare.29 Den obalans som skapats kom 
att prägla både den svenska försvarsmakten 
och den svenska försvarspolitiken under hela 
det kalla kriget och leda till många sär- och 
speciallösningar, unika för Sverige, och som 
slutligen helt avfärdades i samband med mo-
derniseringen under 1990-talet. Behovet av 
att bryta denna obalans, vilken med största 
sannolikhet skapats under mellankrigstidens 
nedrustningsförsök är förmodligen svår att 
ifrågasätta. Moderniseringens inriktning, 
avgränsning och framför allt tidpunkt kan 
däremot diskuteras då Gulfkriget i många 
avseenden representerade kulmen för den 
tunga mekaniserade doktrin som successivt 
växt fram sedan det andra världskrigets slut.

Utan att dra allt för stora historiska pa-
ralleller mellan nutid och mellankrigstiden 
går det ändå att konstatera att likheterna 
mellan perioderna är påtagliga. Viljan och 
ambitionen att vidmakthålla den organisa-
tion som introducerats under en period som 
karaktäriseras av stora materiella och per-
sonella neddragningar gör att behovet av 
förändring och utveckling nedprioriterats 
till förmån för ett bevarande. Även under 
omständigheter och förutsättningar som mer 
eller mindre omöjliggör ett vidmakthållande.

I en tid när de säkerhetspolitiska förut-
sättningarna långsamt förändras är det möj-
ligt att undvika de misstag som gjordes un-
der mellankrigstiden och därmed undvika 
risken för de negativa konsekvenser, både 
försvarsmässigt och ekonomiskt, som detta 
misstag gav upphov till. Den finansiella ram 
som är nödvändig för att bygga ut såväl ar-
mén som Försvarsmakten till en adekvat nivå, 
enligt den nuvarande inriktningen, finns inte 
idag och kommer förmodligen inte heller att 
finnas i framtiden varför en annan lösning 
måste sökas vilken både tillgodose behovet 
av finansiell återhållsamhet och försvars-
förmåga. En betydligt mer kostnadseffektiv 
lösning är att genomföra en modernisering 

utifrån de principer som karaktäriserar de 
här presenterade lätta manöverförbanden. 
Detta skulle förmodligen leda till både en 
mer kostnadseffektiv försvarsorganisation 
och en försvarsmakt som är bättre lämpad 
att möta den hotbild och de förutsättningar 
som råder idag. Det bör dock påpekas att 
en omställning till en lätt manöverorgani-
sation, liksom omställningen till en meka-
niserad organisation under 1990-talet, inte 
är en snabb eller enkel process utan ett lång-
siktigt åtagande.

Förändringens grunddrag

Fjärrstridsförband

Det första och förmodligen enklaste steget 
i en modernisering av den svenska armén 
utgörs av etablerandet av nya, moderna 
fjärrstridsförband. Fjärrstridsförbanden är 
i första hand avsedda för både decentralise-
rade och samlade bekämpningsoperationer 
över hela det operativa djupet. Målet för 
fjärrstridsförbanden är inte att understödja 
manöverförbanden utan att självständigt el-
ler inom ramen för en större operation be-
kämpa luftlandsättningar och landstigningar 
under en invasions inledande skede och under 
pågående, konventionella stridshandlingar 
bekämpa fientliga högvärdiga mål och ar-
tilleriförband. Stridssätt, organisation och 
utrustning anpassas både utifrån uppgift 
och hotbild vilket innebär att en stor vikt 
läggs vid räckvidd, hög momentan eldvo-
lym samt rörlighet. Rörlighet och snabbhet 
är av stor betydelse både i syfte att möjlig-
göra snabba insatser, insatser över hela ope-
rationsområdet samt att i mesta möjliga mån 
undvika eller reducera effekterna av fientlig 
motbekämpning.

Utgångspunkten för det nya fjärrstrids-
sys temet är inte de skjutande artilleriför-
banden utan arméns och försvarsmaktens 
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befintliga jägarförband. Förutom den 
fjärrstridsförmåga som jägarförbanden själ-
va åstadkommer genom sitt okonventionella 
uppträdande tillför förbanden en både nöd-
vändig och central spanings-, lednings- och 
underrättelseförmåga. Detta innebär att syf-
tet med jägarstriden förskjuts från fördröj-
nings- och störstrid mot framskjuten spanings- 
och underrättelsetjänst samt eldobservation 
och eldledning. Det nya fjärrstridssystemet 
skapas följaktligen genom en sammanslag-
ning och integrering av de tunga motorise-
rade artilleri- och understödsförbanden med 
försvarsmaktens befintliga jägarsystem. Det 
materiella arv som finns tillgängligt, både i 
form av tunga artilleripjäser, transportsys-
tem m m kan användas i denna process vil-
ket begränsar behovet av omfattande ma-
teriell förnyelse.

Tunga mekaniserade förband

Den andra fasen i moderniseringsprocessen 
kan verka lite motsägelsefull men är ändå 
nödvändig och central. Den delen omfattar 
nämligen en omorganisation av och nyupp-
sättande av tunga mekaniserade manöver-
förband. En övergång till en lätt manöver-
organisation där utgångspunkten ligger vid 
ett decentraliserat uppträdande och en pri-
märt indirekt bekämpning innebär inte att 
alla situationer som kräver användande av 
tunga förband försvinner utan det kommer 
fortfarande att finna situationer där använ-
dandet av dessa enheter kan visa sig vara 
utslagsgivande. Den stora skillnaden är att 
de tunga förbanden i den nya organisatio-
nen inte är styrande utan ett komplement 
till den befintliga organisationen.

Utgångspunkten för det nya tunga meka-
niserade systemet är arméns befintliga tunga 
strids-vagnsförband vilka organiseras i själv-
ständiga, tunga, bataljonsstridsgrupper där 
de egenskaper som utmärker förbandets 

strid förstärks. Dessa bataljonsstridsgrup-
per stationeras vidare i de operationsområ-
den där de på förhand är tänkta att verka 
vilket medför att systemets begränsningar 
i högra grad försvinner och att dess för-
delar bättre kan utnyttjas. Liksom i fråga 
om fjärrstridsförbanden finns det ett för-
hållandevis gott materiellt arv att utnyttja 
vid uppsättandet av de nya bataljonsstrids-
grupperna samtidigt som den internationella 
överskottsmarknaden är förhållandevis väl-
fylld vad gäller system och funktioner vilka i 
dagsläget saknas och som kan anskaffas till 
en förhållandevis ringa kostnad.

Lätta manöverbrigader

Den tredje fasen i moderniseringsprocessen 
utgörs av bildandet av nya, provisoriska, lät-
ta manöverbrigader vilka utbildas, utrustas 
och organiseras för att strida enligt de nya 
lätta manöverprinciperna. Kärnan i de nya 
brigadernas strid är en utökad och vidare-
utvecklad förmåga till indirekt bekämpning 
inom det operativa stridsområdet. Då hu-
vudfokus inte längre utgörs av att söka kon-
takt och direkt duellstrid med de fientliga 
förbanden utan att genom manöver skapa 
förutsättningar för bekämpning kan de nya 
brigadförbanden ges en betydligt mindre 
och lättare organisation, vilket både gynnar 
införandet av den nya taktiken och bidrar 
till att hålla nere omställningskostnaderna.

Den tredje fasen är initialt preliminär så 
till vida att den under en övergångsperiod 
till en stor del tvingas att använda arméns 
befintliga materiella arv vilket inte är ut-
vecklat för att möta de nya kraven. Delar 
av materielen måste därför moderniseras 
under perioden eller för de fall där befintlig 
materiel helt saknas införskaffas. Vad avser 
materielanskaffning till den provisoriska or-
ganisationen bör i första hand befintlig ma-
teriel från militära överskottslager i första 
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hand sökas vilket är ett betydligt mer kost-
nadseffektivt sätt att sköta materielanskaff-
ningen fram till dess att specifik och en mer 
ändamålsenlig utrustning utvecklats vilket 
dock är tids- och resurskrävande.

Långsiktig materielanskaffning

Den fjärde och sista delen av modernise-
ringsprocessen utgörs av tillförsel av modern 
utrustning vilken utvecklats specifikt för att 
möta de nya krav som den nya försvarsor-
ganisationen kräver. Centralt i denna fas är 
utvecklingen av ett nytt stridsfordon vilket 
skall kunna ersätta arméns befintliga for-
donstyper. De lätta manöverförband vilka 
är avsedda för operationer i södra och mel-
lersta Sverige kan med fördel tillföras nya 
hjulburna system vilka bäst motsvarar de 
krav som ställs inom detta operationsområde.

Manöverförband vilka ska operera i nor-
ra Sverige kan dock inte använda sig av 
hjulburna system, då den taktiska terräng-
framkomligheten kräver användandet av 
banddrivna fordon. En naturlig utgångs-
punkt för ett framtida fordonsprojekt bör 
av denna anledning vara det nedlagda SEP-
projektet vilket utvecklats just för att möta 
dessa krav och var långt före sin tid avse-
ende många tekniska lösningar. Till skillnad 
från det nedlagda SEP-projektet bör det nya 
fordonsprojektet ha ett uttalat syfte att ta 
fram ett renodlat stridsfordon vilket ställer 
betydligt större krav på vikt, storlek, skydd 
och framför allt beväpningsalternativ. Det 
nya fordonsprojektet bör minst omfatta föl-
jande versioner:30

 1. Lätt stridsvagn31

 2. Infanteristridsfordon
 3. Stridsledningsfordon
 4. Artilleripjässystem, samt eventuellt
 5. Bärgningsfordon

Ambitionen bör avseende med en utökad for-
donsfamilj vara begränsad med hänsyn taget 
till den plattformskostnad denna princip är 
förknippad med. De krav som ställs på ett 
nytt stridsfordon kommer ofrånkomligen att 
leda till en avancerad och därmed även dyrbar 
lösning. De eventuella stordriftsfördelar som 
kan göras genom en ökad produktionsvolym 
kan knappast väga upp kostnaderna som är 
förknippade med att använda en dyr platt-
form för en uppgift som en betydligt mindre 
avancerad och betydligt billigare plattform 
kan fullgöra med jämförbart taktiskt och 
operationellt resultat. Denna ambition bör 
inte bara begränsas till fordonsutveckling-
en utan bör styra hela anskaffningsproces-
sen. Användandet av dyra och avancerade 
plattformar bör begränsas till de områden 
där den kapaciteteten är nödvändig och 
central medan mindre avancerade plattfor-
mar bör sökas för enklare underhålls- och 
understödsuppgifter. Standardisering bör i 
första hand sökas bland de större och bre-
dare fordonstyperna vilka används i en sådan 
volym att vinster kan erhållas och inte bland 
avancerade och specialiserade stridsfordon.

Slutord
En övergång till en lätt manöverorganisation 
kommer inte att lösa samtliga problem som 
den svenska försvarsmakten och den svenska 
armén står inför och det finns naturligtvis 
invändningar som kan resas mot detta och 
andra liknande förslag. Avsikten med detta 
förslag var att visa på en lösning som rim-
ligen kan genomföras inom de ekonomis-
ka ramar som omger Försvarsmakten och 
som förhoppningsvis leder till en förbättrad, 
sammanlagd, försvarsförmåga. De invänd-
ningar som reses mot förslaget bör därför 
vara förankrade inom den budgetram som 
Försvarsmakten opererar inom. Med hän-
syn till denna begränsning tror författaren 
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att den föreslagna inriktningen skapar bätt-
re möjligheter för en mer kostnadseffektiv 
lösning på den nuvarande försvarspolitiska 
situationen än den inriktning som f n gäller.

Det vägval som armén och Försvarsmakten 
står inför är inte valet mellan lätta infante-
riförband eller tunga mekaniserade manö-
verförband vilka båda ska genomföra olika 
former av direkt bekämpning utan mellan 
en direkt eller indirekt stridsmetod. Om de 

tilldelade medlen inte medger en balanse-
rad satsning på båda är någon form av av-
vägning nödvändig och denna avvägning 
bör ske till förmån för den indirekta manö-
verstriden vilken leder till både ett bättre 
resursutnyttjande och till en högre samlad 
försvarsförmåga.

Författaren arbetar med produktutveckling 
inom försäkringsbranschen.
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