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ABSTRACT: 
During the period 1990–2013 the Swedish Armed Forces made a number of organisational 
and material changes. This raises the question of whether these changes also led to tactical 
adaptations, and if so, if there is a correlation between those adopted in higher and lower 
levels of field manuals. The purpose of this thesis is to study adaptations in field manuals of 
Swedish army tactics during 1990–2013. The study also aims to investigate the level of cor-
relation between lower and higher level field manuals. Marcus’ and Farrell’s research on mil-
itary adaptation and bottom-up change sets the thesis’s theoretical framework. The method 
used includes a comparative and qualitative text analysis. The study’s result indicates that 
adaptations in Swedish field manuals show a tendency to decrease the role of artillery sup-
port, and increase the role of offensive operations. The results also show a correlation be-
tween adaptations made in higher and lower levels of field manuals. The results cannot es-
tablish a causal link between the adaptations identified and Marcus’ and Farrell’s research, 
they do however correlate with their theories. This thesis recommends further studies of the 
reasons behind the adaptations regarding the use of artillery, as well as the reasons behind 
the adaptations identified. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Det har länge varit känt att framgång kan födas ur förändring. Historien visar att den 
som först drar lärdom och förändrar sitt uppträdande triumferar, för detta finns många 
exempel. Ett exempel är hur stridsvagnen gick från understöd åt infanteriet, till anfalls-
vapen i tyskt Blitzkrieg under Fall Gelb, där de allierades initiala misslyckande samtidigt 
står i relation till en oförmåga till anpassning. Ytterligare exempel är hur insurgenter i 
Afghanistan anpassat IED-taktik för att minimera egen risk och maximera skadeutfall, 
eller hur britterna skapade Fighter Command för att samordna luftstriden under Battle 
of Britain. Sammantaget visar dessa exempel hur anpassning och förändring fött fram-
gång i krig och konflikter. Det är naturligt att positiv förändring ger fördel i krig, men 
hur fungerar processen bakom? Hur viktigt är samspelet mellan olika nivåer av office-
rare? Hur har det sett ut i Sverige? 
 
Definitionen av militär förändring har debatterats, vissa menar att det berör den mät-
bara utvecklingen av organisationsstruktur och strategi, medan andra ser militär för-
ändring som en intellektuell utveckling av sätt att konceptualisera och planera för krig.1 
Theo Farrell och Terry Terriff definierar i The Sources of Military Change militär föränd-
ring som ”förändring i mål, strategier eller organisation”.2 Definitionen omfattar således 
både de som menar att den mätbara utvecklingen ligger i fokus, samt de som menar att 
det är den intellektuella utvecklingen som definierar militär förändring. Farrell och 
Terriff menar att militär förändring är effekten av antingen en efterlikning, en innovat-
ion eller en anpassning. Efterlikning definieras som att efterlikna och implementera 
andra parters metoder för krigföring. En innovation förstås som utvecklande av ny tek-
nologi, strategi, struktur och taktik, medan anpassning handlar om att anpassa redan ex-
isterande teknologi, strategi, struktur och taktik. En anpassning kan övergå i en innovat-
ion, om den är tillräckligt omfattande.3 
 
Raphael D. Marcus skriver om israeliska försvarets processer för taktikanpassning un-
der Libanonkriget 2006.  Han analyserar samspelet mellan officerare på olika nivåer i 
organisationen och belyser vikten av att detta samspel fungerar väl för att optimera pro-
cessen militär anpassning. I studien belyser Marcus hur ett gott samspel kan skapa en 
synergieffekt där både anpassningar top-down och bottom-up4 kan nyttjas för att maxi-
mera effekten av anpassningsprocessen.5 Även Farrell utforskar detta samspel i sin stu-
die av brittiska insatsen i Helmand 2006–2009. Hans fokus är dock att formulera en te-

                                                        
1 Grissom, Adam, ”The future of military innovation studies”, Journal of Strategic Studies, 
Vol.29, No.5, October 2006, s.906 
2 Farrell, Theo & Terriff, Terry, The Sources of Military Change, (London: Lynne Rienner 
Publishers, Inc., 2002), s.5 
3 Ibid, s.6 
4 Skillnaden mellan top-down och bottom-up change förklaras i Kap.2 Teori. Kortfattat är 
skillnaden huruvida förändring startar från toppen eller botten av organisationen. 
5 Marcus, Raphael D., ”Military Innovation and Tactical Adaptation in the Israel-
Hizballah Conflict: The Institutionalization of Lesson-Learning in the IDF”, Journal of 
Strategic Studies, Vol.38, No.4, May 2015, s.500–528 
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ori för hur militär anpassning fungerar, vilken sedan prövas på brittiska insatsen.6 Stu-
dier om militär anpassning och samspel mellan nivåer av officerare har således skett, 
men studierna är fåtaliga, och studier av processen i Sverige saknas. 

1.2 Problemformulering, frågeställning och forskningsfrågor 
Decennierna kring millennieskiftet medförde stora konsekvenser för Försvarsmakten 
(FM), till exempel avskaffandet av värnpliktsförsvaret, skiftet till internationellt – och 
tillbaka till nationellt – fokus, nedskärningar, samt materiell utveckling. Detta medförde 
att FM tvingades anpassa sig till nya förutsättningar. Tidigare forskning visar att yttre 
påverkan på militära organisationer kan skapa förändring7, samtidigt som forskningen 
visar att militära organisationer hellre anpassar och vidareutvecklar existerande meto-
der, framför att utveckla nya.8 Sammantaget kan detta innebära att FM under tidspe-
rioden genomgått taktisk anpassning. För att undersöka hur FM anpassat sig under en 
tidsperiod är reglementen en bra källa, eftersom nya utgåvor inarbetar utvecklingar, 
samtidigt som äldre utgåvor förblir oförändrade. Reglementen speglar metoder och tan-
kar som finns i organisationen vid fastställandet, vilket gör dem till möjliga källor för 
jämförelser som söker spåra en sådan utveckling. 
 
Denna studie undersöker hur markstridstaktiken förändrats inom FM under decennier-
na kring millennieskiftet. För att undersöka detta kan reglementen som beskriver mark-
stridstaktik nyttjas. Det finns skäl att tro att markstridsreglementen i FM har utvecklats, 
forskning visar att denna typ av utveckling kan förstås utifrån teorier om militär an-
passning och samspel i processer. Med hänsyn till Marcus studie om vikten av samspel 
mellan nivåer av officerare finns därmed relevans i att undersöka om eventuella an-
passningar som skett i FMs högre taktiska markstridsreglementen är samstämmiga med 
de som skett i dem lägre. Denna studie undersöker hur utvecklingen av FMs markstrids-
taktik förhåller sig till forskningen om militär anpassning och samspel i processer, med 
hjälp av följande frågeställning: 
 
Vilka anpassningar har skett i lägre taktiska markstridsreglementen mellan 1990-2013? 
Hur väl stämmer dessa eventuella anpassningar överens med de som gjorts i högre tak-
tiska reglementen? Hur kan resultatet anses relatera till teorier om bottom-up change och 
samspel mellan anpassningsprocesser? 
 
Problemformuleringen och frågeställningen är nedbruten till två forskningsfrågor. Re-
sultatet av forskningsfrågorna är grund för analysen som besvarar den övergripande 
frågeställningen. 

1. Hur har kapitlen Anfall och Försvar anpassats från InfR Skplut 1991 till MSR 4 
Pluton FU 2013?  

2. Hur har kapitlen Anfall och Försvar anpassats från AR Taktik 1995 till AR Taktik 
2013? 

                                                        
6 Farrell, Theo, ”Improving in War: Military Adaptation and the British in Helmand Prov-
ince, Afghanistan, 2006–2009”, Journal of Strategic Studies, Vol.33, No.4, August 2010, 
s.567–594 
7 Farrell & Terriff, s.7–10  
8 Farrell, s.570–572 
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1.3 Syfte och forskningsbidrag 
Syftet är att undersöka samstämmigheten i eventuella anpassningar mellan lägre tak-
tiska markstridsreglementen och högre taktiska markstridsreglementen, samt reflektera 
över hur resultatet anknyter till forskningsområdet. 
Uppsatsen bidrar till forskningen om militär anpassning, samspel mellan nivåer under 
militär anpassning, samt samstämmighetens betydelse för anpassning. 
Nyttan av denna uppsats för professionen är att den ger förståelse för hur utvecklingen i 
svenska markstridsreglementen sett ut, samt om det finns någon diskrepans mellan ut-
vecklingen i olika reglementen. 

1.3.1 Avgränsningar 
Undersökningen jämför anfalls- och försvarsstridens anpassning i undersökta reglemen-
ten. Anledningen till att dessa kapitel undersöks är att de förblivit förhållandevis kon-
stanta i utformning, detta innebär att samma företeelser behandlas i respektive publi-
kation, vilket ger en rimlig grund för jämförelse. Anpassningar från övriga kapitel kan 
dock tas upp i diskussionsdelen. Uppsatsen gör ingen ansats att förklara orsaksförhål-
landen bakom anpassningarna, men möjliga orsaker diskuteras. Inte heller finns en an-
sats att definitivt bestämma vilka processer som påverkat under åren, detta diskuteras 
dock. Uppsatsen har avgränsat tidsspannet för undersökningen till att vara 1990–2013. 
Anledningen är att det som eftersöks är utvecklingar som skett till följd av förändringar 
kring millennieskiftet. Genom att välja 1990 som startpunkt ges undersökningen möjlig-
het att utgå från empiri som är utgiven innan FM började genomgå förändringar. 2013 
utkom en rad nya reglementen, vilket därför gör att 2013 är slutpunkten för jämförel-
sen.   
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1.4 Disposition 
Första kapitlet innehåller bakgrund till militär förändring och anpassning, samt pro-
blemformulering, frågeställning, syfte och avgränsningar. Kapitlet klargör även inram-
ningen för uppsatsen genom att beskriva undersökningen. Andra kapitlet beskriver tidi-
gare studiers användande av begrepp, fyra tankemodeller som tidigare förklarat orsaks-
förhållanden bakom militär förändring, samt den nyligen tillkomna forskningen kring 
bottom-up change och forskningsluckan detta skapat. Kapitlet bekantar läsaren med ti-
digare forskning och teorier på området, samt visar hur uppsatsen relaterar till dessa 
genom att beskriva vilken forskning som valts. 
 
Tredje kapitlet motiverar valet av fallstudien som metod, förklarar hur fallstudien oper-
ationaliserats med hjälp av textanalys, samt redogör för och motiverar valet av regle-
menten som empiri. Under detta kapitel hittas en beskrivning av analysverktyget, krite-
rierna för analysen, samt hur problem i analysen behandlats. Slutligen finns i kapitlet en 
redogörelse för diskussionens uppbyggnad och tillvägagångssätt. Kapitlet klargör me-
todmässiga val och gör läsaren införstådd med fjärde kapitlets struktur och innehåll. I 
tredje kapitlet diskuteras även reliabilitet och validitet. 
 
Fjärde kapitlet redogör för uppsatsens resultat, här hittas svaren på forskningsfrågorna, 
samt besvarar den övergripande frågeställningen. Kapitlet presenterar först analysen av 
empirin, vilket innefattar identifierade anpassningar, innebörden av dessa, samt en 
samstämmighetsanalys av jämförelserna. Dessa tre delar besvarar forskningsfrågorna, 
därefter besvaras frågeställningarna utifrån resultatet. Uppsatsens femte kapitel inne-
håller diskussion av resultatet, resultatets relevans för forskningen och professionen, 
samt självkritik. Här diskuteras orsaksförhållanden till anpassningar och slutsatser. Ka-
pitlet behandlar även förslag på fortsatt forskning, samt tankar och reflektioner kring 
resultatets validitet. Sjätte kapitlet innehåller källförteckningen, indelad efter typ av 
källa. 
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2. Teori och forskningsläge 
Inledningsvis presenteras områdets övergripande forskningsläge, med en förklaring av 
de fyra stora modellerna på området. Därefter förklaras varför dessa inte nyttjas i upp-
satsen och vilken forskning som nyttjas istället. 

2.1 Forskningsläge 
Adam Grissom skriver om militära innovationer, en term snarlik Farrell och Terriffs de-
finition av militär förändring. Grissom menar att en militär innovation innehåller tre de-
lar. En militär innovation måste förändra hur militära enheter fungerar i fält, medföra 
betydande förändring, samt medföra reell förmågeökning. Militär innovation handlar 
enligt Grissom om ”‘a change in operational praxis that produces a significant increase in 
military effectiveness’ as measured by battlefield results[…]”.9 Forskningen kring militär 
förändring kan enligt Grissom delas upp i fyra modeller, The Civil–Military Model, The In-
terservice Model, The Intraservice Model och The Cultural Model.10 
 
The Civil–Military Model handlar om hur civila påtryckningar leder till militär föränd-
ring, eftersom den är nödvändig för att kunna nå de ställda kraven. Hit räknas Blitzkrieg, 
som kom till för att möta de politiska kraven om en snabb seger. Modellen härstammar 
från Barry R. Posens bok The sources of military doctrine. I den försöker han, med hjälp 
av en jämförande fallstudie av bland annat tyskt blixtkrig och brittiska Fighter Com-
mand under andra världskriget, förklara hur militär doktrin skapas och formas.11Även 
Deborah Avant har behandlat militär förändring ur samma perspektiv, med sin studie av 
hur brittisk och amerikansk administrativ civil–militär struktur påverkade deras för-
måga att ta fram en fungerande strategi för upprorsbekämpning.12 
 
The Interservice Model belyser relationen mellan vapengrenar. Kärnan i teorin är att be-
gränsade resurser som skall fördelas leder till innovation. Vapengrenarna söker rättfär-
diga sin budget på olika sätt, främst genom att slå vakt om sin arena. Då och då dyker 
dock nya områden upp, till exempel ballistiska missiler, som inte har någon självklar 
tillhörighet. Detta leder till en konkurrenssituation mellan vapengrenarna, vilket fram-
manar innovation som följd av deras försök att göra detta nya område till sitt egna. 
Forskningsgrenen har sin grund i Harvey M. Sapolskys forskning om utvecklingen av 
ballistiska missiler.13 Fältet har utvecklats vidare av andra, däribland Michael H. Ar-
macost, som undersökt hur utvecklingen av de ballistiska missilsystemen Thor och Jupi-
ter drevs på av konkurrens mellan US Army och US Air Force.14 Även Owen Reid Jr. Cote 
kan anses ha bidragit till området. I hans studie undersöks USAs utveckling av ubåtsba-

                                                        
9 Grissom, s.907 
10 Ibid, s.908 
11 Posen, Barry R., The sources of military doctrine: France, Britain, and Germany between 
the world wars, (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1984) 
12 Avant, Deborah D., Political Institutions and Military Change: Lessons from Peripheral 
Wars, (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1994) 
13 Grissom, s.910–912 
14 Armacost, Michael H., The Politics of Weapons Innovation: The Thor-Jupiter Controver-
sy, (New York: Columbia University Press, 1969) 
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serade ballistiska missiler, varvid han funnit att materielutveckling som utmanar övriga 
vapengrenars roll och doktrin i högre grad bidrar till accelererad militär förändring.15 
 
The Intraservice Model handlar om konkurrens mellan truppslag, till skillnad från inter-
service-modellen som handlar om konkurrens mellan vapengrenar. Vapengrenarna ska 
enligt modellen inte ses som en enhet, utan som en samling truppslag vilka konkurrerar 
kring vilket truppslag innovationer ska tillfalla, eller om det rentav ska skapas ett nytt 
truppslag för innovationen. Enligt modellen är innovationers fortlevnad beroende av en 
utbyggd organisation officerare på olika nivåer, samt en institutionalisering av innovat-
ionen.16 Modellen härstammar från Stephen Peter Rosens Winning the Next War. Han 
beskriver militär innovation som en ideologisk kamp inom vapengrenen. Processen (den 
ideologiska kampen) fungerar genom att höga officerare söker stöd längre ned i organi-
sationen. Lägre officerare som rekryteras till nya teorin (den blivande innovationen) ges 
sedan goda karriärmöjligheter som belönar dem för sin hängivelse till den nya teorin. 
Detta leder till befordran och sedermera en möjlighet till att bilda en ny vapengren eller 
institutionalisera teorin i någon av de redan existerande vapengrenarna.17 Rosens teori 
har prövats och verifierats i flera studier, två av dessa är Jon F. Gieses och Susan L. 
Marquis studier av specialförband, vilka behandlar processen bakom framväxten av 
specialförband i USA.18 
 
I The Cultural Model anses kulturella normer (”intersubjective beliefs about the social and 
natural word that define actors, their situations, and the possibilities of action”)19 påverka 
militär förändring. Modellen identifierar tre sätt kultur kan påverka processen. Dessa är 
planerad förändring, nationsöverbryggande militär kultur och yttre påverkan. Planerad 
förändring handlar om högre officerares medvetna försök att skapa en innovativ organi-
sationskultur. Nationsöverbryggande militär kultur handlar om hur aktörer i samverkan 
(som med- eller motpart) efterliknar den andre. Yttre påverkan handlar om signifikanta 
händelser som påverkar kulturen och skapar grogrund för innovation. Rosen påstår att 
omfattande byråkratier i allmänhet, men militära byråkratier i synnerhet, är designade 
för att undvika förändring.20 Även Posen hävdar att yttre påverkan, en ”kick from the 
outside”, behövs för att få militära organisationer att förändras.21 Modellen är i huvud-
sak hämtad från Farrell och Terriff, men även Carl H. Builder, som undersökt hur kul-
turen hos de olika vapengrenarna i USA påverkar deras beteende, relaterar till mo-
dellen.22 

                                                        
15 Cote, Owen Reid Jr., The Politics of Innovative Military Doctrine: The US Navy and Fleet 
Ballistic Missiles, (Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology, 1996), s.346 
16 Grissom, s.913 
17 Rosen, Stephen Peter, Winning the Next War: Innovation and the modern military, (Ith-
aca, New York: Cornell University Press, 1994), s.18–21 
18 Giese, Jon F., Military Innovation: Sources of Change for United States Special 
Operations Forces, (Monterey: US Naval Postgraduate School, 1999) ; Marquis, Susan L., 
Unconventional Warfare: Rebuilding US Special Operations Forces (Washington D.C.: 
Brookings Institution, 1997) 
19 Farrell & Terriff, s.7 
20 Rosen, s.2 
21 Posen, s.226, s.7–10 
22 Builder, Carl H., The masks of war: American Military Styles in Strategy and Analysis, 
(Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1989) 
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2.2 Teori 
De fyra modeller som beskrivits ovan har länge varit talande för forskningen kring mili-
tär förändring och det är ofta utifrån dessa som fall har studerats och fenomenet för-
ståtts. Gemensamt för alla fyra modeller är att de ser militär förändring som en process 
från toppen av organisationen och ned, så kallad top-down change. Något som på senare 
tid lyfts fram som alternativ är bottom-up change, alltså förändring som utgår från bot-
ten av organisationen.23  
Grissom anser forskningsläget kring bottom-up change vara otillräckligt, men ökande.  
Han hävdar att forskningen om militär förändring står inför 
”[…]a Kuhnian moment. The anomalies are apparent cases of bottom-up innovation. These 
innovations meet the field’s consensus definition of a ‘military innovation’ yet they are in-
congruent with the field’s focus on the topdown dynamics of civil–military relations, inter-
service politics, intraservice politics, and organizational culture.”24  
 
Det handlar om att denna nya gren av militär förändring inte kan förklaras av existe-
rande teorimodeller. Grissom menar att forskningsområdet har två brister. Den första är 
empirin kring bottom-up change, som behövs för att etablera en grund varifrån modeller 
och hypoteser kan testas. Den andra är avsaknaden av modeller och teorier om nödvän-
diga och tillräckliga förhållanden för bottom-up change. Grissom belyser även samspelet 
mellan olika nivåer av officerare i organisationen, i kontexten hur top-down och bottom-
up change förhåller sig till varandra när de sker parallellt.25  
 
Även Farrell påpekar denna lucka i forskningen och menar att huvuddelen av tidigare 
forskningen bedrivits kring storskaliga förändringar som förståtts som top-down 
change. Farrell formulerar i sin studie istället en teori för militär anpassning och bottom-
up change. Han pekar ut två huvudsakliga faktorer för anpassning, rationalitet och ru-
tinmässighet. Rationalitet i bevakningen av sin prestation och omgivning, samt rat-
ionalitet i sitt svar på underprestation och förändring i omgivningen. Rutinmässigheten 
innebär organisatoriska regler, normer och doktriner. Dessa tar sig uttryck i reglemen-
ten, doktriner och utbildning, vilka sedan är grund för organisationens tolkningar, beslut 
och handlingar. Farrell identifierar två metoder för anpassning, antingen förfining av ex-
isterande taktiker, tekniker och teknologier, eller utvecklande av nya. Här finns en skil-
jelinje där något nytt går från att vara en militär anpassning, till att istället vara en mili-
tär innovation. Enligt Farrell sker detta när anpassningen medför doktrinär eller organi-
satorisk förändring.26 
 
Enligt teorin föredrar militära organisationer att, utifrån rationella och rutinmässiga 
skäl förfina existerande metoder framför att utveckla nya metoder. Anledningen till 
detta är att det är svårt att framföra rationella skäl för varför det som tidigare fungerat 
skall överges till förmån för något nytt, innan det som tidigare fungerat bevisats föråld-
rat. Det finns enligt Farrell främst tre omständigheter som får militära organisationer att 
utveckla nya metoder. Dessa är kort organisatoriskt minne, decentraliserad organisation, 
samt hög personalomsättning. Kort organisatoriskt minne innebär att kärnkompetenser 
inte vidareförmedlas, utan försvinner, vilket leder till att kunskapen måste återetableras 
                                                        
23 Grissom, s.920–927 
24 Ibid, s.924 
25 Ibid, s.925–930 
26 Farrell, s.568–570 
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med jämna mellanrum, en process som innebär utforskande av nya metoder. Decentrali-
serade organisationer har högre självständighet och större mandat på låg nivå. Detta in-
nebär att de är sämre på att bibehålla kompetenser, men även att de är känsligare för 
lokala förändringar i förutsättningar. Hög personalomsättning bidrar genom att kompe-
tens och kunskap lämnar organisationen med personalen, samtidigt som ny personal 
kan komma med nya idéer.27  
 
Ytterligare en studie som uppmärksammat brister i tidigare modeller är Marcus studie 
om israelisk taktikanpassning under Libanonkriget. Marcus menar att bottom-up change 
lättast uppstår i organisationer med svag doktrin28, omfattande informella nätverk mel-
lan officerare, avsaknad av äganderätt till idéer, befäl som undervisats i ett flexibelt upp-
trädande på slagfältet, samt förlåtande och samarbetsinriktad lärandekultur. Vidare på-
står han att en avancerad, högteknologisk försvarsmakt med uppdragstaktik är mer be-
nägen till bottom-up change. Marcus hävdar även att en institutionaliserad mall för erfa-
renhetshantering är av stor vikt för att snabb anpassning ska ske.  
 
För att en försvarsmakt ska maximera sin flexibilitet måste således erfarenheter inte 
bara välkomnas av högre nivåer, utan även på ett standardiserat sätt insamlas och be-
handlas. Slutligen konstaterar han att bottom-up change är beroende av organisationens 
toppskikt för att förändring ska kunna inarbetas på bredd och institutionaliseras.29 En-
ligt Marcus karaktäriseras ett lyckat samspel av en högre ledning som aktivt främjar an-
passning och erfarenhetsbehandling, kombinerat med att detta behandlas och institut-
ionaliseras av högre nivå. Det handlar alltså om ett samspel mellan top-down–  och bot-
tom-up–processer som samordnat ska leda till en institutionalisering av samma utveckl-
ing.30 
  

                                                        
27 Farrell, s.570–573 
28 Marcus, s.523 ; Svag doktrin avser doktrin som bara erbjuder generella råd och där-
med inbjuder varje befälhavare att hitta sitt eget unika tillvägagångssätt, se: Foley, Ro-
bert T., ”A Case Study in Horizontal Military Innovation: The German Army 1916–1918”, 
Journal of Strategic Studies, Vol.35, No.6, December 2012, s.799–827  
29 Marcus, s.523–525 
30 Ibid, s.500–503 
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Sammanfattningsvis är forskningsläget kring militär förändring omfattande, men tyngd-
punkten behandlar förändring som en linjär process från toppen av organisationen. Ta-
lande för senare års forskning är att den i allt högre grad fokuserar på hur de nedre ni-
våerna påverkar processen, samt hur samspelet mellan nivåerna tillsammans skapar 
och formar förändringsprocesser från både toppen och botten av organisationen. Forsk-
ningsområdet blir allt mer komplext, de tidigare modellerna om top-down change falsi-
fieras inte, utan kompletteras med teorier om bottom-up change. 
 
Studien kommer fokusera på Marcus och Farrells forskning om taktikanpassning. Far-
rells teori om anpassning samt Marcus faktorer för taktikanpassning och hans beskriv-
ning av samspel mellan nivåer utgör således det teoretiska ramverket för uppsatsen. 
Ramverket nyttjas för att dels utforma analys- och diskussionsverktyg, dels reflektera 
över och diskutera kring resultatet. Forskningen kring top-down och bottom-up change 
relaterar till undersökningen genom att bidra med en övergripande syn på hur anpass-
ningsprocesser startar. Den nyttjas främst i förhållande till Marcus forskning, som be-
handlar samspelet mellan officerare på olika nivåer, för att skapa förståelse för hur 
dessa olika nivåers anpassningsprocesser skiljer sig. Top-down och bottom-up change 
bidrar även med en inramning för studiens diskussion och reflektion. 
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3. Metod 
Studien är en teorikonsumerande fallstudie, med upptäcktsstyrd jämförande ambition.31 
Metoden som nyttjats är kvalitativ textanalys.32 Inledningsvis görs två jämförelser, mel-
lan Markstridsreglemente 4 Pluton Förhandsutgåva 2013 (MSR 4) och Infanteriregle-
mente Skyttepluton 1991 (InfR), samt Arméreglemente Taktik del 2 1995 (AR 95) och 
Arméreglemente Taktik 2013 (AR 2013), för att identifiera eventuella anpassningar. 
Jämförelsen görs genom noggrann korsläsning av reglementen, där kapitlen Anfall och 
Försvar jämförs del efter del. För att få en valid jämförelse har text ur liknande avsnitt 
eftersökts i de två reglementena. I vissa fall har detta ej varit möjligt, på grund av exem-
pelvis omstrukturering av reglementen eller tillagda/borttagna kapitel. I dessa fall har 
textavsnitt representativa för samma företeelse valts. I två fall har en motsvarighet sak-
nats, i dessa fall uttrycks det tydligt. En detaljerad beskrivning av analysen hittas under 
3.2.2 Analysverktyg. Efter analysen diskuteras resultaten utifrån 3.2.3 Diskussionsverk-
tyg, för att finna hur resultaten förhåller sig till forskningen. 

3.1 Metod och empiri 
Undersökningens ambition är att undersöka samspelet mellan nivåer i svensk militär 
anpassning mellan 1990–2013. För att göra detta studeras tidsintervallet inom ramen 
för en teorikonsumerande fallstudie. Fallstudien lämpar sig för att studera något i detalj. 
Den tillåter forskaren att använda sig av flera källor och olika metoder, för att undersöka 
så många aspekter som möjligt och på så vis lättare kunna belysa kausala samband. 
Detta anses viktigt eftersom området är komplext och fyllt av eventuella bakomliggande 
faktorer, vilka möjligtvis lättare kan upptäckas genom att analysera fallet djupare. Mar-
tyn Denscombe menar att fallstudiens största vinst är att den kan besvara frågan var-
för.33 Denna studie kan inte helt sägas besvara frågan varför, vilket är till dess nackdel. 
Studien bidrar istället med insikter kring hur resultatet förhåller sig till forskningen, vil-
ket ger en möjlighet att stärka eller försvaga teorierna som valts. Den kvalitativa texta-
nalysen har nyttjats för att systematisera empirin och klargöra tankestrukturer i regle-
mentena34, för att sedan jämföra dessa tankestrukturer med varandra.  
 
Uppsatsen nyttjar en kvalitativ textanalys för att jämföra reglementen. Den kvalitativa 
textanalysen passar sig eftersom det rör sig om ett material där tolkningar måste göras 
utifrån få analysenheter. Genom en kvalitativ analys ges möjlighet att finna mönster 
även i en småskalig empiri, samt värdera företeelser olika.35 För denna studie är detta 
passande eftersom det innebär att materialet kan tolkas av författaren och på så vis 
finna resultatet. Även om analysen är kvalitativ så finns kvantitativa aspekter närva-
rande med summeringen av empirin. De blandade aspekterna kan medföra ökad kvalitet 
på studien, då det kan göra att aspekter som annars förblivit dolda upptäcks.36 För att 

                                                        
31 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna, 2.uppl., (Lund: Studentlitteratur AB, 2009), s.63 
32 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, Lena, Metodpraktik-
an, Konsten att studera samhälle, individ och marknad, 4.uppl., (Stockholm: Norstedts Ju-
ridik AB, 2012), s.210 
33 Denscombe, s.59–61 
34 Esaiasson et al., s.211 
35 Denscombe, s.321–323 
36 Ibid, s.319 
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förbättra fallstudien hade intervjuer eller enkäter kunnat samla in empiri kring hur an-
passningsprocessen sett ut, samt vad som föranlett olika anpassningar. Detta hade med-
fört ökade möjligheter att generalisera resultatet till teori och tidigare forskning, men 
har dock inte bedömts nödvändigt för att kunna besvara frågeställningen. 37 

3.1.1 Begrepp 
Uppsatsen grundar sig i två av de studier som visat en forskningslucka kring militär för-
ändring och anpassning. Farrells och Marcus undersökningar av bottom up change, tak-
tikanpassning och samspelet mellan top down- och bottom up-processer bidrar med ett 
teoretiskt ramverk varifrån uppsatsens resultat kan tolkas och diskuteras. 
 
Farrells definition av anpassning ”[a] change to tactics, techniques or existing technolo-
gies to improve operational performance”38 nyttjas, eftersom han behandlar liknande te-
man som denna undersökning. Denna studie undersöker dock endast de anpassningar 
som berör taktiken, övriga delar är således inte närvarande i undersökningen. För taktik 
och stridsteknik nyttjas definitionen från AR 2013. Reglementet är inte att betrakta som 
en vetenskaplig skrift, men den innehåller definitionen som nyttjas av FM och anses där-
för relevant för studien. Tilläggas bör även att reglementet tar avstamp i militärteorin 
och den militärteoretiskt kunnige bör känna igen delar av definitionen.  
Taktik definieras som ”[…]de över tiden varierande medel och metoder som används för 
att i varje situation nå ett bestämt syfte med striden och övrig verksamhet.” Detta innefat-
tar stridsindelning innan strid, manövrering med förband, samt samordning av eld, rö-
relse och funktioner.39  
Stridsteknik definieras som ”[…]vid lägre förband metoder för att samordna eld och rö-
relse.” Stridsteknik är snarlikt taktik, men berör en lägre nivå.40 Definitionerna grundar 
sig i tidigare forskning och relaterar därför till övrig forskning på området. 

3.1.2 Material 
I FM beskriver Markstridsreglemente 4 Pluton FU 2013 (MSR 4) det taktiska och strids-
tekniska på plutonsnivå, medan Arméreglemente Taktik 2013 (AR 2013) beskriver hur 
FM tillämpar taktik på ett allmängiltigt och ofta högre plan. Reglementena är skrivna av 
officerare på olika nivåer, där MSR 4 involverat i huvudsak lägre officerare och AR 2013 
involverat i huvudsak högre officerare. Dessa har därför valts som utgångspunkter re-
presentativa för dagens markstridsreglementen. För att sedan få äldre motsvarande reg-
lementen att jämföra med har Arméreglemente Taktik del 2 1995 (AR 95) valts som 
jämförelse mot AR 2013. Eftersom det rör sig om två olika utgåvor av samma regle-
mente är det lätt att jämföra vad som utvecklats mellan utgåvorna. MSR 4 har jämförts 
mot Infanterireglemente Skyttepluton 1991 (InfR), av främst två skäl. Dels så behandlar 
InfR samma ämne som MSR 4, nämligen markstrid på plutonsnivå, dels så är den publi-
cerad inom det tidsintervall som undersöks. Utöver dessa skäl så har MSR 4 och InfR en 
liknande innehållsstruktur, vilket gör att det är möjligt att jämföra vad som förändrats 
mellan utgåvorna. 

                                                        
37 Denscombe, s.232–233 
38 Farrell, s.569 
39 Försvarsmakten, Arméreglemente Taktik 2013 – (AR Ta), (Stockholm: Försvarsmakten, 
2013), s.19 
40 Ibid, s.20 



Ted K Tolestam 2016-05-31  
221.Qrzn 

Sida 14 av 32 
 

Empirin som undersöks är reglementen som varit förhållandevis konstanta i sin ut-
formning, vilket ger god grund för jämförande analys. Reglementen representerar den 
institutionaliserade taktiken i FM vid tidpunkten för publikation, således anser författa-
ren att anpassningar tydligt kan spåras genom att jämföra ändringar som gjorts mellan 
olika utgåvor av reglementen. Det kan argumenteras för att kopplingen mellan att jäm-
föra reglementen för plutonsstrid och reglementen för högre taktik, till samspelet mel-
lan ledningsnivåer är svag. Den huvudsakliga anledningen till att det anses föreligga ett 
samband mellan denna jämförelse och samspelet mellan olika nivåer av officerare är att 
det är högre officerare som skrivit AR 2013 och fler lägre officerare som varit involve-
rade i MSR 4. Författaren menar att AR Taktik innehåller taktiska koncept relevanta för 
alla taktiska nivåer, något som även uttrycks i AR 9541, vilket innebär att reglementet är 
skrivet av och för högre officerare. På samma vis är det tydligt att det är lägre officerare 
vid främst Markstridsskolans (MSS) Stridstekniksektion Pluton som författat MSR 4, 
samt att den riktar sig till officerare på plutonsnivå. Således menar författaren att det 
finns bevis för att reglementena producerats av olika nivåer, vilket gör det intressant att 
undersöka om eventuella anpassningar är samstämmiga med varandra. Under 2015 
kom en ny utgåva av MSR 4, men eftersom studien undersöker tidsperioden 1990–2013 
har den utgåvan uteslutits. 
 
Ett alternativt material som undersökts är den rapport som MSS släppte under 2015 
kring taktiska och stridstekniska erfarenheter från insatsen i Afghanistan.42 De erfaren-
heter som dras i rapporten hade kunnat analyseras i förhållande till de teorier som nytt-
jats i denna undersökning. Detta hade givit en bättre bild av vilka förändringar som skett 
till följd av utlandsinsatsen i Afghanistan. Rapporten valdes dock bort eftersom den in-
nehåller data som redan behandlats av MSS, vilket ansågs kunna leda till ett missvisande 
resultat.  

3.1.3 Validitet 
Undersökningen har ingen ambition att verifiera teorierna om militär anpassning, utan 
endast styrka eller försvaga teorierna. Uppsatsen bidrar därutöver till förståelsen för 
militär anpassning i fallet Försvarsmakten 1990–2013. Således ligger uppsatsens externa 
validitet i dess styrkande eller försvagande av teorier på området, samt i dess bidrag 
som en fallstudie av svensk taktikanpassning. Författaren anser sig inte utifrån denna 
studie kunna isolera eller kausalt bevisa de orsaksförhållanden som krävs för att kunna 
dra slutsatser kring själva processen, vilka hade varit generaliserbara. Det finns dock ett 
värde i denna typ av studie, eftersom de krävs för att bygga empiri som möjliggör teori-
prövande undersökningar. För att öka reliabiliteten presenteras analysverktyg, kriterier, 
diskussionsmetoder och reflektioner tydligt i texten. Diskussioner rörande skillnader i 
reglementen utgår från uppsatsens teoretiska ramverk och den analyserade empirin, i 
syfte att undvika tolkningar och slutsatser som inte är underbyggda.43 
  

                                                        
41 AR Taktik 95, förord 
42 Försvarsmakten, Markstridsskolan, Taktiska och stridstekniska erfarenheter Afghanis-
tan 2009–2012, FM2015-15702:5, (Skövde: Försvarsmakten, 2015) 
43 Esaiasson et al., s.225 
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3.2 Operationalisering 
I detta avsnitt presenteras först analysverktygets nyttjande och kategorier, därefter för-
klaras vilka teoretiska utgångspunkter som nyttjats till diskussionsverktyget. 

3.2.1 Analysverktyg 
För katalogisering av analysdata nyttjas följande matriser: 
 

InfR MSR 4 Skillnad 

”Anfall under 
mörker sker 
med stridsbe-
lysning.” 

”Anfall under 
mörker sker 
med bildför-
stärkare.” 

Ökad teknisk kom-
plexitet 

Matris 1 – Skillnader InfR–MSR 4 (exempelnyttjande) 
 

AR 1995 AR 2013 Skillnad 

”Anfall sker 
med stöd av 
kraftig indi-
rekt eld.” 

”Anfall genom-
förs med högt 
tempo och 
stort initiativ.” 

Ökat förespråkande av 
tempo, anfall och ini-
tiativ, till priset av 
minskad roll för sam-
ordning och indirekt 
eld. 

Matris 2 – Skillnader AR 1995–AR 2013 (exempelnyttjande) 
 
Matriserna nyttjas genom att i matriscellerna InfR och MSR 4 presentera citat ur regle-
mentena. Citaten exemplifierar identifierade trender i utvecklingen, de understrukna 
delarna visar utvecklingen. Samtliga understrykningar i matriserna är alltså författarens 
egna. Samma sak sker i cellerna AR 1995 och AR 2013. I matriscellen Skillnad kategorise-
ras skillnaden. Kategorisering sker enligt nedan: 
 
Skillnader kategoriseras efter utvecklingens identifierade trender. Trenderna i utveckl-
ingen har identifierats genom tolkning och strukturering av samtliga funna anpassning-
ar. Trenderna har alltså tagits fram av författaren utifrån textanalysen som identifierat 
anpassningar. Trenderna i MSR 4 är: 
 

- Indirekta eldens roll minskad till förmån för anfall med eget understöd 
- Ökad grad av uppdragstaktik 
- Ökad omfattning rörande internationella operationer 
- Ökad omfattning rörande strid i bebyggelse (SIB) 
- Ökad storlek på stridande förbandsenheter 
- Ökad teknisk komplexitet 

 
Trenderna i AR Taktik är: 
 

- Minskad vikt vid mötande av luftlandsättningar 

- Ökad terrängfokusering och/eller minskad motståndarfokusering 

- Ökat förespråkande av tempo, anfall och initiativ, till priset av minskad roll för 

samordning och indirekt eld 
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Kategoriseringen av anpassningarna utifrån trender gör att de anpassningar som inte 

stämmer in i någon av kategorierna har sållats bort. Anledningen till det är att de inte är 

representativa för helheten i utvecklingen. Varje matris kompletteras med en kort text 

som beskriver skillnader som identifierats men inte kan tydliggöras i matrisen, detta in-

nefattar exempelvis nya och borttagna kapitel.  

Efter att matriserna färdigställts, sammanställs antalet anpassningar till kvantitativ sta-

tistik för att identifiera var huvuddelen skett. Därefter identifieras innebörder med öp-

pet förhållningssätt44. Anpassningarnas innebörd fastställs alltså inte utifrån fördefinie-

rade kriterier, utan genom efterhandstolkning av den identifierade anpassningen. Inne-

börderna presenteras i punktform och sammanfattas därefter i generella drag. Därefter 

har punktlistan med innebörder lyfts ur uppsatsen. Sammanfattningen har legat till 

grund för framtagandet av trender. Slutligen analyseras samstämmigheten med hjälp av 

jämförelsen mellan de gamla och nya utgåvorna. Denna samstämmighetskontroll utgår 

från sammanfattningarna av anpassningarnas generella karaktär. 

3.2.2 Diskussionsverktyg 
Som grund för diskussionen ligger Farrells och Marcus forskning om militär anpassning, 
bottom-up change, och samspelet mellan nivåer av officerare. Farrell bidrar med de två 
huvudsakliga faktorerna för anpassning, rationalitet och rutinmässighet, samt de tre ka-
talysatorerna för anpassning, kort organisatoriskt minne, decentraliserad ledning samt 
hög personalomsättning.45  Marcus forskning bidrar med faktorer som skapar gynn-
samma förhållanden för militär anpassning av typen bottom-up change46: 
 

- Avancerad, högteknologisk försvarsmakt 
- Befäl undervisade i behovet av flexibilitet på slagfältet 
- En avsaknad av ’ägande’ av idéer 
- Förlåtande och samarbetsinriktad lärandekultur 
- Institutionaliserad mall för erfarenhetshantering 
- Omfattande informella nätverk mellan officerare 
- Svag central doktrin 

 
Hans forskning bidrar även med en karaktärisering av gott samspel mellan nivåer: en 
högre ledning som aktivt främjar lägre nivås anpassning och erfarenhetsbehandling, 
kombinerat med institutionalisering och behandling av detta från högre nivå. Resultatet 
diskuteras utifrån detta ramverk, för att knyta samman resultat och forskning. Ramver-
ket grundas i forskning som skett under de senaste tio åren, vilket kan ses som både po-
sitivt och negativt. Det positiva är att den nya forskningen är inriktad mot den forskning 
uppsatsen behandlar, vilket ökar lämpligheten hos det teoretiska ramverket. Negativt är 
att eftersom forskningen är förhållandevis ny, finns en risk för att den inte hunnit grans-
kas ordentligt. Författaren har inte funnit någon kritik av ramverkets forskningsförank-
ring, dock har verken citerats flitigt, vilket kan vara ett tecken på att de godtagits av om-
rådet. Diskussionsverktyget nyttjas främst i 4.3 Resultat för att koppla samman ana-
lysens resultat med det teoretiska ramverket.  

                                                        
44 Esaiasson et al., s.217 
45 Farrell, s.572–573 
46 Marcus, s. 524–525 
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4. Analys och resultat 
I kapitlet presenteras först den jämförelse som finner och kategoriserar anpassningar. 
Denna del besvarar de två forskningsfrågorna: 

1. Hur har kapitlen Anfall och Försvar anpassats från InfR Skplut 1991 till MSR 4 
Pluton FU 2013?  

2. Hur har kapitlen Anfall och Försvar anpassats från AR Taktik 1995 till AR Taktik 
2013? 
 

Därefter analyseras samstämmigheten mellan de olika jämförelserna samt det samman-
vägda resultatet, för att sedan avsluta med att besvara uppsatsens huvudfrågeställning: 
Vilka anpassningar har skett i lägre taktiska markstridsreglementen mellan 1990-2013? 
Hur väl stämmer dessa eventuella anpassningar överens med de som gjorts i högre tak-
tiska reglementen? Hur kan resultatet anses relatera till teorier om bottom-up change och 
samspel mellan anpassningsprocesser? 

4.1 Jämförelse 
Nedan nyttjas Matris 1 och Matris 2 för att systematisera och kategorisera de skillnader 
som identifierats genom textanalysen. För detaljerad förklaring av matriserna, se 3.2.1. 
Inledningsvis jämförs textavsnitt för att identifiera utvecklingar, därefter sammanställs 
anpassningar och innebörder presenteras i punktform. Punktformen har sammanfattats 
till kort löptext som beskriver de generella trenderna i anpassningarna, därefter har 
punktlistan lyfts ut ur uppsatsen. Anpassningar som inte följer identifierade trender har 
lyfts ur uppsatsen, kvarvarande anpassningar har kategoriserats utifrån de trender som 
identifierats.47 Slutligen följer en analys av anpassningarnas samstämmighet, som utgår 
från de generella trenderna, samt ett avsnitt som besvarar uppsatsens frågeställning. 

4.1.1 InfR – MSR 4 
Jämförelsen nedan besvarar forskningsfrågan ”Hur har kapitlen Anfall och Försvar an-
passats från InfR Skplut 1991 till MSR 4 Pluton FU 2013?” Presenterade skillnader berör 
identifierade trender i utvecklingen. 
 

InfR MSR 4 Skillnad 

Saknas i InfR. ”Om motståndarens stridsvärde föränd-
ras under anfallet, anpassas vårt uppträ-
dande så att högsta möjliga stridstempo 
kan hållas. Agera och ta initiativet. Ta de 
risker detta kräver.”48 

Indirekta el-
dens roll 
minskad till 
förmån för 
anfall med 
eget under-
stöd 

Här påvisas utvecklingen som skett gällande den ökade roll anfall med eget understöd 
fått. Citatet styrker detta genom att betona risktagning och eget anfallstempo. Ytterli-
gare stöd för denna utveckling hittas där anfall inom ramen för försvarsstrid står be-
skrivet i MSR 4. I MSR 4 behandlas detta ingående, till skillnad från InfR som endast 
kortfattat nämner att anfall som motstöt kan genomföras för återtagande av förlorat 

                                                        
47 För att erhålla punktlistan samt övriga utvecklingar, maila författaren på 
ted.tolestam@mil.se.  
48 MSR 4, s.101 

mailto:ted.tolestam@mil.se
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motståndsnäste. I InfR betonas istället vikten av att nyttja indirekt eld, vilket sammanta-
get ger stöd åt bevisbördan för denna trend.49 
 

InfR MSR 4 Skillnad 

”Då målsättningen med anfallet är hög – t 
ex ta terräng som fienden försvarar – 
måste, förutom den indirekta elden, all di-
rektriktad eld – främst pansarvärnsvapen – 
sättas in i striden för att syftet ska nås. 
Kompaniet måste ta initiativet, t ex genom 
att från början vara i förhand[…]”50 

”Då målsättningen med anfallet är hög – t 
ex ta terräng som motståndaren försva-
rar – måste, förutom den indirekta elden, 
all direktriktad eld – främst pansar-
värnsvapen – sättas in i striden för att 
syftet ska nås. 
Plutonen måste ta initiativet, t ex genom 
att från början vara i förhand[…]”51 

Ökad grad av 
uppdragstak-
tik 

”En främre pluton kan ges ett anfallsmål 
med 150 m bredd och 200 m djup (i skog 
och mörker begränsas bredden och djupet 
till högst 100 m).”52 

”En pluton ges anfallsmål som i regel inte 
överstiger 300 m bredd eller djup. I ter-
räng med korta siktavstånd (t ex skog) 
eller mörker begränsas anfallsmålet ut-
bredning.”53 

Ökad grad av 
uppdragstak-
tik 

”Sedan plutonen tagit anfallsmålet leder 
plutonchefen verksamheten genom att 

 ge grupperna stridsuppgifter, 
 förbereda omgruppering till växel-

(alternativ)stridsställning 500 m 
bort, 

 kontrollera att skadade blir om-
händertagna och vid behov trans-
porterade bakåt samt 

 kontrollera att ammunition trans-
porteras fram.”54 

”När anbefalld terräng tagits ska strids-
kontakt med motståndaren behållas, t ex 
genom stridsspaning.[…] 
Om anfallet är framgångsrikt, och om det 
överensstämmer med kompanichefens 
stridsplan, ska möjligheten att snabbt an-
falla in på djupet av motståndarens 
gruppering tas tillvara.[…] 
Om plutonchefen upptäcker möjligheter 
att ta initiativet och fortsätta anfallet t ex 
om motståndaren viker lämnas förslag 
(positiv rapportering) till kompanichefen 
om lämpliga åtgärder.”55 

Ökad grad av 
uppdragstak-
tik 

” Anfall i tät skog sker i regel i stridstriangel 
och samma grupperingsform som förpluto-
nen.”56 

”Anfall i tät skog sker lämpligen på 
stridskolonn eller stridstriangel beroende 
på uppgift, motståndare och terrängen.”57 

Ökad grad av 
uppdragstak-
tik 

Utifrån dessa citat kan slutsatsen dras att FM har en högre grad av uppdragstaktik idag, 
jämfört med 1990-talet. Initiativ har flyttats från kompani- till plutonsnivå, avstånd och 
formationer specificeras inte lika exakt och plutonchefen har idag större frihet att ut-
nyttja framgångar i striden, vilket sammantaget visar en trend av ökad uppdragstaktik. 
  

                                                        
49 InfR, s.110–111, MSR 4, s.143–144 
50 InfR, s.54–55 
51 MSR 4, s.99 
52 InfR, s.56 
53 MSR 4, s.100 
54 InfR, s.68 
55 MSR 4, s.109 
56 InfR, s.69 
57 MSR 4, s.110 
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InfR MSR 4 Skillnad 

Behandlas över tre sidor58, skillnader för 
omfattande för att citeras. 

”Strid i bebyggelse beskrivs särskilt i FMR 
MOUT och Handbok SIB.”59 
 
Kapitlet som helhet omfattar 13 sidor 
och har utvecklats i detaljrikedom.60 

Ökad omfatt-
ning rörande 
SIB 

Detta påvisar att SIB har ökat i omfattning under åren, från att vara något som behand-
las över tre sidor, till att nu omfatta 13 sidor samt ha två egna separata reglementen. 
 

InfR MSR 4 Skillnad 

”Skytteplutonen strider i regel i kompani-
förband men kan i undantagsfall få själv-
ständiga uppgifter.”61 

”Kompaniet strider i regel inom ramen 
för en bataljon, men det kan också få 
självständiga uppgifter.”62 

Ökad storlek 
på stridande 
förbandsen-
heter 

”En postering består vanligen av en för-
stärkt grupp.”63 

”En postering består vanligen av en för-
stärkt grupp, tropp eller pluton.”64 

Ökad storlek 
på stridande 
förbandsen-
heter 

”Nästeschefen kan beordras att avdela 
stridspatrull eller svara för postering mel-
lan nästen.”65 

”Pluton kan beordras att avdela stridspa-
trull eller svara för postering mellan för-
svarsställningar.”66 

Ökad storlek 
på stridande 
förbandsen-
heter 

Dessa citat tydliggör den utveckling som skett kring storlek på enheter. I samtliga fall 
har storleken på enheterna ökat, något som tyder på att FM bedriver sin markstrid i 
större enheter idag. 
  

                                                        
58 InfR, s.71–73 
59 MSR 4, s.111 ; FMR MOUT – Försvarsmaktsreglemente Militära operationer i urban 
terräng 
60 MSR 4, s.111–123 
61 InfR, s.26 
62 MSR 4, s.98 
63 InfR, s.117 
64 MSR 4, s.145 
65 InfR, s.111 
66 MSR 4, s.155 
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InfR MSR 4 Skillnad 

”Om plutonen hejdas av kraftigt fientligt 
motstånd och inte kommer framåt, måste 
kompanichefen besluta om eventuell indi-
rekt eld, nytt anfall eller att sätta in reser-
ver från annan riktning.”67 

Om plutonen hejdas av kraftigt motstånd 
och inte kommer framåt, måste kompani-
chefen besluta om att skjuta ytterligare 
indirekt eld, nyttja reserver från annan 
riktning eller genomföra nytt anfall. 
Om kompaniet beskjuts med av-
ståndslagda minor, genomförs minbryt-
ning om möjligt plutonsvis genom direkt 
eld. Strävan är att fortsätta anfallet på 
öppna stråk eller vägar där minorna lät-
tare kan upptäckas och undvikas.”68 

Ökad teknisk 
komplexitet 

”Stridsfältet belyses under eldgivningen. I 
regel ordnas stridsfältsbelysningen genom 
kompanichefens försorg. Plutonchefen 
kompletterar vid behov med närlys och lys-
patroner.69 

”Stridsfältet kan belysas under eldgiv-
ningen med t ex närlys och lyspatroner.”70 

Ökad teknisk 
komplexitet 

Denna utveckling har att göra med en ökad teknisk komplexitet. I första fallet handlar 
det om avståndslagda minor, vilket inte behandlades i InfR, i andra fallet handlar det om 
stridsfältsbelysning. En trolig förklaring till utvecklingen kring stridsfältsbelysning är in-
förandet av mörkerhjälpmedel. Med breddinförandet av bildförstärkare har behovet av 
stridsfältsbelysning nedgått, vilket således fått följden att resurserna och användandet 
av belysning har minskat. 
 
Utöver dessa utvecklingar har även kapitlet Försvar utvecklats. Ett fyra sidor långt av-

snitt om bevakning under stabiliserande operationer har tillkommit, i detta beskrivs hur 

bevakning av baser genomförs i en internationell kontext.71 Detta leder i bevis den trend 

som identifierats gällande en ökad fokus på internationella operationer. Sammanfatt-

ningsvis kan således samtliga trender som identifierats bevisas med hjälp av denna jäm-

förelse, dock är bevisbördan för det minskade användandet av indirekt eld liten, något 

som kan förklaras av att indirekt eld inte är en plutonsresurs, utan något som i huvud-

sak finns på bataljons- och brigadnivå. Anpassningarna från InfR till MSR 4 känneteck-

nas alltså av ökad teknisk komplexitet i stridens förande, ökad storlek på stridande för-

bandsenheter, ökad grad uppdragstaktik, minskad vikt vid den indirekta eldens roll till 

förmån för anfall med eget understöd, samt större omfattning på kapitel som berör in-

ternationella operationer och SIB. 

  

                                                        
67 InfR, s.60  
68 MSR 4, s.108–109 
69 InfR, s.75 
70 MSR 4, s.125 
71 Ibid, s.146–149 
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4.1.2 AR Taktik 
Jämförelsen nedan besvarar forskningsfrågan ”Hur har kapitlen Anfall och Försvar an-
passats från AR Taktik 1995 till AR Taktik 2013?” Skillnaderna berör identifierade tren-
der i utvecklingen. 
 

AR 95 AR 2013 Skillnad 

”Genom anfall kan vi försätta fienden 
ur stridbart skick. För detta krävs 
normalt lokal överlägsenhet.”72 

”Anfall genomförs främst i syfte att ta 
terräng som är viktig för våra eller 
motståndarens förband eller för att 
kunna nå ett avgörande i striden.”73 

Ökad terrängfokuse-
ring och/eller mins-
kad motståndarfoku-
sering 

Här tydliggörs den ökade terrängfokuseringen. Tidigare sågs anfall som ett medel för att 
försätta fienden ur stridbart skick, nu ses det främst som ett medel för att ta kontroll 
över nyckelterräng. 
 

AR 95 AR 2013 Skillnad 

”Strävan skall vara att med alla medel 
behålla initiativet till dess uppgiften 
lösts, varvid samordningen till tid och 
rum av den direkta och indirekta elden 
samt rörelsen har avgörande bety-
delse.”74 

”Strävan ska vara att behålla initiati-
vet intill dess att uppgiften är löst. Ini-
tiativet säkerställs genom att vi har 
högre tempo än motståndaren och vi 
agerar snabbare än denne genom 
kortast möjliga tid från tanke till 
handling. Genom att vi har ett högre 
tempo än motståndaren begränsas 
hans möjligheter att agera effektivt 
och motståndaren tvingas istället att 
kontinuerligt parera våra åtgärder 
vilket gör att vi kan behålla initiati-
vet.”75 

Ökat förespråkande 
av tempo, anfall och 
initiativ, till priset av 
en minskad roll för 
samordning och indi-
rekt eld. 

”Striden förs så rörligt och aktivt som 
möjligt inom ramen för den tilldelade 
uppgiften, varvid vi så långt möjligt 
skall hindra fienden att påverka vårt 
försvar med indirekt eld. I avgörande 
skeden kan effekten av artilleribe-
kämpning vida överstiga den som er-
hålls av den direkt understödjande el-
den.”76 

”Försvarsstriden ska föras så rörligt 
och aktivt som uppgiften och omstän-
digheterna tillåter. Inom ramen för 
försvarsuppgiften förbereds anfall med 
delar av förbanden. Anfall genomförs 
för att kraftsamla elden, stoppa even-
tuella genombrott, tillfoga motstånda-
ren förluster eller återta terräng. An-
fall genomförs även för att underlätta 
urdragning av försvarsgrupperade 
förband.”77 

Ökat förespråkande 
av tempo, anfall och 
initiativ, till priset av 
minskad roll för 
samordning och indi-
rekt eld 

Med dessa två citat märks tydligt skillnaden i hur stor roll den indirekta elden får. Det är 
tydligt att den tidigare ansågs som nyckeln till framgång, jämfört med MSR 4 som sna-
rare verkar se den indirekta elden som en möjlighet till understöd för att underlätta för 
den egentliga framgångsfaktorn, det direkta anfallet. 

                                                        
72 AR 95, s.48 
73 AR 2013, s.69 
74 AR 95, s.49 
75 AR 2013, s.70 
76 AR 95, s.61 
77 AR 2013, s.77 



Ted K Tolestam 2016-05-31  
221.Qrzn 

Sida 22 av 32 
 

Utöver utvecklingarna i matrisen har anpassning skett i form av tillagda och borttagna 
avsnitt. I AR 2013 är avsnitten om försvar och anfall mot luftlandsättning borttagna. Till-
lagt är dock ett avsnitt om anfallsmanövrar, där tillvägagångssätt för anfall beskrivs, 
samt ett avsnitt om egenfokuserat kontra motståndarfokuserat försvar.78Sammanfatt-
ningsvis kan det således konstateras att de trender som identifierats i utvecklingen går 
att leda i bevis på samtliga punkter. Anpassningarna från AR 95 till AR 2013 känneteck-
nas alltså av större förespråkande av tempo, anfall och initiativ, till priset av minskad 
roll för samordning och indirekt eld. Kännetecknande är även ökad terrängfokusering, 
minskad motståndarfokusering och minskad vikt vid hur luftlandsättningar bör mötas. 
 
Gällande de borttagna kapitlen om luftlandsättningar så är kapitlen enligt major 
Walldén inte borta, utan har istället flyttats till den kommande publikationen Armé-
handbok Brigad.79 Eftersom denna inte är fastställd och tillgänglig för allmänheten har 
den dock exkluderats ur undersökningen. I skenet av detta är några slutsatser kring luft-
landsättningar inte möjliga att dra. 

4.2 Analys – svar på forskningsfrågorna 
1. Hur har kapitlen Anfall och Försvar anpassats från InfR Skplut 1991 till MSR 4 

Pluton FU 2013?  
2. Hur har kapitlen Anfall och Försvar anpassats från AR Taktik 1995 till AR Taktik 

2013? 
 
Generellt kan det utifrån analysen sägas att samstämmigheten mellan anpassningar i 
jämförda reglementen är god. Den höga graden av samstämmighet kan bero på att de 
som utvecklar FMs markstridsreglementen i huvudsak är placerade vid samma enhet, 
MSS i Kvarn. Denna faktor ses av författaren som bidragande till varför samstämmighet-
en funnits god. Det finns dock intressanta trender gällande FMs markstrid idag, jämfört 
med 90-talet. Ett minskat förespråkande av indirekt eld är återkommande i båda jämfö-
relserna. Resultaten uppvisar en tendens till förskjutning gällande nyttjandet av direkt 
kontra indirekt eld, till förmån för mer initiativ, tempo och anfall med eget understöd. 
Äldre publikationer omnämner i högre grad den indirekta elden som vitalt medel och 
avgörande faktor, till skillnad från dagens publikationer som istället ofta betonar anfall, 
stridstempo och handlingskraft. Det finns flera möjliga förklaringar till detta, insatsen i 
Afghanistan, där eget indirekt understöd saknades, är en möjlig. En annan möjlighet är 
att anpassningen är en följd av nedskärningar, vilka innebar en drastisk minskning i 
mängden artilleri inom FM, något som kan innebära att förband inte i samma utsträck-
ning kan påräkna indirekt understöd under striden, vilket kan ha framtvingat ett ökat 
användande av anfall, stridstempo och handlingskraft. 
 
Den ökade terrängfokuseringen i AR 2013 har inte identifierats i MSR 4. Detta betyder 
att det kan finnas en diskrepans i utvecklingen, vilket kan ha flera förklaringar. En tänk-
bar förklaring är att det redan fanns en grad av terrängfokusering i InfR, vilket skulle be-
tyda att denna uppfattade diskrepans i utveckling istället gjort reglementena mer sam-
stämmiga. En alternativ förklaring är att ett medvetet val gjorts, och en modus operandi 
formulerats, där lägre enheter har motståndarfokus, och högre enheter har terrängfo-

                                                        
78 AR 2013, s.71, s.78–80  
79 Mailkonversation mellan författaren och major Mats Walldén, 2016-05-26, referatet 
har kontrollerats med källan och tillstånd för användande har inhämtats. 
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kus. Slutligen kan det bero på en kommunikationsmiss, vilket i sådant fall skulle inne-
bära att det på detta område inte råder samstämmighet. Major Mats Walldén, chef 
stridsteknikavdelning pluton vid Markstridsskolan, menar dock att det kan finnas en 
ökad terrängfokusering i AR Ta 2013, men den bör i sådant fall finnas närvarande även i 
MSR 4, möjligtvis inte lika tydligt uttryckt.80 
 
Den minskade graden av detaljstyrning återfinns ej i AR 2013. Reglementet är av mer 
abstrakt karaktär än MSR 4. Detta kan innebära att dess innehåll är av en mer oförän-
derlig och tidlös karaktär, då det ofta är generella principer för krigföring. Författaren 
bedömer att eftersom AR 2013 är skrivet för högre officerare, vilka redan tidigare haft 
en låg grad av detaljstyrning, är denna upplevda diskrepans snarare en ökning i sam-
stämmighet. 
 
Internationella operationer är inte beskrivet i kapitlen Anfall och Försvar i AR 2013, men 
tillkomsten av kapitlet Stabiliserande operationer innebär likväl att anpassningen skett. 
Detta kapitel har även tillkommit i MSR 4, vilket ytterligare visar den ökade roll inter-
nationella operationer fick under tidsperioden. Tillkomsten av dessa kapitel är ett tyd-
ligt vittnesmål till hur FM under den undersökta tidsperioden genomförde en doktrinär 
förändring från ett nationellt till ett internationellt försvar. De taktikanpassningar som 
gjorts till följd av detta är därför enkla att förstå, men kan samtidigt bli ifrågasatta i när-
tid, då pendeln åter svängt till nationellt försvar. 
 
Sammanlagt har 27 utvecklingar identifierats, av dessa har 16 skett under Anfall, och 11 
skett under Försvar. Resultaten indikerar alltså att det under perioden i högre grad 
gjorts anpassningar gällande sättet anfallsstrid bedrivs på. Orsaksförhållanden är uti-
från denna undersökning inte möjliga att fastslå, en möjlig förklaring är att FM i Afgha-
nistan för första gången på många år bedrev skarpa offensiva operationer, mot en mot-
ståndare som uppträdde på ett sätt man tidigare inte stött på, med andra resurser än 
man var van vid, vilket kan ha lett till en anpassning. 
 
Något som kan fastställas är att teknisk utveckling är en orsak till anpassning. Detta rör 
till exempel stridsfältsbelysning och beskrivningen av hur avståndslagda minor bör han-
teras. Under tidsperioden har teknisk utveckling skett, bland annat har mörkerhjälpme-
del förbättrats och införts på bredd jämfört med tidigt 90-tal. Teknisk utveckling ligger 
därför bakom de anpassningar som berör främst mörkerstrid. 
 
Ett område där intressanta anpassningar skett är SIB. Tidigare förespråkades vid anfall i 
bebyggelse innästling på djupet med mindre förbandsenheter. Detta förespråkas fortfa-
rande, men nu istället vid försvar i bebyggelse. Varför det ser ut så kan inte besvaras av 
denna studie, men erfarenheter från Afghanistan, där striden i bebyggelse bedrevs mot 
en motståndare som inte besatt samma möjlighet till kraftsamling som en reguljär mot-
ståndare, kan ha inneburit att syftet med innästling vid anfall i bebyggelse inte längre 
existerade. Generellt om SIB framgår att det är ett område det läggs ökande vikt vid i de 
nya reglementen som undersökts. Detta bevisas dels genom den utökade omfattningen 
på kapitel som berör företeelsen, dels genom uppkomsten av en ny Handbok SIB (Hbok 

                                                        
80 Mailkonversation mellan författaren och major Mats Walldén, 2016-05-26 



Ted K Tolestam 2016-05-31  
221.Qrzn 

Sida 24 av 32 
 

SIB) som ersätter och vidareutvecklar det tidigare reglementet, Försvarsmaktsregle-
mente militära operationer i urban terräng (FMR MOUT).81  
Mellan publikationen av InfR och MSR 4 har FM till stor del frångått fotburet infanteri, 
till förmån för mekaniserade och motoriserade förband. Det finns visserligen fortfa-
rande förband som strider med en metodik som liknar den beskriven i InfR82, men hu-
vuddelen av FMs verkansförband är idag mekaniserade. Denna förändring kan vara en 
möjlig förklaring till anpassningar som rör exempelvis ökade avstånd och övergången 
från att strida i kompani till bataljon. En stor del av anpassningar som skett är tillkomna 
textavsnitt. Det är möjligt att mycket av denna kunskap redan fanns i andra reglementen 
eller som praktisk kunskap. För att undersöka detta krävs en omfattande studie av äldre 
publikationer och eventuellt även intervjuer med då verksamma markstridsofficerare. 

4.3 Resultat – svar på frågeställningen 
Nedan presenteras svaren på uppsatsens frågeställning. De två första frågeställningarna 
besvaras endast utifrån resultatet från jämförelsen ovan, den sista frågeställningen bes-
varas genom att med reflektion koppla samman resultatet med det teoretiska ramver-
ket. Frågeställningen besvaras del för del och den sammansatta frågeställningen lyder:  
Vilka anpassningar har skett i lägre taktiska markstridsreglementen mellan 1990-2013? 
Hur väl stämmer dessa eventuella anpassningar överens med de som gjorts i högre tak-
tiska reglementen? Hur kan resultatet anses relatera till teorier om bottom-up change och 
samspel mellan anpassningsprocesser? 
 
Vilka anpassningar har skett i lägre taktiska markstridsreglementen mellan 1990-2013? 
Anpassningarna kännetecknas av ökad teknisk komplexitet i stridens förande, ökning i 

storlek på stridande förbandsenheter, minskad grad av detaljstyrning till förmån för 

uppdragstaktik, minskad vikt vid den indirekta eldens roll, till förmån för anfall med 

eget understöd, samt större omfattning på kapitel om internationella operationer och 

SIB. 

Hur väl stämmer dessa eventuella anpassningar överens med de som gjorts i högre tak-
tiska reglementen? 
Generellt kan det utifrån analysen sägas att samstämmigheten mellan jämförda regle-
menten är god. Kännetecknande anpassningar som identifierats går nästan helt att se i 
båda jämförelserna. De som ej går att se i båda jämförelserna kan vara av sådan karaktär 
att de inte existerar i andra jämförelsen. Marcus påtalar vikten av stöd från toppen av 
organisationen för att institutionalisera och på bredd genomföra anpassningar.83 I 
denna studie har stödet identifierats i form av reglementenas fastställanden, vilka kan 
ses som bevis för att anpassningarna förankrats hos högre nivåer. Att samstämmigheten 
mellan reglementena är god kan även i sig ses som bevis för att det på hög nivå funnits 
stöd för anpassningarna. 
  

                                                        
81 Senaste Hbok SIB är (2016-05-31) ännu under utveckling, varför referens saknas.  
82 Se exempelvis 31. Luftburna bataljon. 
83 Marcus, s.507, s.513, s.524 
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Hur kan resultatet anses relatera till teorier om bottom-up change och samspel i anpass-
ningsprocesser? 
 
Resultatet kan anses relatera till forskningen på flera sätt. Utifrån Farrells teorimodell 
om militär anpassning har FM under tidsperioden haft en hög grad av rationalitet och 
rutinmässighet. Rationaliteten i bevakning ses externt genom organ som MUST och FRA, 
vilka bevakar Sveriges omvärld och omgivning, samt internt genom studier av egen för-
måga, exempelvis den utvärdering som Kim Åkerman beskriver, där infanteriets verkan 
mot mekaniserad motståndare utvärderades.84 Till rationalitetsfaktorn hör även rat-
ionalitet i svar på underprestationer och förändringar i omgivningen, till exempel meka-
niseringen och motoriseringen av infanteriet som svar på verkansutvärderingen. 
 
Gällande rutinmässigheten inom FM framgår den tydligt och i linje med de exempel Far-
rell lyfter. De främsta faktorerna Farrell nämner är reglementen och styrdokument för 
utbildning och verksamhet, vilka FM har en mängd av. Farrells tre katalysatorer för ut-
forskning av nya metoder kan också anses närvarande i FM under den undersökta tids-
perioden. Kort organisatoriskt minne beror enligt Farrell på ineffektiv doktrin och dåligt 
omhändertagande av erfarenheter i utbildning och verksamhet. En ineffektiv doktrin 
och dålig erfarenhetshantering innebär att kunskap och kompetens i organisationen inte 
bibehålls utan försvinner. Huruvida den svenska doktrinen är ineffektiv eller inte, samt 
hur effektivt svenskt erfarenhetsarbete är, kan denna undersökning omöjligt säga. Det 
som dock kan sägas, vilket ligger i linje med vad Farrell säger om utveckling och ned-
läggning av arbete med nya alternativ85, är att FM ogärna ger upp nya alternativ i ett ti-
digt skede. Ett exempel är nätverksbaserade försvaret, där miljardsummor spenderades 
innan projektet lades ned. Detta kan indikera att FMs organisatoriska minne är dåligt. 
 
De två övriga katalysatorerna, decentraliserad ledning och hög personalomsättning, 
framgår tydligt i FM. Decentraliserade ledningen syns i uppdragstaktikens närvaro.86 
Höga personalomsättningen berör främst de utlandsinsatser som Sverige varit involve-
rade i, där organisationen löpande bytts ut på halvårs- till årsbasis. Dock kan organisat-
ionen sägas ha hög personalomsättning även i övrigt, framför allt bland soldater, där siff-
ror från SvD hävdar att 49% av soldater slutar inom ett år från påbörjad utbildning.87 
  

                                                        
84 Åkerman, Kim, ”Taktikanpassning – en fråga om överlevnad”, Kungliga Krigsveten-
skapsakademins Handlingar och Tidskrift, nr.2, 1999, s.19–34 
85 Farrell, s.572 
86 Enander, Ann, Johansson, Eva, Weibull, Alise, i Larsson, Gerry, Kallenberg, Kjell, Direkt 
ledarskap, (Stockholm: Syllabus AB, 2006), s.178 
87 Holmström, Mikael, ”Sju av tio soldater hoppar av”, Svenska Dagbladet, 2014-02-10, 
http://www.svd.se/sju-av-tio-soldater-hoppar-av (Hämtat 2016-05-12) 
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När det gäller Marcus sju faktorer för bottom-up change så kan vissa skönjas inom FM, 
medan andra inte kan ses lika tydligt. En faktor som förmodligen inte påverkat proces-
sen i någon större utsträckning är FMs institutionaliserade mall för erfarenhetshante-
ring88, eftersom denna infördes 2012 och därför inte bedöms haft någon större inverkan 
på utvecklingen. Informella nätverk mellan officerare i FM har inte kartlagts i någon stu-
die, men med tanke på officersutbildningens centralisering, samt omfattningen av för-
bandssamverkan med utbildningar och kommenderingar, kan det sannolikt antas att de 
är utbredda. Flexibiliteten på slagfältet finns tydligt närvarande i undersökta reglemen-
ten89, vilket förmodligen innebär att den även finns närvarande i befälsutbildningen. 
Marcus påstår att en avancerad, högteknologisk försvarsmakt är mer benägen till bot-
tom-up change.90 FM bör i förhållande till försvarsmakter globalt anses sådan, vilket så-
ledes gör den mer benägen till bottom-up change. 
 
Gällande fallets samstämmighet med Marcus karaktärisering av ett gott samspel kan 
studien inte dra några definitiva slutsatser kring högre nivåers främjande av lägre nivå-
ers anpassning/erfarenhetshantering. Det som kan sägas är att det i både MSR 4 och AR 
2013 talas i termer av flexibilitet, anpassning och utvärdering. Detta kan ses som ett 
främjande av anpassning. Gällande institutionaliseringen och behandlingen av lägre ni-
våers anpassningar så är det också svårt att dra några definitiva slutsatser, men att reg-
lementet fastställts och därmed institutionaliserats kan ses som bevis för att detta i nå-
gon mån äger rum. Att det faktiskt är just lägre nivåers anpassningar som institutional-
iserats är dock omöjligt att konstatera utifrån denna studie. Sammanfattningsvis kan det 
alltså sägas att många faktorer som identifierats som anses gynna militär anpassning 
och bottom-up change kan skönjas i FM. Detta, kombinerat med att det verkar ha funnits 
en god samstämmighet och förankring bland högre officerare, gör att våra reglementen 
verkar ha bibehållit sin samstämmighet trots anpassningarna. 
  

                                                        
88 Försvarsmakten, Markstridsskolan, Bilaga 6 Stridskontaktrapport, 19100:80116, 
(Kvarn: Försvarsmakten, 2012) 
89 MSR 4, s.101 
90 Marcus, s.523 
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5. Diskussion 

5.1 Reflektion 
Under decennierna kring millennieskiftet genomgick FM stora förändringar och tvinga-
des anpassa sig till nya förutsättningar, denna studie har undersökt hur taktiken utveck-
lats till följd av dessa. Studien har funnit ett flertal trender, en av dessa rör indirekt eld. 
Den indirekta elden har fått en minskad roll på plutonsnivå, men omnämns även i 
mindre utsträckning i AR 2013. Eventuellt är detta en konsekvens av insatsen i Afgha-
nistan, där FM stridit utan artilleri. En alternativ förklaring kan vara att nedskärningar 
gjort indirekt eld till en dyrbar och sällsynt resurs, som plutonchefen inte längre regel-
mässigt kan påräkna vid anfall. 
 
Ytterligare en trend är att plutonstaktik idag präglas av en högre grad uppdragstaktik. 
Författaren föreslår att detta kan ses i skenet av den förlängda officersutbildningen, 
kombinerat med avskaffandet av värnpliktiga plutonchefer. Dessa två utvecklingar har 
gjort att dagens plutonchef har högre taktisk förståelse och längre utbildning, vilket ger 
möjlighet att i större utsträckning nyttja uppdragstaktik. Även mekaniseringen av FMs 
skytteförband och den tempoökning som den mekaniserade striden innebär i jämförelse 
med fotburen infanteristrid, kan ha gjort att uppdragstaktik blivit en förutsättning för 
att kunna anfalla med tempo och initiativ. Tydligt är även att SIB fått en ökad roll i da-
gens taktik. Orsaker till detta kan endast spekuleras kring, men det är tänkbart att insat-
sen i Afghanistan och karaktären på stridskontakter där, i kombination med en om-
världsutveckling där konflikter i allt högre grad präglas av SIB91, kan ha medfört denna 
utveckling. 
 
Det moderna slagfältet har medfört en rad förändringar på taktisk och stridsteknisk 
nivå. Slagfältet präglas idag av en hög teknologisk nivå med omfattande sensornätverk. 
FM relaterar till detta främst genom nyttjandet av mörkerhjälpmedel, vilka gjort att be-
hovet av stridsfältsbelysning nedgått, något som i sin tur gjort att resurserna för detta 
minskats. Den på högre nivå ökade terrängfokuseringen kan eventuellt förklaras av det 
moderna slagfältet. Att besitta nyckelterräng har alltid varit viktigt på slagfältet, men 
med dagens möjligheter till fjärrbekämpning, frambasering av flyg och andra strategiska 
resurser, kan innehavet av nyckelterräng, varifrån motståndaren på en strategisk nivå 
kan bekämpas, avgöra en konflikt. Detta skulle även förklara varför den ökade terräng-
fokuseringen inte är spårbar på plutonsnivå, eftersom det på den nivån saknas strate-
giska resurser. 
  
Samstämmigheten i reglementenas utveckling har funnits vara i huvudsak god. Det finns 
ett fåtal utvecklingar med diskrepans, vilket kan ha flera förklaringar. I fallet med den 
ökade terrängfokuseringen i AR 2013 som inte kan återfinnas i MSR 4, kan detta bero på 
att taktiken och sättet som striden förs skiljer sig åt beroende på vilken taktiknivå som 
behandlas. I fallet med den ökande uppdragstaktiken i MSR 4, vilken inte kan återfinnas 
i AR 2013, kan det bero på att den taktiska utbildningsståndpunkten hos målgruppen 
har ökat i ena ledet, men förblivit konstant i det andra. Huruvida reglementenas utveckl-
ing är en följd av samma processer, eller om olika processer verkat i synergi både uppi-
från och ner, kan ej sägas utifrån denna studie, men det står klarlagt att oavsett vilka 

                                                        
91 Krimkonflikten, kriget i Ukraina, Jugoslavien-krigen 
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processer som varit i spel så har de verkat i synergi och åstadkommit en samstämmig 
utveckling. 
 
För att bottom-up change, militär anpassning och utforskande av nya metoder ska ske, 
finns det enligt Farrell några faktorer och omständigheter som skapar gynnsamma för-
hållanden. Denna studie har identifierat bevis som tyder på att de faktorer och omstän-
digheter som Farrell tar upp går att finna, i varierande utsträckning, i det undersökta fal-
let. Med hänsyn till detta kan det konstateras att Farrells teori om bottom-up change och 
militär anpassning kan förklara varför anpassning av FMs markstridsreglementen har 
skett, men hans teori kan inte verifieras av denna studie. Det undersökta fallet är intres-
sant i förhållande till Farrells teori eftersom det behandlar en anpassning som skett i en 
organisation som varit delvis i fred, delvis i krig, i och med FMs insats i Afghanistan. Far-
rells teori är utformad för en organisation i krig, och prövas i hans studie på en sådan, 
men resultatet från denna studie ger indikation på att det i fredstid kan vara liknande 
mekanismer som verkar, något som till del motsäger den tidigare forskning som hävdat 
att militär förändring sker på olika sätt i krig jämfört med fred.92 
 
Farrell talar om utvecklande av nya metoder som en del av militär anpassning.93 Upp-
komsten av eskortreglementet94 som följd av insatsen i Afghanistan, kan vara ett fall av 
sådan utveckling. Detta tyder på att FM tidigare inte haft metoder som har mött upp mot 
de krav som denna nya uppgift ställt, vilket lett till att organisationen frångått det man 
tidigare tillämpat, för att utforska en ny metod. Det kan visserligen argumenteras för att 
eskorttjänst inte är något nytt, utan har funnits som minst sedan insatserna i Bosnien 
och Kosovo, men författaren menar att den institutionalisering som ägt rum är tillräck-
ligt omfattande för att det ska ses som en ny metod. 
 
Marcus listar sju faktorer som skapar gynnsamma förhållanden för anpassning. Dessa 
har funnits närvarande i fallet, i varierande utsträckning, men något kausalt samband 
kan inte bevisas, studien kan endast konstatera att det har skett en anpassning och att 
faktorerna varit närvarande. Klimatet har, utifrån Marcus forskning, varit gynnsamt för 
militär anpassning och bottom-up change, men det kan inte konstateras att det varit ett 
fall av bottom-up change. 
 
Det talas i både MSR 4 och AR 2013 om flexibilitet, anpassning och utvärdering, vilket i 
denna undersökning har identifierats som ett försök att från ledningens sida främja fort-
löpande anpassning. Detta skulle kunna ses i förhållande till vad som i The Cultural Mo-
del benämns planerad förändring, alltså ett medvetet försök från högre officerare att 
skapa förändring genom att forma en kultur som är tillåtande för det. Detta skulle kunna 
vara ett tecken på att det, precis som Marcus menar, alltid rör sig om ett samspel mellan 
top-down och bottom-up-processer. Sammanfattningsvis har det alltså identifierats att 
de anpassningar som identifierats inte avviker i sitt mönster från det teoretiska ramver-
ket. Bakgrundsfaktorerna som av forskningen anses vara styrande har i stort funnits, 
men vidare studier behövs för att kunna etablera något kausalt samband som i högre 
grad länkar samman resultaten från denna studie med forskningen på området. 

                                                        
92 Rosen, Winning the next war 
93 Farrell, s.570 
94 Försvarsmakten, Fu FMR Eskort och konvoj, (Stockholm: Försvarsmakten, 2010) 
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5.2 Självkritik 
En möjlig felkälla i undersökningen är valet av textavsnitt ur reglementen som jämförts. 
Utvecklingen har gjort att det inte alltid varit möjligt att jämföra kapitel rakt av, utan 
textavsnitt som behandlar samma företeelse. Detta kan medföra problematik eftersom 
samma reglemente kan säga olika saker om samma företeelse, beroende på vilket kapi-
tel som läses. Exempelvis så föreskriver reglementet olika metoder beroende på om det 
är anfalls- eller försvarsstrid som behandlas. Taktikens natur medför dessutom att ett 
absolut svar sällan ges, utan något som står i en del av ett reglemente kan till del motsä-
gas i en annan del, med hänsyn till den flexibilitet som taktik kräver av sin utövare. Ett 
exempel på detta är olikheterna i tankesätt mellan anfallsstrid och försvarsstrid, vilka 
kräver olika saker av sin utövare. Författaren har i sin jämförelse undvikit att välja 
textavsnitt som representerar olika taktiska företeelser, för att på så vis minska proble-
mets inverkan på resultat. 
 
En problematik har under arbetets gång identifierats rörande huruvida det som identifi-
erats som anpassningar verkligen rör sig om en anpassning, snarare än en omstrukture-
ring av textavsnitt i reglementsstrukturen. Möjligheten för denna felkälla att påverka 
har förstärkts eftersom studien endast omfattat kapitlen Anfall och Försvar. Författaren 
bedömer dock, utifrån de textavsnitt som tydligt genomgått en faktisk anpassning, att 
denna felkälla inte äventyrar resultatet. För att helt eliminera denna felkälla krävs en 
helomfattande studie av samtliga aktuella reglementen, möjligtvis även kompletterat av 
intervjuer med de personer som utvecklat dagens reglementen. 
 
Studiens resultat kan inte ses som fullständigt verifierat, eftersom alla alternativa för-
klaringar inte kunnat elimineras. Således krävs ytterligare studier för att kunna fast-
ställa att de slutsatser undersökningen dragit är till fullo korrekta. Analysen har mätt det 
den skulle mäta, vilket bidrar till reliabiliteten, dock är slutsatserna sällan absoluta, utan 
snarare av suggestiv karaktär, vilket gör att resultatvaliditeten bibehålls.  En möjlig fel-
källa vid denna typ av studier är upphovsmannens subjektivitet vid tolkning. Denna stu-
die har, genom att tydligt markera vad i citaten som tolkats, försökt vara öppen med hur 
tolkningen har gått till och på så vis åskådliggöra eventuella misstolkningar. 

5.3 Återknytning till vetenskap och profession 
Undersökningen har bidragit till forskningen om militär anpassning genom att beskriva 
hur svenska markstridsreglementen utvecklats under åren kring millennieskiftet, samt 
genom att jämföra samstämmigheten mellan publikationer producerade av olika nivåer 
inom FM. Resultaten tyder på att det skett anpassningar i svenska reglementen under 
den undersökta tidsperioden. Resultaten tyder vidare på att det är främst anfallsstriden 
som anpassats, samt att samstämmigheten i gjorda anpassningar förefaller vara god. 
Studien kan inte verifiera Marcus eller Farrells forskning på området, men kan konsta-
tera att de förhållanden som listas som gynnsamma för militär anpassning och bottom-
up change har funnits närvarande under tidsperioden. Detta gör således att resultatet 
styrker teorierna.  
 
Uppsatsen utgör dels en grund för vidare undersökning av hur samspelet under utveckl-
ingsprocessen har gått till, dels en grund för hur militär anpassning i fallet FM under de-
cennierna kring millennieskiftet har tett sig, vilket kan vara till nytta för senare forskning 
på området. Undersökningens resultat bidrar till professionen genom att belysa att sam-
stämmigheten i FMs markstridsreglementen förefaller vara god. Denna verifiering kan 



Ted K Tolestam 2016-05-31  
221.Qrzn 

Sida 30 av 32 
 

stärka förtroendet för FMs reglementen, samtidigt som den ger möjlighet för senare 
forskning att försöka verifiera eller falsifiera den samstämmighet som indikerats i denna 
undersökning. Vidare bidrar den genom att identifiera hur FMs markstridsreglementen 
har utvecklats, vilket möjliggör att oönskade utvecklingar upptäcks och motverkas, samt 
att önskade utvecklingar åskådliggörs och lyfts upp för diskussion. 

5.4 Fortsatt forskning 
Ett förslag på vidare forskning är en djupare studie av samspelet i de processer som 
medför anpassning och förändring i FM. Frågeställningar som undersöker hur processen 
sett ut, vad som påverkat processen, vilken typ av anpassning eller förändring som skett, 
samt om anpassningen/förändringen skett från botten eller toppen förefaller relevanta. 
Detta skulle kunna genomföras som ett bidrag till forskningen om samspel mellan ni-
våer under militär anpassning, som en teoriprövande uppsats där olika modeller för mi-
litär förändring provas, eller som en undersökning kring huruvida anpassningen är ett 
fall av bottom-up change. 
 
Under 2016 kommer Del 2 och Del 3 av rapporten Taktiska och stridstekniska erfaren-
heter Afghanistan 2009–2012 färdigställas och göras tillgänglig. Del 2 omfattar stridsex-
empel från Afghanistan 2009–2012 och innehåller omfattande beskrivningar av strids-
teknik. Del 3 behandlar användandet av Strf9040C i Afghanistan och summerar de erfa-
renheter som dragits.95 Den detaljerade och nyanserade empirin kring hur stridsteknik 
och taktik nyttjats av FM i Afghanistan kan motivera en undersökning av hur dessa erfa-
renheter tillvaratagits i svenska reglementen. En undersökning av de reglementen som 
uppkommit under insatsen i Afghanistan, till exempel Fu FMR Eskort och konvoj samt 
Handbok Strid mot Irreguljär Motståndare,96 kopplat mot de erfarenhetsrapporter MSS 
producerat, kan vara intressant empiri att undersöka utifrån perspektiv liknande denna 
undersökning. Även en teoriprövande studie av Farrells teori mot denna empiri kan 
vara intressant. 
 
En mer omfattande jämförelse av äldre svenska reglementen och dagens motsvarigheter 
skulle bidra med ökad förståelse kring hur anpassningarna ser ut, eftersom reglemen-
tena kompletterar varandra. Detta skulle även möjliggöra utökad jämförelse av samspe-
let i reglementesutvecklingen, eftersom det skapar ett större perspektiv av bilden. Re-
sultaten indikerar en möjlig minskning i den roll indirekt eld ges i plutonsstriden. Att 
verifiera denna anpassning samt undersöka orsaksförhållanden skulle kunna vara in-
tressant att undersöka djupare. Utifrån möjligheten att graden av samstämmighet kan 
vara kopplad till graden av samlokalisering på de som utvecklar reglementen, finns även 
en relevans i att undersöka andra länders samstämmighet, med fokus på nationer där 
samlokaliseringsgraden är lägre. 

                                                        
95 Försvarsmakten, Taktiska och stridstekniska erfarenheter Afghanistan 2009-2012  
96 Försvarsmakten, Handbok Strid mot Irreguljär Motståndare Förhandsutgåva 2013 (H 
SMIM FU 2013), (Stockholm: Försvarsmakten, 2013) 
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