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Taktikens utveckling i den tekniska revolutionen 

ABSTRACT: 

Theorists in war studies have since the 1940’s debated the issue of the connection between 

technology and tactical development, and at the end of the 1990’s a technological revolution in 

warfare was debated. As presented in this thesis the debate is far from completed. Lieutenant 

Commander Erik Öhrn made an effort to construct a general theory for this connection in 2011 at 

the Swedish Defense University. Preliminary studies prove that the theory is applicable for naval 

tactics. The purpose of this thesis is to examine if the theory is valid in mechanized tactics by 

studying the introduction of the Swedish Combat Vehicle 90. In using a qualitative method, 

searching for theoretical constructed indicators, this thesis finds shortages in the theory as a 

general theory for the connection between technology and tactical development. The definition 

and concept of technology is among these shortages, which is a crucial part of the understanding 

of the revolution debated in previous research.  
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1. INLEDNING 

1.1 Problemformulering 

Taktik, liksom arbetsmetoder i en fabrik eller på ett kontor, måste utvecklas och anpassas till 

verksamheten med dess ingående system och processer. En alltmer framträdande faktor inom 

taktiken är teknik och tekniska systems funktioner och förutsättningar påverkar den taktiska 

anpassningen och därigenom dess utveckling. Det är inte bara inom taktik som tekniken har 

betydande inverkan, även individ och samhälle påverkas. Teknikens utvecklingshastighet är 

viktig att kunna hantera.1  

 

Teoretiker inom krigsvetenskapen har genom åren beskrivit olika förklaringar till sambandet 

mellan teknik och taktikutveckling men det saknas en teori som tydligt förklarar detta 

sammanhang enligt forskningsdebatten. Detta trots att teknikutvecklingen gjort betydande 

avancemang såväl kommersiellt som militärt samt att tekniska systeminföranden har varit ett 

stort fokus för militära makter världen över.2 Tidigare forskning visar att teknik är av vikt att 

förstå ur ett konceptuellt perspektiv, och därmed förstå hur tekniska system kan påverka 

krigföring. Hur taktikutveckling påverkas av tekniken och vad dessa processer bör utgå från 

är inte definierat eller betonat i debatten. 

 

Framställningen av en vapenslagsöverskridande teori har möjligen påbörjats genom 

Örlogskapten Erik Öhrns uppsats. Genom att undersöka det redan svaga forskningsläget för 

sambandet mellan teknik och taktik sökte Öhrn att generera ett generaliserbart perspektiv. 

Öhrns uppsats undersöker teknikens påverkan på taktikutveckling först genom att med 

Semmelweis hypotetiskt deduktiva metod framställa en teori för senare prövning utifrån två 

typfall av de marina systemen Stridsbåt 90H och korvett Visby. Undersökningens slutsatser 

presenterades sedan som Öhrns preliminära teoretiska hypoteser för sambandet mellan teknik 

och taktisk utveckling.3 Öhrns teori har lyckats förklara sambandet mellan teknik och 

taktikutveckling inom den marina krigföringen. Öhrns hypoteser har därefter engagerat flera 

att pröva teorin inom olika sammanhang med skiftande resultat. Huvuddelen av de 

undersökningar som genomförts behåller det marina sammanhanget. Teorin har dock prövats i 

                                                
1 Slutredovisning av Försvarsmaktens Perspektivstudie 2016–2018, Tillväxt för ett starkare försvar, FM2015-
13192:15, Försvarsmakten, Stockholm, 2018, s.24-28 
2 Ibid 
3 Öhrn, Erik, Teknikens påverkan på taktikutvecklingen inom de marina stridskrafterna – ett försök till teori, 
Stockholm, Försvarshögskolan, 2011 
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en för flygvapnet viktig kontext, där fallet som studerats behandlar olika flygplanssystem. En 

tidigare studie inom en markstridskontext har genomförts och berört den stridstekniska 

aspekten för ett fall inom den svenska armén.4 Det saknas dock undersökningar på en taktisk 

nivå där tekniken framförs som motivator och influens till taktisk utveckling.  

 

Öhrns teori och dess prövningar måste fortsätta för såväl den inomvetenskapliga forskningen 

som den utomvetenskapliga om det ska nås ett vetenskapligt förankrat förhållningssätt mellan 

den tekniska utvecklingen i relation till de taktiska utmaningar som kan följa. Frågan om 

Öhrns hypoteser kan påvisa att teknik är en betydande eller avgörande faktor för taktisk 

utveckling är lika intressant att undersöka som frågan hur teknik kan påverka taktik, vilket 

flertalet teoretiker försökt besvara i årtionden. Uppsatsen skall genom att teoretiskt pröva 

Öhrns hypoteser på taktisk nivå inom svenska armén undersöka teorins hållbarhet och 

relevans för fortsatt forskning och utveckling.  

  

                                                
4 Johansson, Robert, Införandet av Stridsfordon 90 – Rätt taktik på rätt plats?, Stockholm, Försvarshögskolan, 
2013 
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1.1 Forskningsöversikt 

1.1.1 Forskningsläge 

Kaempffert avhandlar i sin artikel förhållandet mellan industrin, vetenskapen, innovationer 

och militära avancemang. Artikeln påstår att den industriella utvecklingen följs av den 

tekniska utvecklingen inom militära organisationer. Detta har enligt Kaempffert påvisats 

genom det behov som militära medel och förekomsten av krig efterfrågat och därmed 

influerat vetenskaplig och teknisk utveckling. Genom en historisk tillbakablick argumenterar 

artikeln för att teknisk och industriell utveckling går hand i hand med krigets behov och 

militära intressen. Utan att betona den politiska balans- och maktskillnaden från vårt moderna 

samhälle i jämförelse med äldre statsskick och utövning föreligger ett intressant perspektiv ur 

huruvida militärt behov föregår samhällsnytta och medborgerliga relationer till industriell 

utveckling.5  

 

I en mer modern artikel skriver Adamsky om revolutionen i militära affärer (revolutions in 

military affairs – RMA) med anknytning till informationskrigföringens framfart. 

Krigföringens fokus har flyttats från frontavancemang och logistiskt bakre stöd där 

plattformars numerär inte längre är väsentligt. Istället är tekniska utvecklingar som nätverks- 

och kommunikationsmoduler de nya plattformarna för riktade operativa anfall mot specifika 

objekt och målsättningar med högre precision och mobilitet. Med utgångspunkt ur detta, 

genom bland annat Cohens Change and Transformation in Military Affairs, utgår Adamsky 

från att trots amerikanska teoretikers grundarbete med att ge spridning åt teknikens utveckling 

och dess påverkan på krigföringen var det snarare sovjetiska intressen som intellektualiserade 

de långsiktiga konsekvenserna (military-technical revolution – MTR). Det västliga 

fokusområdet för den tekniska utvecklingen baserades i stort inom vapenutvecklingen medan 

sovjetiskt framåtskridande riktades mot en teknisk revolution med en allt högre konceptuell 

forskning. Sedan tillkomsten av denna revolution inom krigföringen har bland annat 

amerikanska, och därigenom västvärldens, narrativ och utveckling fokuserats mer på vad 

teknisk utveckling kan medföra inom krigföringen utanför tidigare taktiskt, strategiskt och 

operativt förhållningssätt. Krigföring har nått en betydande vändpunkt, där innovation och 

teknisk utveckling bereds högre inflytande för militära medel.6  

                                                
5 Kaempffert, Waldemar, 1941, War and Technology, American Journal of Sociology, Vol. 46, No. 4, pp. 431-
444 
6 Adamsky, Dima P., 2008, Through the Looking Glass: The Soviet Military-Technical Revolution and the 
American Revolution in Military Affairs, Journal of Strategic Studies, Vol. 31, No. 2, pp. 257-294 
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En vid flera tillfällen refererad teoretiker inom ämnet, Eliot A. Cohen, presenterar i sin artikel 

om militärteknisk revolution fyra generella problem som utbrett sig i diskussionen. Cohen 

menar att diskussionen om teknisk utveckling beskrivs som militärintressen och militära 

förändringar men att detta endast bör undersökas i nutid, främst med hänsyn till att 

förändringarna medför ett behov att främja teknikens möjligheter. Med detta kan 

undersökning av militära styrkor, utfall av strid, resultat av krig och dess olika processer tyda 

på att krigets karaktär förändras. Krigföringens klassiska mönster lämnas för en ny typ av 

krigföring, en revolution, där tekniken bidragit till en ökning i militära medels kraft hos 

avancerade militära styrkor. Argumentationen ur Cohens fyra generella problem konstaterar 

en teknisk negativ trend som påverkar organisation, doktrin och personal.7  

 

Cohen skrev även en tidigare artikel inom ämnet där han noterar att den militära 

teknikutvecklingen ständigt är i rörelse och hur ny teknik påverkar krigföringen. Cohen 

beskriver en militärteknisk revolution som ändrar organisationsstrukturerna och därigenom 

krymper militära organisationer väsentligt. Genom liknelser med ledande företag under 1950-

talet påpekar Cohen att militära organisationer inte skiljer sig särskilt. Moderna ledande 

företag har genomfört betydande organisatoriska förändringar och minskningar vilket militära 

strukturer ligger efter i. Vidare skriver Cohen om att den organisatoriska utvecklingen pågått 

under längre tid och att det finns behov av att studera ursprunget till detta fenomen. En av de 

större faktorerna till förändring och utveckling har varit politiska och ekonomiska koncept, 

och krigföringen är på väg mot en revolution.8 

 

En annan teoretiker som påtalar organisationens vikt vid taktisk utveckling är Martin Van 

Creveld som menar att teknisk utveckling i sig inte har förmågan att på egen hand påverka det 

taktiska utvecklingsförloppet. I sitt verk menar Creveld att teknisk utveckling inte längre 

utgår från att presentera helt nya innovationer utan att sammanfoga befintlig teknik med ny. 

Därmed krävs en organisatorisk struktur för att låta tillverkare, användare och även taktiska 

nyttjare finna indikatorer, potentiella behov och idéer för vidare förbättring. Den taktiska 

utvecklingen kan endast ske om organisationen har förmågan att ompröva och ändra 

värderingar angående sin taktik. I korthet menas att verksamheten tillåts genomföras på nya 

sätt och inte använder de nya tekniska förutsättningarna för att utöva verksamheten på samma 

                                                
7 Cohen, Eliot A., 2004, Change and Transformation in Military Affairs, Journal of Strategic Studies, Vol. 27, 
No. 3, pp. 395-407 
8 Cohen, Eliot A., 1996, A Revolution in Warfare, Foreign Affairs, vol. 75, no. 2, pp. 37-54 
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sätt fast bättre. Därtill har Van Creveld identifierat vissa förhållanden som kan begränsa 

teknikens påverkan på den taktiska utvecklingen. Om den tekniska innovationen inte passar in 

i organisationens föreställning kan detta hämma teknikens genomslagskraft mot taktiken 

eftersom den inte anses passa in med rådande förhållande. Dessutom kan teknik som hotar 

organisationens strukturella trygghet mötas av allt hårdare motstånd och inte tillåtas påverka 

den taktiska utvecklingen. 9 

 

1.1.2 Tidigare teoretisk undersökning 

Öhrns främsta argument som varit ledande för framtagandet av teorin är redovisade under 

teorikapitlet. Nedan presenteras Öhrns centrala hypoteser som ligger till grund för tidigare 

undersökningar och prövningar. 

 

1. Genom att ny teknik tillämpas med gammal taktik hålls taktiken därmed relativt 

konstant trots den tekniska utvecklingen. 

2. Storleken på det tekniska systemet som utvecklats är avgörande för den påverkan på 

taktiken som tekniken får, genom att enskilda tekniska förutsättningar sällan förmår 

påverka taktiken medan större tekniksystem har större möjlighet att påverka. 

3. Teknikens förmåga att påverka taktiken är beroende av att organisationen redan har 

en form och struktur för medveten taktikutveckling. 

4. Om tekniken syftar till att skapa förmåga att undvika upptäckt framför slagkraft och 

stryktålighet, kommer tekniken förmå utveckla taktiken.10 

 

Med dessa hypoteser i beaktande redovisas härefter de undersökningar och prövningar av 

Öhrns teori som genomförts. 

 

Henrik Söderqvist skrev 2011 en uppsats om robotsystem 15 och dess påverkan på den 

svenska ytstridstaktiken. Studien syftar till att undersöka införandet av robotsystemet i den 

svenska flottan och pröva fallet mot Öhrns hypoteser mot hur teknik påverkar taktiken. Efter 

undersökningen diskuterar Söderqvist huruvida systemet var förutsättningen för den taktiska 

förändringen och om det är tekniken som påverkar taktiken eller om det är omvänt, att 

taktiken påverkar tekniken. Denna undersökning resulterade i slutsatsen att tekniken påverkar 

                                                
9 Van Creveld, Martin, Technology and War: from 2000 B.C. to the present, New York Free Press, 1991, s. 219-
227 
10 Öhrn, Erik, s.20  
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taktikutvecklingen genom två av Öhrns tre hypoteser. Dock föreligger enligt Söderqvists 

tolkningar visst motsägande inom hypoteserna, bland annat att det egna behovet av taktisk 

utveckling med hänsyn till motståndarens förmåga påverkade tekniken.11 

 

2013 prövades Öhrns teori igen av Joakim Hemström för införandet av systemet JA37 Viggen 

i jämförelse med föregångaren J35F Draken. Studien undersöker teorins prövningar och 

redogör för fallets applicering på teorins tre förutsättningar. Hemströms studier framhäver 

även denna att två av Öhrns tre hypoteser stärks. Vidare argumenterar Hemström för att den 

hypotes som inte stärktes var otillräcklig för fallets undersökning och därmed behövde en 

omarbetning. Med detta är det den första prövningen som aktivt söker att utveckla den 

primära teorin presenterad av Öhrn.12  

 

Robert Johansson genomförde 2013 ytterligare en teoretisk prövning av Öhrns teori med 

utgångspunkt i införandet av Stridsfordon 90. Johansson skapade hypoteser efter Öhrns teori 

och undersökte därefter systemets roll som ett tekniskt system på kompani- och bataljonsnivå. 

Johansson konstaterar att Öhrns teori i förhållande till det valda fallet är tillämpbar och att 

systemet har, på kompaninivån, avgörande påverkan på taktiken. Avslutningsvis belyser 

Johansson teorins behov av specificering för tekniska systems storlek i förhållande till 

förbandsnivån. Likt tidigare teoriprövningar stärktes Öhrns hypoteser, dock förekommer en 

nivåindelning i Johanssons studie. På kompaninivå stärktes hypotes ett och två men dessa 

falsifierades alternativt kunde inte bekräftas på bataljonsnivå. Den tredje hypotesen 

bekräftades för båda nivåerna. Detta är den första prövningen ur ett markstridssammanhang 

som förekommit vid sökningar.13  

 

Den senaste teoretiska prövningen för Öhrns teori, författad 2017 av Måns Dalén, undersöker 

teorins applicering på fallet för införandet av ubåtstyp Gotland. Dalén genomförde studien 

med hänsyn till ubåtstypens liknelser med Öhrns grundläggande fallstudier på Visbykorvett 

och Stridsbåt 90H. Även denna studie styrker Öhrns grundläggande hypoteser men Dalén 

betonar att dessa inte är särskilt väldefinierade vilket bidrar till att bekräfta hypoteserna men 

inte till att bidra till teorins fundamentala ståndpunkt, att teknik påverkar taktikutvecklingen. 

                                                
11 Söderqvist, Henrik, Robotsystem 15:s påverkan på den svenska ytstridstaktiken, Stockholm, 
Försvarshögskolan, 2011 
12 Hemström, Henrik, Teknikens påverkan på taktiken – en teoriprövande fallstudie, Stockholm, 
Försvarshögskolan, 2013 
13 Johansson, Robert 
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Det kan påvisas ett behov av att undersöka mänsklig interaktion och intresse för teknikens 

påverkan samt att samtliga förutsättningar för teorin måste vara uppfyllda för att 

taktikutveckling skall vara möjlig.14   

 

1.1.3 Sammanfattande diskussion 

Debatten präglas av en föraning och ett antagande att teknikens utveckling kommer ha 

betydande influenser i hur krigföring tolkas och genomförs. Teknik som taktisk faktor kan 

enligt debatten komma att utmana synen på taktik och strategi samt relationen däremellan. 

Dessutom råder två generella inriktningar på hur tekniken påverkar krigföringen, den ena med 

teknik som vapen och den andra med teknik som stöd och konceptuellt förhållningssätt. Dessa 

inriktningar förekommer generellt i tidiga artiklar och i debatten med politiska incitament. I 

debatten förekommer allt som oftast betoningar på den organisatoriska strukturen och 

tillvaratagandet av tekniska framsteg. Utan att presentera slutsatsen kan tydas att teknik inte är 

en faktor för taktisk utveckling utan en av flera beståndsdelar i vad taktik redan omfattar.  

 

Forskningsläget påvisar att teknik är väsentligt att förstå ur konceptuellt perspektiv och hur 

tekniska system och sammansättningar kan influera krigföring. Hur det påverkar 

taktikutveckling och vad denna process behöver ta hänsyn till är inte definierat, eller särskilt 

framträdande i debatten. Öhrns teori påvisar en vilja att finna generella förklaringar för 

teknikens påverkan men har i tidigare prövningar inte kunnat stärkas i sitt grundutförande. 

Samtliga undersökningar falsifierar eller förmår inte styrka samtliga hypoteser vilket tyder på 

att teorin saknar förklaringskraft i olika hänseenden, beroende på vilket tekniskt system som 

utgjort studiernas fall.  

 

  

                                                
14 Dalén, Måns, Teknikens påverkan på taktikutvecklingen – ett bidrag till marin teoriutveckling, Stockholm, 
Försvarshögskolan, 2017 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att pröva Öhrns teori om sambandet mellan teknik och 

taktikutveckling genom ett typfall av ett tekniskt system inom markstridsarenan. 

Undersökning på Öhrns teori inom typfallet Stridsfordon 90 har genomförts tidigare inom den 

lägre förbandsnivån med särskilt fokus på systemet och dess direkta stridstekniska och 

taktiska påverkan på plutons- och kompaninivå. För att inte återupprepa tidigare forskning 

avser denna studie att fortsätta forskningen och pröva teorin på en högre förbandsnivå dock 

med fortsatt fokus på Stridsfordon 90 som tekniskt system.  

 

För att uppnå studiens syfte har nedanstående frågor konstruerats, där delfrågorna avses 

utgöra undersökningens klargörande: 

 

Huvudfråga:  

Kan Öhrns teori om teknikens påverkan på taktikutvecklingen appliceras i en armétaktisk 

kontext?  

 

Delfrågor:  

Hur har teknik kunnat påverka taktisk anpassning och utveckling i införandet av Stridsfordon 

90? 

Hur kan skillnaderna mellan kompani- och bataljonsnivå beskrivas utifrån Öhrns teoretiska 

förutsättningar?  
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1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen analyserar hur taktiken påverkas och anpassas av införandet av Stridsfordon 90 på 

främst bataljonsnivå genom undersökning av taktisk utveckling vid pansar- och mekaniserade 

förband före och efter införandet. Empiriskt underlag utgörs av reglementen och instruktioner 

för taktiskt uppträdande vid typförbanden för systemets nyttjande under främst 1980–1995, 

med kort tillägg fram till 2003.  

Uppsatsen har inte undersökt rapporter, metod- och försöksstudier samt liknande 

dokumentation av två huvudsakliga anledningar: resursbrister och avsikten att studera det 

taktiska resultatet av införandet. 

Inga intervjuer har genomförts med personal tjänstgörande vid förbanden eller vid 

utvecklingscentrum. Empiriskt underlag innehåller i sig vissa uttalanden av sådan personal 

men för denna uppsats har det inte funnits avsikt att undersöka uppfattningar annat än officiell 

dokumenterad erfarenhet.  

Avgränsningar för val av metod och fall återfinns under Kapitel 3 – Metod.  

 

1.4 Disposition 

Den fortsatta dispositionen för uppsatsen är följande:  

Del två avhandlar bakgrunden till vald teori, dess innehåll och slutsatser. Del två avslutas med 

en rubrik om teorins relevans och uppsatsens centrala begrepp.  

 

Del tre tillhandahåller en beskrivning av uppsatsens forskningsdesign med motivering för val 

av metod, fall och material. Därefter följer en källkritisk granskning och forskningsetiska 

överväganden Del tre avslutas med uppsatsens operationalisering och framtagande av 

analysverktyg. 

 

Del fyra redovisar undersökningens analys fördelat på analysverktygets tre förutsättningar 

med återkoppling till samtliga indikatorer. 

 

Del fem presenterar undersökningens resultat i slutsatser och involverar även en redogörelse 

för studiens styrkor och svagheter. Avslutningsvis diskuteras relevans för yrkesutövningen, 

vidare forskning och påföljande följdfrågor från studiens resultat. 
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2. TEORI 
Kapitlet börjar med en teoretisk inledning och bakgrund för att senare presentera teorins 

grundläggande hypoteser tillsammans med slutsatser, sammanfattning samt teorins relevans 

och centrala begrepp. 

 

2.1 Inledning 

Undersökningen ska utifrån Örlogskapten Erik Öhrns uppsats om teknikens påverkan på 

taktikutvecklingen i en marin kontext pröva uppställda hypoteser i ett 

markstridssammanhang. Under detta kapitel introduceras bakgrunden och formuleringen av 

Öhrns hypoteser samt relevansen för en teoretisk prövning i en markstridskontext. Teorin har 

prövats inom marin- och flygvapenområdet tidigare med skiftande slutsatser. En prövning 

inom markstridskontexten har förekommit.15 Öhrns hypoteser beskrivs nedan tillsammans 

med tillämpliga tolkningar för vidare prövning inom markstridssammanhanget. Trots att 

teorin härleds till den taktiska nivån, genom sambandet mellan teknik och taktik, kan inte 

underlåtas att poängtera att kollaboration mellan teknik och krigföring sker på flera nivåer 

som redovisat nedan. Det förekommer en logisk följd för teknisk påverkan på lägre 

krigföringsnivåer med hänsyn till de tekniska systemens direkta användande jämfört med den 

operativa eller strategiska nivån.  

 

2.2 Bakgrund  

Örlogskapten Erik Öhrn utarbetade i sin uppsats från 2011 en preliminär teori med 

utgångspunkt i Semmelweis hypotetiskt deduktiva metod16, där hypoteser formulerades 

utifrån olika teoretikers beskrivningar. Hypoteserna prövades sedan och resultatet genomgick 

en kritisk värdering. Dess slutsatser låg sedan till grund för Öhrns teori om att förklara 

sambandet mellan teknik och taktisk utveckling.17 Genom att undersöka det redan svaga 

forskningsläget om det sambandet mellan teknik och taktik skapade Öhrn en generaliserbar 

överblick. Öhrns uppsats, och därigenom dennes hypotesformulering, berör teknikens och 

taktikens förbindelse i en marin kontext men är utarbetad för att ge en rymlig 

generaliserbarhet. För att få en ökad förståelse för Öhrns preliminära teori och dess 

                                                
15 Söderqvist, Henrik; Hemström, Henrik; Dalén, Måns; Johansson, Robert 
16 Thurén, Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare, 2., [omarb.] uppl., Liber, Stockholm, 2007, s.29–34 
17 Öhrn, Erik, s. 6 
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framställning presenteras nedan bakgrunden till hypotesernas utformning vilket leder till 

Öhrns grundläggande hypoteser som redovisas därefter.  

 

Krigföringsnivåernas inverkan – Teknik är mer närvarande vid de lägre krigföringsnivåerna 

även om utbyte mellan teknik och krigföring sker på flera nivåer. Det är med detta logiskt att 

anta flertalet skillnader i spårbarheten mellan teknik och krigföring i de olika 

krigföringsnivåerna. Den mer direkta närvaron av tekniska vapen-, sensor-, och 

motmedelssystem medför en tydligare och mer mätbar påverkan. Öhrn argumenterar att detta 

är logiskt och teoretiskt troligt men undersöker inte detta orsaksförhållande närmare med 

hänsyn till teorins taktiska utgångspunkt.18  

 

Teknik som stödjer ett offensivt uppträdande – Enskilda tekniska systems förmågor inverkar 

primärt inte på taktiken utan genererade tekniska förmågor och funktioner påverkar 

förändringen i styrkebalansen mellan taktiska grundprinciper. Öhrn åsyftar att 

styrkeförhållandet mellan offensivt och defensivt taktiskt uppträdande varierat historiskt med 

hänsyn till den tekniska förbättringen. Med bakgrund i Hughes19 sjötaktiska teorier att en av 

modern tids taktiska grunder är ”att anfalla effektivt först” och Biddles20 teori om 

förutsättningen för en lyckad taktik kräver stöd i rådande teknik menar Öhrn att teknik som 

främjar offensiv taktik har högre påverkansmöjlighet än den som inte gynnar det. Öhrn 

påpekar vidare att även om hypotesen är logisk förekommer definitionsproblem kopplade till 

den offensiva taktiken och föranleder svårigheter i dess prövning.21 

 

Dynamisk teknik men statisk taktik – Öhrn betonar, genom flera teoretiker, att teknik är snabbt 

föränderligt och att det finns stöd för att taktiken inte reformeras i samma takt. Således verkar 

det inte förekomma ett linjärt förhållande mellan teknik och taktik. Tillämpning med ny 

teknik och förutvarande taktik innebär ett förhållandevis taktiskt vidmakthållande trots 

teknisk utveckling. Detta antyder att det saknas ett kausalt samband mellan teknik och 

taktik.22 

 

                                                
18 Öhrn, Erik, s. 18 
19 Hughes, Wayne P., Fleet Tactics and Coastal Combat, 2.ed., Annapolis, Naval institute Press, Md, 2000 
20 Biddle, Stephen, Military Power: explaining victory and defeat in modern battle, Princeton University Press, 
Princeton, N.J., 2004 
21 Öhrn, Erik, s.18 
22 Ibid, s.18–19 
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Det tekniska systemets storlek är avgörande för den taktiska utvecklingen – Genom bland 

annat stöd från Lautenschläger23 menar Öhrn att enskilda tekniska framsteg inte på egen hand 

kan framkalla taktisk utveckling då det krävs flera samarbetande tekniska framåtskridanden. 

Det utvecklade tekniska systemets storlek är avgörande för effekten på den taktiska 

utvecklingen. Större system medför högre påverkansmöjligheter med hänsyn till ekonomiska, 

organisatoriska och prestigemässiga investeringar vilket skulle kunna påvisa ett högre värde 

för användaren och med det nyttjas maximalt.24  

 

Betydelsen av en medveten taktikutveckling – Implementering och användande av tekniska 

system kan föranleda två typer av taktisk utveckling; en medveten och av organisationen 

bejakande eller en omedveten utveckling utan organisationens aktiva deltagande. Genom 

Biddles teori menar Öhrn att den tekniska utvecklingen straffar taktiken och föreskriver en 

förändring den annars inte mäktat utveckla på egen hand. Vidare anser Öhrn, via Hughes och 

Van Crevelds25 teorier, att vissa förutsättningar måste vara uppfyllda inom organisationen för 

att möjliggöra teknikens påverkan. Tillsammans beskriver följande förutsättningar förmågan 

till en medveten taktikutveckling; taktisk kreativitet, strävan att ompröva sin taktik samt en 

struktur för taktikutveckling. 

 

Tekniken och egenskyddet – Teorin framförd av Hughes är för Öhrn särskilt markerande i 

denna hypotesformulering där moderna marina system utvecklas medelst en av två annars 

polära riktningar; ”…principen om ett aktivt försvar som kan möta en motståndares 

eftersträvade första anfall”, eller ”… principen om att utifrån dolt uppträdande och 

vilseledning undvika upptäckt och inmätning och därmed bekämpning.”. Den tekniska 

utvecklingen har generellt främjat verkan över skydd eftersom storlek och slagkraft inte 

kunnat mäta sig mot utvecklingen av eldkraft. Med detta är det rimligt att utvecklingen valt 

den riktning som stärks av Biddles teori, teknikens förstärkning i fråga om taktikens behov av 

vilseledning och dolt uppträdande. Således ökar möjligheten för tekniken att påverka taktiken 

om den syftar till att skapa förmåga att undvika upptäckt snarare än slagkraft och 

stryktålighet.26  

 

                                                
23 Lautenschläger, Karl, 1983, Technology and the Evolution of Naval Warfare, International Security, Vol. 8, 
No. 2, pp. 3-51 
24 Öhrn, Erik, s. 19 
25 Van Creveld, Martin 
26 Öhrn, Erik, s. 20 
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2.3 Presentation av teori 

Efter Öhrns hypotesformulering introducerad enligt ovan, presenteras nedan en lista av 

sammanfattade hypoteser följt av ett klargörande för Öhrns slutsatser ansluten med den 

efterföljande prövning som teorin har uthärdat. Detta syftar till att upplysa om den 

progression teorin genomgått för att redovisa teorin för denna uppsats.  

 

2.3.1 Öhrns grundläggande hypoteser 

1. Genom att ny teknik tillämpas med gammal taktik hålls taktiken därmed relativt 

konstant trots den tekniska utvecklingen. 

2. Storleken på det tekniska systemet som utvecklats är avgörande för den påverkan på 

taktiken som tekniken får, genom att enskilda tekniska förutsättningar sällan förmår 

påverka taktiken medan större tekniksystem har större möjlighet att påverka. 

3. Teknikens förmåga att påverka taktiken är beroende av att organisationen redan har 

en form och struktur för medveten taktikutveckling. 

4. Om tekniken syftar till att skapa förmåga att undvika upptäckt framför slagkraft och 

stryktålighet, kommer tekniken förmå utveckla taktiken.27 

 

2.3.2 Slutsatser 

Med utgångspunkt i Öhrns resultat av sin hypotesprövning kan konstateras att inledningen av 

ett tekniskt systems levnad har stor betydelse. Teknik kan vid implementering hämmas av 

dåvarande tillämpad taktik, om inte helt stoppas av denna. En förklaring till detta kan vara att 

taktiken som används vid implementeringen reglerar hur teknikens förmågor och möjligheter 

uppfattas och tas tillvara på. Undersökningen har påvisat fördelar med att låta teknik- och 

taktikutveckling ske parallellt i syfte att inte avgränsa tekniska möjligheter med en taktik 

skapad utifrån andra villkor.  

Vidare har Öhrns undersökning visat att en framstående faktor för teknikens möjligheter att 

påverka taktiken genom dess storlek. Genom att påvisa den relativa storleksskillnaden mellan 

analyserade system och dess påverkan på taktiken kan inte en kategorisk storleksmätning 

fastställas men dess relation till systemmängden förespråkar att ju större tekniskt system desto 

starkare möjlighet att påverka taktiken förekommer.  

Avslutningsvis framhäver Öhrn organisatorisk struktur och funktion för medveten 

taktikutveckling som verkande för teknikens förmåga att påverka taktiken eftersom det ter sig 

                                                
27 Öhrn, Erik, s.20  
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att tekniken influerar taktiken i samma kanaler som övriga inflytanden. Därmed kan inte 

påstås att tekniken kan framtvinga en omedveten taktikutveckling.28 

 

2.3.3 Sammanfattning – val av teori 

Öhrns hypoteser refereras genom följande punkter för en teknisk kombination av 

förutsättningar att påverka och utveckla taktiken. Detta presenteras därefter som en modell för 

sambandet mellan teknik och taktikutveckling som en isolerad envägspåverkan:  

• Teknikutvecklingen skall utgöras av ett större tekniksystem och inte enskild teknisk 

förändring. 

• Tekniken skall implementeras inom ramen för en taktik som inte härrör till tidigare 

tekniska system utan som har förberetts för tekniken. 

• Organisationen inom vilken tekniken implementeras skall ha förutsättningar för att 

bedriva en medveten taktikutveckling.29  

Figur 1: Öhrns modell30 
Tillsammans med modellen kan ovanstående förutsättningar sammanfattas med att det krävs 

en utveckling av ett större tekniskt system, en mogen taktikutövning och en organisation med 

förmåga till en medveten taktikutveckling för att tekniken ska förmå påverka en 

taktikutveckling.  

                                                
28 Ibid, s. 48–49 
29 Öhrn, Erik, s.50 
30 Ibid, s.50 
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2.4 Relevans 

Teorin är framtagen genom en uppsats på D-nivå och prövad vid fyra tillfällen vid 

Försvarshögskolan; en inom flygkraftskontext, två tillfällen inom marinstridskontext, samt 

genom en prövning på markstridskontext. Teorins tillkomst prövades inom en marin kontext 

och har sedermera undersöks metodologiskt utifrån fall inom snarlika och generella tekniska 

system inom den svenska försvarsmakten. Teorins beskrivning och generalitet talar för att en 

isolerad kausalteori som lämpar sig att prövas inom ett högre taktiskt sammanhang. Med 

hänsyn till att teorin ännu är ny inom ämnet kommer studien att fokusera på Öhrns 

grundläggande framställning och inte teorins senare undersökningars individuella resultat och 

inskränkningar. Således kommer inte tidigare falsifierade hypoteser att försummas utan ställas 

inför ytterligare prövning. 

 

2.5 Centrala begrepp 

Taktik 

”… är en sammanfattande benämning på de över tiden varierande medel och metoder som 

används för att i varje situation nå ett bestämt syfte och övrig verksamhet.”31  

 

Teknik 

Med teknik menas fysiska konstruktioner och dess egenskaper, karaktäristik och 

funktionalitet, såsom en faktisk produkt eller redskap för att nå fastställda målsättningar.32  

 

Taktikutveckling 

En medveten taktikutveckling förutsätter att organisationen har en avsikt att förändra eller 

utveckla sin taktik. Detta sker genom en struktur med fastställda eller allmänt accepterade 

processer eller modeller, system och strukturer för erfarenhetshantering samt prövning av 

taktiska idéer.  

 

En omedveten taktikutveckling motsätter sig den medvetna och därigenom saknas struktur 

och avsikt vid en förändring eller utveckling hos taktiken.33  

  

                                                
31 Arméreglemente Taktik: AR Taktik: 2013, Försvarsmakten, Stockholm, 2013, s. 53 
32 Öhrn, Erik, s. 4 
33 Ibid, s. 5 
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3. METOD 
Kapitlet inleds med uppsatsens forskningsdesign för att därefter redovisa val av metod, fall 

och material. Slutligen presenteras en källkritisk granskning och forskningsetiska 

överväganden samt uppsatsens operationalisering. 

 

3.1 Forskningsdesign 

Studien riktar sig mot att pröva en teori framtagen för att undersöka och förklara 

orsakssambandet mellan teknik och taktikutveckling. Teorin har framställts genom en 

hypotetiskt deduktiv metod34 och prövad på två fall inom den svenska marinen. Därmed 

kommer studien att pröva teorin mot en fallstudie inom den svenska armén för att öka 

förståelsen för hur teknik påverkar taktik och möjligen stärka eller falsifiera teorin. Valet att 

pröva teorin mot endast ett fall är medvetet eftersom fokus ligger på att studien ska lyckas 

genomföra en undersökning inom en för teorin ny kontext. Därmed finns det utrymme att 

vidare undersöka sambandet mellan teknik och taktik inom markstridssammanhanget.  

 

Inledningsvis studeras forskningsläget kring sambandet mellan teknik och taktik i den 

utsträckning krigsvetenskapliga teoretiker avhandlat ämnet tidigare. Dessutom sammanfattas 

tidigare uppsatser som prövat teorin sedan Öhrn presenterade den i sin avhandling från 2011. 

Detta följs av en teoretisk bakgrund till Öhrns framställning under teorikapitlet, vilket allt 

syftar till att skapa en förståelse för teorin och dess utmaningar fram till denna studie. 

Tidigare forskning studeras genom kvalitativ textanalys i syfte att undersöka perspektiv och 

tidigare debatter samt återges i uppsatsen. Även studiens empiriska material är undersökt 

genom kvalitativ textanalys för att återge och frambringa kunskap om hur teknik och taktik 

korrelerat i utvecklingen.  

För en teoriprövande studie genom en kvalitativ textanalys av både teorin och empirin krävs 

att helheten av texterna undersöks och att det nödvändiga innehållet lokaliseras via noggrann 

behandling.  

Analysen baseras på indikationer där analysverktyget utgörs av en operationalisering av 

teorin. Analysen genomförs kategorisk för varje teoretisk förutsättning via den kvalitativa 

textanalysen. Därefter presenteras en sammanfattning med slutsatser kopplat till uppsatsens 

syfte, teorins förutsättningar och sedan dess falsifiering eller stärkande. Slutligen diskuteras 

behov av vidare forskning och påföljande frågeställningar. 

                                                
34 Redovisad i Kapitel 2 – Teori, 2.2 Bakgrund 
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3.2 Val av metod 

Kvalitativ textanalys har valts för studien eftersom det som eftersöks antas befinna sig i 

empirins helhet och inte vara resultatet av litteraturens olika delar. Genom att kvalitativt 

granska texternas olika delar lyfts det väsentliga ur dessa fram för analys.35 En av många 

anledningar är att detta minskar mängden information som presenteras i studien genom att 

explicit redovisa avgörande empiri. Avsikten är att framhäva mer detaljer och erhålla mer 

utförliga beskrivningar.36 Metoden är fördelaktig när det kommer till att pröva hypoteser och 

teorier för teoriutveckling.37 En annan anledning är att undersökningens fokus hela tiden skall 

kunna genomsyra granskningen utan vilseledande eller irrelevanta beskrivningar.  

Genom den kvalitativa textanalysen genomförs tolkningar av texten för inom ämnet relevant 

kontext. Tolkning är mer eller mindre komplext vilket ställer krav på att analysverktyget utgår 

från teoretiska utgångspunkter och undersökningens centrala begrepp. Beskrivningar och 

tolkningar måste tydligt presenteras så att det för läsaren går att urskilja vad som är skildring 

och vad som är förklaring, oavsett vilken förförståelse en läsare har.38 Eftersom uppsatsens 

syfte är att pröva Öhrns teori skulle en kvantitativ undersökning vara mindre lämplig att 

genomföra med anledning av teorins ursprungliga utformning. 

 

Uppsatsen genomför en fallstudie i syfte att pröva Öhrns teori för vidare forskning. Genom 

detta studeras teorins applicerbarhet för generalisering i sambandet teknik och taktik. Detta 

tillvägagångssätt kan således falsifiera eller stärka teorin och med detta möjligen bistå till en 

ökad förståelse och teoriutveckling. Det förekommer risker med att endast nyttja ett fall för 

studien. Bland annat möjliggörs flertalet olika förklaringar ur resultatet utan att med enkelhet 

kunna tillbakavisa dessa. Med andra ord kan tolkningarna visa sig vara många och till del 

mycket svåra att förkasta.39 För att kunna genomföra och överskådligt presentera 

undersökningen och dess resultat kommer teorin nedan att operationaliseras och ett antal 

indikatorer framställas som analysverktyg. Dessa utgör grunden för vilka delar av empirin 

som undersöks i syfte att kunna bemöta hypoteserna.   

                                                
35 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & Wängnerud, Lena, Metodpraktikan: 
konsten att studera samhälle, individ och marknad, Femte upplagan, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017, s. 211ff 
36 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl., Liber, 
Malmö, 2003, s.20–21 
37 George, Alexander L. & Bennett, Andrew, Case studies and theory development in the social sciences, MIT, 
Cambridge, Mass., 2005, s.19-22 
38 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- 
och diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012, s.30–32 
39 Teorell, Jan & Svensson, Torsten, Att fråga och att svara: samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl., Liber, 
Stockholm, 2007, s.82–83 
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3.3 Val av fall 

Uppsatsens är riktad mot att undersöka fallet för införandet av stridsfordon 90 med fokus på 

systemet och dess inverkan på taktiken för bataljons- och brigadnivån. Fallet utgör ett typiskt 

fall40 med hänsyn till att systemet representerar typfordonet för stridande mekaniserade 

enheter i de svenska krigsförbanden och därmed kan det beskrivas som ett väsentligt tekniskt 

system.41 Därtill fanns innan införandet av stridsfordon 90 en taktik för pansar- och 

mekaniserade förband som sedan utvecklats enligt det empiriska underlaget. 

Valet av fall är medvetet avgränsat till ett i syfte att möjliggöra en teoriprövning för en enligt 

teorin nyare kontext. Därmed möjliggörs vidare teoretisk forskning inom markstridskontexten 

i framtida studier. En av de främsta omständigheterna till denna avgränsning är tidsaspekten 

för studiens genomförande. 

 

3.4 Val av material 

Materialet för undersökningen är främst framfört genom reglementen från perioden för 

stridsfordon 90-införandet med kopplingar för tiden innan genomförandet. Detta genomförs 

eftersom det är den officiella och uttryckliga dokumentation som öppet beskriver systemets 

taktiska metoder. Fokus ligger på att undersöka den dokumentation som omfattar den 

krigföringsnivå som är aktuell för studien.  

Huvudsakligt material innan införandet av stridsfordon 90 är från Pansartruppreglemente 

1984–1986. Material för perioden efter införandet är i huvudsak Bataljons- och 

kompanireglementen vid pansar-/mekaniserade förband från 1995. Vidare material har 

undersökts för perioden efter att införandet av stridsfordon 90, 1995–2003, genom 

Brigadreglemente Armén. Övrigt material är nyttjat i syfte att intyga tidigare material eller 

som resurs för vidare beskrivning.  

Materialet är inhämtad främst genom studier vid Krigsarkivet i Stockholm och utgör i fallet 

primärkällor. Samtliga verk är tryckta genom Försvarsmakten och/eller Chefen för armén och 

i direkt anslutning inför och efter införandet av det tekniska system som fallet behandlar. 

Materialet återfinns vid Krigsarkivet i endast ett exemplar och måste studeras på plats. 

Ytterligare undersökning av material har skett vid Armémuseums arkiv samt Anna Lindh-

biblioteket för att komplettera inhämtningen.  

                                                
40 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, s.85 
41 Försvarsmakten, Materiel och teknik, Mark,  
https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-teknik/mark/ (Hämtad 2018-04-25) 
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3.5 Källkritik 

Materialet har genomgått en källkritisk granskning genom äkthets-, tids-, beroende- och 

tendenskriterierna42. Här nämns de kriterier som påverkat uppsatsens undersökning och 

resultat. Samtlig empiri har uppfyller kravet för äkthet eftersom det utgör dokumenterad 

erfarenhet arkiverad vid statliga myndigheter och institutioner. För underlagets krav på 

oberoende har andra utgåvor än de som slutligen nyttjats undersökts vilka bekräftar innehållet 

i använt material. Material är i huvudsak publicerat för tidsperioden då det varit aktuella, 

exempelvis reglementen. För den senare delen av undersökningen förekommer material som 

samlat in referenser som inte kan anses hålla tidskriteriet, bland annat utsagor från personal, 

muntligt och skriftligt. Dock förekommer inte dessa delar av materialets referenser i 

undersökningen. Det främsta kriteriet som påverkar undersökningen är tendenskriteriet. Den 

empiri som är nyttjad utgår framförallt från den svenska försvarsmakten och är därmed den 

dokumentation som presenteras officiellt. Det saknas härmed en verklighetsbild som annars 

kunnat undersökas om en mer omfattande undersökning möjliggjorts. Dessutom saknas 

underlag med vetenskaplig förankring i materialvalet, även om detta är ett medvetet val för 

undersökningen.  

 

3.6 Etiska överväganden 
Uppsatsen har inte genomfört intervjuer, observation eller experiment vilket utesluter behovet 

av etiska överväganden i direkt förhållande till andra människor. Med detta kräver studien 

inte att informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet upprätthålls.43  

 

Gällande uppfyllandet av god forskningssed är hänvisningen till CUDOS-kraven aktuell. De 

fyra kraven, communism (rätt att ta del av forskningsresultatet), universalism (bedömning 

utifrån vetenskapliga kriterier), disinterestedness (som enda motiv att forskningen skall bidra 

med nya kunskaper) och organized scepticism (moget ifrågasättande och granskning), är 

samtliga viktiga att uppfylla.44 Uppsatsen kommer vid färdigställande att publiceras vid 

Försvarshögskolan, utgår från vetenskaplig grund och avser att bidra till kunskapen kring 

teknikens påverkan på taktiken. Inga dolda eller övriga motiv föranleder arbetes resultat. All 

granskning och arbetets slutsatser drivs av undersökningens resultat. 

  
                                                
42 Esaiasson, et al, s. 288–296  
43 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, s. 59–66 
44 God forskningssed [Elektronisk resurs], Reviderad utgåva, Vetenskapsrådet, Stockholm, 2017, 
https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/ (Hämtad 2018-05-05) 



Eric M. Thellman 2018-05-09  
1OP415 

Sida 23 av 45 

3.7 Operationalisering  

3.7.1 Bakgrund 

Här definieras studiens självständiga analysverktyg för undersökningen genom ett antal 

formulerade indikatorer i syfte att kunna pröva teorin och studera sambandet mellan teknik 

och taktik. Öhrns slutsatser för sin preliminära teori sammanfattas nedan tillsammans med de 

initiala hypoteserna som bildat teorin. Genom dessa fastställs operationaliseringens 

indikatorer för analys av undersökningsmaterialet och vidare slutsatser för teorins prövning. 

Eftersom Öhrn i sin avhandling falsifierat och avfärdat den fjärde hypotesen kommer den 

härefter att strykas.  

 

Öhrns grundläggande slutsatser: 

• Teknikutvecklingen skall utgöras av ett större tekniksystem och inte enskild teknisk 

förändring 

• Tekniken skall implementeras inom ramen för en taktik som inte härrör till tidigare 

tekniska system utan som har förberetts för tekniken 

• Organisationen inom vilken tekniken implementeras skall ha förutsättningar för att 

bedriva en medveten taktikutveckling.45  

De tre slutsatserna kommer fortsättningsvis att sammanfattas som tre förutsättningar för 

sambandet mellan teknik och taktik och dess utveckling; Teknisk utveckling, Medverkande 

taktik, Organisatorisk förmåga till medveten taktikutveckling. 

 

3.7.2 Definition och indikatorer 

Teknisk utveckling 

Teknikutvecklingen i sammanhanget för undersökningen måste enligt Öhrns slutsatser 

utgöras av ett större tekniksystem vilket i tidigare forskning inte är definierat. Med hänsyn till 

att varken denna studie eller tidigare forskning valt att finna antingen en kvalitativ eller 

kvantitativ mätbarhet för omfattningen av ett systems storlek krävs en precisering för vidare 

analys. Detta föranleder den första indikatorn i operationaliseringen, det tekniska systemets 

storlek i relation till den totala systemmängden. Storleken avgörs inte av systemets volym 

eller kostnad för övriga resurskrav (exempelvis bränsle, personal eller underhåll) utan av dess 

påverkan på och integration med övriga system. Dock föreligger ingen exakt definition av hur 

stort systemet behöver vara för att påverka taktiken.  

                                                
45 Öhrn, Erik, s.50 
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Det tekniska systemets storlek utöver i relation till total systemmängd måste även definieras 

för dess betydelse vid införande. System i sig skall kunna betraktas som väsentligt för 

taktiken och med det påvisa ett behov av anpassning. Med detta menas exempelvis att 

införandet av ett system som liknar ett tidigare, eller är att anse som en uppdatering, inte 

företräder en teknisk utveckling. Istället definieras detta som att en teknisk utveckling utgår 

från att vara ett sammansatt system med uppsåt att förändra eller byta ut ett annat system. 

Målsättningen med de olika systemen kan vara densamma men funktioner och förmåga hos 

det nya systemet är annorlunda. Operationaliseringens andra indikator förblir således det 

tekniska systemets förändrade relevans, eller systemets funktion och förmåga är förändrat. 

 

Medverkande taktik 

Öhrn presenterar i sina slutsatser att en inledande period av ett tekniskt systems 

implementering är av betydande vikt för att kunna påverka den taktiska utvecklingen. 

Dessutom skall implementeringen enligt slutsatsen genomföras ”…inom ramen för en taktik 

som inte härrör till tidigare tekniska system utan som har förberetts för taktiken”46. Denna 

indikation finner Öhrn i sin fallstudie mot systemet Stridsbåt 90H och menar att det sannolikt 

existerat ett ömsesidigt förhållande mellan teknik och taktik i utvecklingsstadiet av systemet. 

Med detta antas och definieras följande indikatorer för den teoretiska utgångspunkten att 

organisationen förberetts på möjligheten att ompröva och anpassa sig för en taktikutveckling 

och att organisationen således aktivt försöker utveckla taktiska möjligheter vid införandet av 

ett nytt tekniskt system. Tidigare beprövad taktik skall följaktligen inte förkastas eller 

förbehållas utan är fundamentet för vidare utveckling.  

 

Organisatorisk förmåga till medveten taktikutveckling 

Som nämnt har Öhrns slutsatser även indikerat att organisatorisk struktur och funktion är 

produktivt för teknikens möjligheter att påverka taktiken. Om teknik, liksom många andra 

faktorer, kan influera taktiken och dess möjliga utveckling krävs det en organisatorisk 

medvetenhet att ta tillvara på dessa influenser och ompröva taktiken efter dess inflytande. Om 

detta inte sker medvetet kommer tekniken inte förmå att bistå till en utveckling och riskerar 

att förkastas eller inte nyttjas enligt sin potential. Definitionen av en medveten utveckling är 

förhållandevis problematisk med hänsyn till dess prövbarhet. En förutsättning för att kunna 

                                                
46 Öhrn, Erik, s. 50 
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indikera denna faktor är att organisationen, inom eller utanför tänkt användares enhet, aktivt 

tagit ställning till det tekniska systemets förmåga och funktion och därmed kunnat påvisa 

medvetna beslut med hänsyn till systemets inledande taktiska möjligheter och begränsningar. 

Följaktligen måste där finnas indikationer på en aktiv införandestruktur eller spårbarhet inom 

organisationen för taktisk anpassning till det tekniska systemet. 

 

3.7.3 Analysverktyg 

Teoretiska förutsättningar Indikatorer 

Teknisk utveckling 

• Det tekniska systemets storlek i relation 

till den totala systemmängden 

• Det tekniska systemets förändrade 

relevans 

Medverkande taktik 

• Förberetts på möjligheten att ompröva 

och anpassa sig för en taktikutveckling 

• Aktivt försöker utveckla taktiska 

möjligheter 

Organisatorisk förmåga till medveten 

taktikutveckling 

• Spårbarhet inom organisationen för 

taktisk anpassning till det tekniska 

systemet 

 Tabell 1: Analysverktyg från operationaliseringen 
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4. UNDERSÖKNING 
Under kapitlet presenteras en kort bakgrund för det tekniska systemet, därefter följer varje 

teoretisk förutsättning med egen rubrik där undersökningen redovisas. För varje redovisning 

följer en återkoppling till respektive indikator för dess teoretiska förutsättning.  

 

4.1 Bakgrund 

Vid starten av 1994 levererades de första stridsfordon 90 till Försvarsmakten. Projektet 

startades redan 1983 med Försvarsmakten, Försvarets Materielverk (FMV) och 

försvarsindustrin och redan 1985 beställs chassi och kanon till projektet. 1991 genomförs en 

första seriebeställning av stridsfordon 90, i grundutförandet Stridsfordon 9040 (Strf 9040). 

Två år senare läggs ytterligare en seriebeställning på systemet, då i synnerhet funktionsfordon 

i form av Eldledningspansarbandvagn 90 (Epbv 90), Luftvärnskanonvagn 90 (Lvkv 90), 

Stridsledningspansarbandvagn 90 (Stripbv 90) och Bärgningsbandvagn 90 (Bgbv 90). Sedan 

1998 har systemet uppgraderats flertalet gånger, bland annat med gyrostabilisering för kanon 

och anpassning för internationell tjänst.47  

 Specifikationer för stridsfordon 9040A/B:48 

Längd: 6,55m Bredd: 3,17m Markfrigång: 0,45m Höjd: 2.17m 

Stridsvikt: 23,1ton Hastighet: 70km/h  Besättning: 3–7 stycken  

Räckvidd: 320km Beväpning: Akan 40/70b Bb, 7,62 ksp m/39, Rökkastare 80mm 

 
Figur 2 Stridsfordon 9040B49 

                                                
47 Försvarets Materielverk, FMV. Stridsfordon 90., 2016-12-12, http://www.fmv.se/sv/Projekt/Stridsfordon-90/ 
(Hämtad 2018-03-28) 
48 Lindström, Rickard O. & Svantesson, Carl-Gustaf, Svenskt pansar: [90 år av svensk stridsfordonsutveckling], 
Svenskt militärhistoriskt biblioteks förlag, Stockholm, 2009, s. 102 
49 Stridsfordon 9040B: instruktionsbok, Försvarets materielverk, Stockholm, 2003, M7786-012200 
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4.2 Teknisk utveckling 

Stridsfordon 90 var utrustat med en 40 mm automatkanon och en 7,62 mm kulspruta. Med 

vapensystemen kunde fordonet bekämpa helikoptrar och fordon på upp till 2000 meter.50 Vid 

jämförelse med föregående stridsfordon, Pansarbandvagn 302, utgjordes beväpningen av en 

20mm automatkanon m/47 D.51 Genom sin automatkanon tillförde stridsfordon 90 

möjligheten att verka mot pansarmål på längre avstånd. Utformningen för systemets 

nyttjande, på kompaninivå, var fyra jämförliga plutoner med strid som huvudsaklig uppgift. 

Till detta fanns en stab- och trosspluton som bistod kompaniet med lednings- och 

underhållsförmåga. Ingående i stabs- och trossplutonen ingick även en eldledningsgrupp för 

att möjliggöra understöd av indirekt eld.52 Eldledningsgruppen hörde till kompaninivån men 

som i striden styrdes av bataljonschefen varpå denna i själva verket var en bataljonsresurs.53  

 

En mekaniserad bataljon skulle bestå av fyra kompanier uppdelat i två stridsvagnskompanier 

och två pansarskyttekompanier tillsammans med ett ingående haubitskompani för understöd 

av indirekt eld.54 Stridsvagnskompanierna kunde lösa samma verkansuppgifter55 som de 

mekaniserade kompanierna och till del även på längre avstånd men den väsentliga skillnaden 

systemen emellan stridsfordonets möjligheter till verkan mot avsutten trupp och verkan i 

betäckt terräng56. Stridsfordon 90 var således inte det enda tekniska system som uppfyllde 

förmågan för likvärdig verkan utan andra system, såsom stridsvagnar, kunde lösa denna 

uppgift lika väl eller mer slagkraftigt.57 

 

Utöver verkan uppfyllde stridsfordon även förmågan till skydd58 genom bland annat dess 

bepansring och rörlighet. Systemets rörlighet utgjordes av dess hastighet, markfrigång och 

räckvidd tillsammans med möjligheten att röra sig i olika terrängavsnitt. Utan en mer 

                                                
50 Strf [stridsfordon] 9040A: instruktionsbok, Försvarets Materielverk, Stockholm, 2002, M7786-008800, s. 16; 
Bark, Patrik, Stridsfordon 90, en krigsmaskin i en internationell kontext, Stockholm, Försvarshögskolan, 2010, s. 
16–21; Lindström, Rickard O. & Svantesson, Carl-Gustaf, s. 102 
51 Pbv [Pansarbandvagn] 302A: instruktionsbok, Försvarets Materielverk, Stockholm, 1996, M7786-008200, 
1.Innehåll s.15–17 
52 Kompanireglemente armén, Pansar-/Mekaniserat skyttekompani: kap 4–8 = KompR A P-/Mekskkomp, 
Förhandsutg., Försvarsmakten, Stockholm, 1995, s. 17–18  
53 Bataljonsreglemente armén, Pansar-/Mekaniserad bataljon: kapitel 5–8 = BatR A P-Mekbat, Förhandsutg., 
Försvarsmakten, Stockholm, 1995, s. 34 
54 Ibid, s. 9-10  
55 Verkansuppgifter är lika med uppgifter för att åstadkomma en reducering i motståndarens förmåga och vilja 
att fortsätta striden, genom bekämpning eller annan påverkan.   
56 Betäckt terräng menas terrängavsnitt som till del eller mycket omfattande omgärdas av skog och buskar.  
57 Johansson, Robert, s. 18 
58 Skydd syftar till att undgå eller minska en motståndares verkan på eget förband och dess ingående delar. 
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ingående redogörelse för de olika systemens rörelseduglighet kan här redovisas att både 

stridsvagnarna och stridsfordonen hade god rörlighet trots att den förstnämnda var något 

långsammare och större i volym.59 Med detta kan den logiska slutsatsen dras att bataljonen 

kunde nyttja fler system än stridsfordon 90 för att upprätthålla förmågan till rörlighet och 

skydd. Dock förekommer det på kompaninivå skillnader eftersom indelningen, som tidigare 

berört, utgjordes av endast stridsvagnar eller endast stridsfordon inom kompanierna. Således 

är det på kompaninivå endast stridsfordonet i sig som utgör det tekniska systemet för verkan, 

skydd och rörlighet, bortsett från soldatens egna beväpning, skyddsutrustning och fysiska 

förmåga.  

 

4.2.1 Återkoppling till indikatorer 

 

• Det tekniska systemets storlek i relation till den totala systemmängden 

 

Stridsfordon 90 som ensamstående system vid en mekaniserad bataljon hade ingen fristående 

roll utöver självständiga uppdrag inom ramen för bataljonens strid. Dessutom visar 

undersökningen att stridsfordon 90-system ställt jämte förbandets stridsvagnar kunde lösa i 

stort liknande uppgifter. Tekniska skillnader har inte redovisats mellan stridsfordon 90 och 

stridsvagnarna eftersom systemet inte avser ersätta dessa. Stridsfordonet ersätter tidigare 

stridsfordon och har i det avseendet en större storlek i relation till den totala systemmängden.   

 

• Det tekniska systemets förändrade relevans 

 

Genom införandet av stridsfordon 90 kunde förbandet genomföra en allt mer rörlig strid 

samtidigt som systemet i sig med en kraftigare bestyckning nu kunde vara en gemensam 

plattform för skydd, rörlighet och eldkraft. Denna skillnad från tidigare är mer påtaglig på 

lägre nivå men kan ha en mer utslagsgivande effekt vid en mer kvantitativ undersökning. 

Stridsfordon blev med införandet mer jämbördiga med bataljonens övriga typfordon, 

stridsvagnar, men fortfarande ett komplement till det mekaniserade systemet.  

 

  

                                                
59 Lindström, Rickard O. & Svantesson, Carl-Gustaf, s.64, 112 
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4.3 Medverkande taktik 

För att åstadkomma ett samband mellan taktik och tekniska system på bataljonsnivå kommer 

även det taktiska förhållandet och skillnaderna på kompaninivå att redovisas. Därigenom 

kommer förståelsen för systemets påverkan bli tydligare i en högre taktisk kontext.  

 

Innan stridsfordon 90-införandet reglerades pansarskytteförbanden av 1986 års 

pansartruppreglemente. Ett kompani skulle kunna ta ett anfallsmål om 500–700 meter bredd 

och upp till en kilometer i djupt inom en försvarsgrupperad motståndares område. Kompaniet 

skulle kunna försvara upp till två kilometer i bredd eller ett område upp till en kilometer i 

bred och djup.60 Kompaniets försvar utgick från att både skyttegrupper och pansarbandvagnar 

skulle uppta stridsställningen samt att alla understödsvapen skulle vara grupperade och 

försvar från alla håll skulle kunna uppnås. Förberedelser för växelstridsställningar omfattade 

grupperingsplatser för pansarvärnsvapen. Plutonerna skulle normalt tilldelas 

motståndsområden med uppgift att försvara motståndsnästen. Inom plutonen förelåg ansvaret 

att förbereda motanfall inom eget område eller i områden under ansvar av annan pluton.61 

Eventuellt tillbakadragande från stridsställningarna skulle ske på linje samordnat inom 

kompaniet, med fördel genom understöd från ett stridsvagnskompani. Dock är samordning 

mellan kompanier på en högre nivå, bataljonsnivån.62  

 

Pansarskytteförbandens anfall genomfördes genom metoden ta eller stormning. För detta 

delades en motståndare in i svag eller stark, vilket klargjorde vilken metod som skulle nyttjas. 

Vid en stark motståndare utgjordes genomförandet av stormning där närstrid och avsutten 

strid var mer regel än undantag. I vissa fall kunde stormning genomföras med uppsutten 

personal varpå fordonen och deras beväpning var avgörande. Stormning genomfördes med 

god samordning i tid och rum och den indirekta elden nyttjades enligt principen att verka mot 

stormningsområdet intill ett visst klockslag. Den egna förflyttningen i anfallsriktningen, över 

eget riskområde för artilleri skulle ske hastigt och i skydd från upptäckt och direktriktad 

verkan från motståndaren. En svag motståndare anfölls inom förfarandet ta vilket kunde ske 

med låg samordningsgrad i tid och rum.63  

 

                                                
60 Pansartruppreglemente. Pansarskytteförband = PR Pskförb, [1986 års utg.], Chefen för armén i samarbete 
med Försvarets läromedelscentral (FLC), Stockholm, 1986, s. 3:1–5 - 3:6–18; Johansson, Robert, s.19 
61 Ibid, s. 7:1-7 - 7:47-66 
62 Ibid, s. 7:124-129 
63 Ibid, s. 6:16-21 - 6:22-31 
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Efter stridsfordon 90-införandet kunde anfallsmålet vara så brett som tre kilometer och vid 

försvar skulle kompaniet vara grupperat inom ett område om två kilometer i bred och en 

kilometer i djup.64 Skillnaden från tidigare reglementen visar här nästintill på en fördubbling 

av anfalls- respektive försvarsområdet. Vid anfall mot en motståndare med lågt stridsvärde, 

jämförbart med tidigare svag motståndare, lades vikten på ett snabbt anfall med lågt krav på 

samordning. Vid anfall mot en motståndare med högt stridsvärde, jämförbart med tidigare 

stark motståndare, fokuserades mer på understöd och rörelse styrt i rum och tid för att minska 

förluster och annars vanliga friktioner i striden.65 Utifrån denna redovisning kan det 

konstateras att principerna för anfall mot motståndare baserat på styrka/stridsvärde inte 

förändrats. 

 

Vid kompaniets försvar av terräng genomfördes detta från stridsställning med personal 

uppsutten i stridsfordonen.66 En väsentlig skillnad från tidigare reglementerad försvarsstrid 

där soldater grupperade jämte stridsfordonen för kombinerad eldkraft. Detta kan härledas till 

den ökade eldkraften hos stridsfordonen jämfört med äldre nyttjade system.67 Försvaret 

förberedes med ordinarie-, växel- och alternativa stridsställningar och generellt var striden 

med rörlig med olika eldområden och beredduppgifter. Vid tillbakadragande nyttjades direkt 

och indirekt eld samt rök. Motståndaren kunde utsättas för motanfall när denne stannats upp, 

försökte kringgå försvaret eller inneslutit en av förbandets enheter.68 Utöver betoningen på 

ökad rörlighet och nyttjande stridsfordonens eldkraft är skillnaderna från tidigare inte 

väsentliga.  

 

Vidare fokuseras undersökningen på de taktiska metoderna för bataljonsnivån. 

Pansarbataljonen nyttjades, inom brigadens ram, för anfall och fördröjningsstrid. Bataljonen 

kunde genomföra självständiga uppgifter utan direkt ledning av brigaden. Bataljonens 

uppgifter var reglerade inom områden; inom en till två kilometer i bredd och upp till tre 

kilometer i djup ta anfallsmål, inom fem till tio kilometer i bredd och 20 till 30 kilometer i 

djup genomföra fördröjningsstrid samt inom 250 km2 avvärja luftlandsättning. Bataljonens 

fördröjningsstrid syftade till att bryta ned motståndarens förmåga, begränsa dennes 

                                                
64 BatR A P-Mekbat, s. 26–42 
65 Bataljonsreglemente armén, Stridsfordonsbataljon: Strf90/Pbv 302/Pbv 501 : kapitel 5-8 = BatR A Strfbat, 
Förhandsutg., Försvarsmakten, Stockholm, 1995, s. 18; KompR A P-/Mekskkomp, s. 10 
66 KompR A P-/Mekskkomp, s. 57 
67 Johansson, Robert, s. 25 
68 KompR A P-/Mekskkomp, s. 58–70 
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geografiska utbredning samt skapa tid för egna förband att organiseras. Fördröjningsstrid 

genomfördes med kombination av anfall och försvar, med understöd av indirekt eld och 

fältarbeten, till exempel genom mineringar och/eller skapandet av naturliga hinder. I öppen 

terräng, såsom vid fält eller åkrar, skulle striden tas med stridsvagnskompanier och 

pansarvärnsrobotförband. I mer betäckt terräng, annan svåråtkomlig terräng och i bebyggelse 

nyttjades främst pansarskyttekompanierna eftersom detta var mer besvärlig mark för 

stridsfordon att framrycka via.69 Som nämnt var bestyckningen på stridsfordonen vid den här 

tiden inte tillräcklig vilket medförde att skyttegrupperna och deras beväpning utgjorde 

eldkraften på kompaniet. Därmed var stridsvagnarna ett konstitutivt verktyg i mer öppen 

terräng medan skyttegrupperna hade bättre rörlighet och verkan i svåråtkomlig terräng och 

bebyggelse.   

 

Fördröjningsstriden efter införandet av stridsfordon 90 genomfördes fortsatt med 

kombinationen av anfall och försvar, med i hög grad av indirekt eld och fältarbeten. Detta 

medförde att relativt små förband kunde försvara och genomföra anfall på olika djup och mot 

terrängavsnitt som motståndaren försökte nyttja. Bataljonschefen var ansvarig att samordna 

anfall i fördröjningsstriden med hänsyn till omfattande fältarbeten och eldplanering samt 

underställda enheters utbredning och uppgifter. Anfall med stor risk till egna förluster 

minimerades genom planering och genomförande med understöd eller gott om 

förberedelser.70 I jämförelse med tidigare reglemente är de taktiska skillnaderna inte avsevärt 

annorlunda, dock betonas inte specifika kompanier eller stridsfordon för särskilda uppgifter 

eller funktioner, exempelvis vilket förband som nyttjas i särskild terräng. 

 

Anfall skulle, under tiden innan stridsfordon 90-införandet, i betäckt terräng, bebyggelse eller 

i annan svåråtkomlig terräng ske med pansarskyttekompanierna i tät och med 

stridsvagnskompanierna som understöd på linje. I mer öppen terräng skulle 

stridsvagnskompanierna anfalla först, på linje, och pansarskyttekompanierna utgjorde 

bataljonsreserv bakom täten på de anfallande kompanierna. Understöd av indirekt eld 

samordnades av bataljonschefen och vid större anfallsrörelser av brigadchefen. Inom 

                                                
69 Pansartruppreglemente. Pansarbataljon: PR Pbat, 1984 års utg., Chefen för armén, Försvarets bok- o. 
blankettförråd (distr.), Sundbyberg, 1984, s. 10:1-7- 10:19-24 
70 BatR A P-Mekbat, s.45-50 
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bataljonen beslutade bataljonschefen om vilket kompani som hade eldtillstånd med artilleriet 

eller om detta nyttjades direkt på order av bataljonschefen själv.71 

 

Anfall efter införandet av stridsfordon 90 var liksom för kompaninivån, med indelning av en 

motståndare i lågt respektive högt stridsvärde, och genomfördes med mer eller mindre grad av 

samordning. Anfall skedde generellt genom strid uppsuttet med hög hastighet och vanligtvis 

med understöd av indirekt eld.72 Inga större skillnader från tidigare tillvägagångssätt jämfört 

med innan införandet. Stridsfordon 90-införandet innebar dock förändringar i uppgifters 

områden; anfall skulle kunna ske upp till tre kilometers bredd, fördröjningsstrid genomfördes 

upp till tio kilometer i bredd och trettio kilometer i djup samt försvar mot luftlandsättning 

inom 250 km2 och hindra landstigning inom tio kilometers bredd.73 Reglementet förordade 

inte ett visst stridsfordon utan var avvägt för samtliga stridsfordon för ett gemensamt 

nyttjande inom bataljons ram.74  

 

Senare reglementen för pansar- och mekaniserade förband förordade anfallsmål som inte 

överstiger 1500 meter i bredd, fördröjningsområde inom upp till fem kilometer i bredd och tio 

kilometer i djup samt försvar från stridsställning inom tre kilometers bredd. Äldre 

stridsfordon som ännu var i bruk vid förbandet fick inte större försvarsområde än två 

kilometer i bredd.75 Vidare pekar senare dokumentation på att även den taktiska planeringen, 

exempelvis vid anfall, var baserad på flera faktorer och indelningen för en motståndare med 

högt eller lågt stridsvärde utgick från allt fler taktiska multiplikatorer.76 Även anfall från flera 

olika riktningar var mer regel än undantag och anfallsmål valdes för att nyttja stridsfordonens 

vapensystem och dess ökade räckvidd.77 

 

  

                                                
71 PR Pbat, s. 8:22 - 8:78-90 
72 BatR A P-Mekbat, s. 19-23  
73 Bataljonsreglemente armén, Stridsfordonsförband: BatR A Strf, Förhandsutg., Försvarsmakten, Stockholm, 
1995, Häfte 3, s.8, 16; BatR A P-/Mekbat, s.8 
74 Bataljonsreglemente armén, Stridsfordonsförband: BatR A Strf, Förhandsutg., Försvarsmakten, Stockholm, 
1995 s.3 
75 Brigadreglemente Armén. Pansarskyttekompani, Förhandsutgåva, Försvarsmakten, Stockholm, 2003, s. 14–15  
76 Ibid, s. 30–31  
77 Ibid, s. 60–61  
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4.3.1 Återkoppling till indikatorer 

 

• Förberetts på möjligheten att ompröva och anpassa sig för en taktikutveckling 

 

Undersökningen kan konstatera att viss anpassning till stridsfordonssystemets nyttjande skett. 

På bataljonsnivå finner undersökningen att, utöver att bataljonens geografiska 

uppdragsområde ökat, inga progressiva taktiska skillnader förekommer. Reglementerat 

utförande är snarlikt och anpassat för systemkonstellationen den avser reglera, det vill säga 

stridsfordon och stridsvagnar.  

 

• Aktivt försöker utveckla taktiska möjligheter 

 

Det är svårtydligt och inte explicit dokumenterat huruvida man aktivt sökt möjligheter för att 

utveckla taktiken dock förekommer i senare reglementen mer tolknings- och 

initiativutrymme. Regleringar kring stridsfordonens nyttjande och taktiska valmöjligheter är i 

1995-års och 2003-års reglementen mindre detaljbeskrivet och lämnar utrymme för 

anpassning till aktuell situation förbandet står inför. Den tekniska utvecklingen av systemet 

kan vara en faktor men detta kan likväl vara en konceptuell förändring för taktiken såväl som 

för övergripande ledningsfilosofi. Därmed kan konstateras att taktiska möjligheter ökat men 

om det beror på det tekniska systemet eller något annat kan inte klargöras.  
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4.4 Organisatorisk förmåga till medveten taktikutveckling 

Regeringen beslutade den 20 juni 1991 att bemyndiga den dåvarande chefen för 

Försvarsdepartementet att tillsätta en särskild utredare om en översyn för 

ledningsorganisationen inom totalförsvaret på central och regional nivå. Med detta utfördes en 

utredning om lednings- och myndighetsorganisationen för försvaret (förkortat LEMO) vilket 

sedermera grundade ett delbetänkande för Försvarsmaktens ledning, SOU 1991:112.78 Innan 

införandet av stridsfordon 90 i början av 1994 pekar propositionen på tydliga brister för 

försvarsmaktens stridsfordon, ”[s]tridsfordonen uppfyller inte de kvalitativa krav som 

motiveras av tänkbara uppgifter i krig”79, vilket tyder på en hög organisatorisk medvetenhet 

för behovet av teknisk utveckling. Med den tekniska medvetenheten följer ett organisatoriskt 

uttalande i propositionen som betonar vikten för införandet av stridsfordon 90: 

 

Vissa av brigaderna bör ges ytterligare förmåga genom att en av bataljonerna 

utrustas med stridsfordon 90. På sikt bör målet vara att samtliga brigader tillförs 

stridsfordon 90 till en bataljon.80 

 

Med avstamp i detta delbetänkande ingick i regeringens proposition inför försvarsbeslutet 

1992 ett antal identifierade behov, bland annat att ”[i] den professionella kompetensen ingår 

bl.a att utveckla taktik och stridsteknik för olika förbandstyper för att tillgodose aktuella och 

framtida operativa krav.”81. Dåvarande Överbefälhavare (vidare förkortat ÖB) ger som svar i 

sitt förslag att det för samtliga truppslag införts och upprättats centrum för utveckling av 

stridsteknik, krigsorganisation och utbildningsmetoder samt befälsutbildning.82 Dock 

förekommer inte explicit att dessa centrum även utvecklar taktik eller ansvarar för 

organisationens taktikutveckling.  

 

Försvarsmaktens centrum, särskilt för pansartrupperna, genomgick under åren som kom ett 

antal organisatoriska förändringar, från Pansartruppernas stridsskola fram till 1991 till 

Arméns Pansarcentrum till och med 1995 då denna förenades med Arméns 

                                                
78 Utredningen om lednings- och myndighetsorganisationen för försvaret, Försvarsmaktens ledning [Elektronisk 
resurs]: delbetänkande, Allmänna förl., Stockholm, 1991 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:sou-7263975 (Hämtad 2018-04-19) 
79 Regeringens proposition 1991/92:102 om totalförsvarets utveckling till och med budgetåret 1996/97 samt 
anslag för budgetåret 1992/93, Riksdagstryckeriet, Stockholm, 1992, s. 55 
80 Ibid, s.58 
81 Ibid, s.43 
82 Ibid, s. 70 
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Infanteri/Kavallericentrum under organisationsenheten Arméns Brigadcentrum.83 Dessa 

centrum hade bland annat till uppgift att utveckla taktik och stridsteknik med det yttersta 

ansvaret hos Pansarinspektören och sedan omorganiseringen 1991-1993 blev taktiken 

styrande för truppslagens utveckling.84 Ett annan uppdrag som dessa centrum uppfyllde var 

att genomföra undersökningar, pröva framtagna metoder och att tillhandahålla och publicera 

nya reglementen, vilket så genomfördes i utvecklingen av systemet stridsfordon 90.85  

 

4.4.1 Återkoppling till indikatorer 

 

• Spårbarhet inom organisationen för taktisk anpassning till det tekniska systemet 

 

Med bakgrund till redovisad organisatoriska medvetenhet, från högsta instans, regering, till 

lägre instans, förband, kan konstateras att spårbarhet och uppföljning för systemets införande 

och utveckling existerat. Med hänsyn till reglementerade förändringar för pansar- och 

mekaniserade förband föreligger även här en spårbarhet i anpassning till innevarande tekniska 

system. Att taktiken och dess utveckling blev ledande för organisationsenheten med ansvar 

för dess utveckling genom regeringsproposition talar för en hög medvetenhet och ett behov av 

att anpassa förbanden till tillgängliga resurser och system. 

  

                                                
83 Nilsson, Hans, Pansartruppskolorna och deras betydelse för pansartruppernas och arméns utveckling 1942–
1995: en minnesbok, Probus, Stockholm, 2003, s.172–206, 220 
84 Ibid, s.224 
85 Ibid, s. 209–211 
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5. AVSLUTNING 
Det avslutande kapitlet inleds med uppsatsens slutsatser och leder senare vidare till 

uppsatsens styrkor och svagheter. Uppsatsen avslutas med en redovisning av resultatets 

betydelse för yrkesutövningen och förslag för vidare forskning. 

 

5.1 Slutsatser 

Forskningsdebatten gällande sambandet teknik och taktikutveckling är ännu rudimentär och 

svårdefinierad. Debatten belyser olika faktorer, orsakssamband och nivåindelningar inom 

krigföringen. Studiens utgångspunkt var att pröva Öhrns teori och ta vid efter tidigare 

prövningar för att därigenom eventuellt bidra till teorins progression. Utifrån Öhrns egna 

slutsatser har studien operationaliserat teorins främsta förutsättningar och analyserat fallet för 

införandet av stridsfordon 90 i den svenska armén för att besvara huvudfrågan. Valet att 

studera den taktiska utvecklingen tillät att det tekniska systemet antagits vara influensen för 

utvecklingen. På så sätt har andra påverkansfaktorer åtskilts vilket föranleder en begränsad 

analys. Genom att undersöka den taktiska utvecklingen, och framförallt taktiska skillnader, 

före och efter införandet av stridsfordon 90 genom reglementen förekommer få motivatorer 

till taktiska modifieringar. Studiens resultat visar, genom materialval och teoretiska 

förutsättningar, att det krävs en allt mer ingående analys av tekniska specifikationer och 

taktiska möjligheter. Detta kan inte genomföras enbart ur en kvalitativ undersökning utan 

måste även inkludera tekniska mätningar och experiment. Följsamheten mellan tidigare 

taktiskt genomförande och nuvarande följer inget kausalt samband i reglementen. 

Metodförsök och utveckling presenteras inte som orsaker i reglementen, inte heller om 

utvecklingen beror på nya tekniska system, definierad motståndare eller organisatoriska 

förändringar eller andra influenser.  

 

Givet undersökningens utförande och teorins huvudsakliga inskränkning, teknik som influens 

på taktikutvecklingen, kan studiens frågor besvaras utifrån resultatet av undersökningen. 

 

• Hur har teknik kunnat påverka taktisk anpassning och utveckling i införandet av 

stridsfordon 90? 

En av Öhrns främsta svårigheter med formuleringen av sin teori har varit att definiera 

tekniska system och dess storlek för att vara av betydelse. Ännu finns ingen fördefinierad 

avgränsning för detta men varje prövning har sökt att anknyta till storlek i relation till total 
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systemmängd. Denna studie har definierat det liknande, enligt operationaliseringen. 

Stridsfordon 90 som tekniskt system har sakta övertagit systemstorleken vid förbanden genom 

att ersätta tidigare system inom ramen för dess taktiska nyttjande. Härigenom har reglementen 

påvisat taktiska förändringar med hänsyn till bland annat systemets ökade bestyckning och 

räckvidd. Dock visar analysen att stridsfordon 90 närmat sig de tekniska och taktiska 

förutsättningar som stridsvagnarna vid förbanden sedan tidigare uppvisat vilket medförde att 

det kunde genomföra många liknande taktiska uppgifter. Med införandet av stridsfordon 90 

vid pansar-/ mekaniserade förband utvecklades taktiken till mer rörlig och slagkraftig. Det 

medförde även att taktiken blev mer situationsberoende och inte lika detaljstyrd som tidigare. 

Stridsfordon blev med införandet mer relevanta i sitt nyttjande i striden, bland annat genom 

sitt ökade skydd och beväpning, men även genom dess rörlighet och räckvidd. Systemet har 

påverkat taktiken att anpassas och utvecklas till givna tekniska omständigheter. Dessutom 

kan, förutom den tekniska utvecklingen av systemet, en konceptuell förändring vara en av 

grunderna till taktikens utveckling såväl som en generell ledningsfilosofi. Därmed kan 

redovisas att taktiska möjligheter tilltagit men om det beror på tekniskt system eller något 

annat inte kan klarläggas. 

 

• Hur kan skillnaderna mellan kompani- och bataljonsnivå beskrivas utifrån Öhrns 

teoretiska förutsättningar? 

Den främsta skillnaden som presenterats i undersökningen visas genom det tekniska 

systemets representation och relevans vid förbanden. Tidigare pansar- och mekaniserade 

förband utgjordes av mindre pansarbandvagnar med 20mm automatkanoner mot införandets 

stridsfordon 90 med 40mm automatkanon, kulspruta och ökade skydd. Skotträckvidd och 

geografiskt stridsområde ökade tillsammans med bättre möjlighet att strida uppsuttet. Taktisk 

anpassning på kompaninivå blev tydlig, med stridstekniker och nyttjade av systemen. För 

bataljonsnivå och uppåt förekommer allt mindre tydliga exempel. Uppgifter till underställda 

förband var i stort densamma bortsett från att bataljonen kunde anfall och försvara större ytor. 

Skillnader i de taktiska principerna på bataljonsnivå förefaller således ytterst små jämfört med 

tidigare. Med detta förekommer tydliga skillnader i kompani- respektive bataljonsnivå. Dock 

måste en tydligare avgränsning ske mellan vad är att beskriva som stridsteknik och vad som 

är taktik, samt vilken nivåindelning som teorin avser förklara.  
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• Huvudfråga: Kan Öhrns teori om teknikens påverkan på taktikutvecklingen appliceras 

i en armétaktisk kontext?  

Givet den undersökning som i studien genomförts kan konstateras att teorin kan appliceras på 

fall med direkt koppling till armén som vapenslag och dess ingående system. Teorin kräver en 

jämkning och studiens operationalisering genomförs efter en tillräcklig teoretisk anpassning. 

Dock förekommer för Öhrns teori brister i nivåindelning varpå armétaktisk nivå i studiens 

genomförande inte kunnat påvisats. Analysen redovisar att teknik påverkar, om än i olika 

utsträckning, taktiken och dess utveckling men lyckas inte omsluta tekniska system i relation 

till den taktiska nivå som studeras. Därigenom kan denna undersökning inte helt falsifiera 

eller stärka Öhrns teori med ett entydigt resultat. Det figurerar allt fler outtalade variabler för 

att teorin ska kunna anpassas till ett generellt verktyg för undersökning av sambandet mellan 

teknik och taktikutveckling. I dess nuvarande utförande möjliggör Öhrns teori och preliminära 

hypoteser tillsammans studiens anpassning och operationalisering en möjlig applicering för 

armétaktisk prövning.  

 

Studiens resultat har därmed påvisat att Öhrns teori inte är fullkomlig och saknar bland annat 

en tydlig definition av ett tekniskt system och betydelsen av dess storlek/omfattning. Detta är 

också resultat från tidigare teoriundersökningar genomförda för att pröva Öhrns teori. 

Dessutom påvisar teorin tydliga och väsentliga anknytningar till organisationens struktur och 

medvetenhet vid taktikutveckling. Undersökningens resultat visar att den organisatoriska 

faktorn för denna utveckling är betydligt tydligare och mer naturlig att studera. Eftersom 

syftet med teorin och denna studie är att undersöka sambandet mellan teknik och 

taktikutveckling krävs att just teknikvariablerna förbättras. Det krävs inte enbart en tydligare 

definition utan en teori underbyggd av tekniska fenomen i relation till utövning. Dessutom 

krävs en anpassning för nivåindelning som tar hänsyn till tekniska system, dess avsikt och 

funktion, samt det organisatoriska nyttjandet av dessa system. Därmed kan konstateras att det 

krävs ytterligare teoribildning inom området och att Öhrns teori i nuvarande stadie inte 

innehåller tillräckligt hållbar förklaringskraft. Den tekniska revolution som tidigare forskning 

avhandlar kräver ett mer ingående teoretiskt fundament. 

 

Den inomvetenskapliga relevansen för prövningen av Öhrns teori kan understrykas med 

hänsyn till att undersökningens resultat visat att det krävs ytterligare forskning för att nå en 

tydlig och generell teori för att vetenskapligt kunna förklara sambandet mellan teknik och 

taktik. Vidare krävs som nämnt ovan ett tydligare arbete med att definiera den tekniska 
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aspekten av denna teoretiska förklaring, något som kan behöva presenteras i ett bredare 

teoretiskt sammanhang. Undersökningen har visat på att medvetenhet vid taktisk utveckling 

existerar, vare sig det berör ny eller förändrad teknik. För utomvetenskaplig relevans är det 

tänkbart att teknisk påverkan på organisatorisk utövning, som taktik, motiverar till en ökad 

förståelse och förklaringskraft, oavsett forskningsområde. 

 

5.2 Styrkor och svagheter 

Denna studie, likt många andra, väljer att tolka reglementen och därigenom kvalitativt söka 

efter indikatorer på taktisk utveckling. Därigenom förekommer ett systematiskt mätfel86 

eftersom undersökning av taktiska förändringar förutsätter att taktisk dokumentation skildras 

likvärdigt. Förutom skillnader i de metoder och medel som nyttjas för det taktiska 

uppträdandet förekommer även diskursiva olikheter i materialets utformning. Det förutsätts 

att informationen är densamma, vilket den i stor utsträckning är, men meningar, ord och 

betydelser skiljer sig.  

 

Exempelvis är en taktisk förutsättning den dimensionerade motståndaren vilket generellt i 

reglementens olika serier skiljer sig mellan åren. Begrepp kan således behöva tolkas olika 

beroende på detta. Därmed kan det föreligga systematiska mätfel vid undersökning av 

materialet om inte helheten tagits i beaktande eller funnits tillgängligt. Detta till trots kan 

redovisas en god begreppsvaliditet87 eftersom undersökningen söker efter indikatorer vars 

utformning söker det huvudsakliga innehållet för de teoretiska förutsättningarna. Trots 

svagheten att det kan förekomma systematiska mätfel bidrar indikatorerna till att söka det som 

avses.  

 

Studiens reliabilitet88 kan också ifrågasättas. Teorin har prövats av flera författare innan dock 

genom olika metoder, så även denna undersökning. Därmed kan inte reliabiliteten stärkas i 

jämförelse med de övriga eftersom det varken skett under samma tid eller med samma 

metoder. Fördelen med studien gällande reliabiliteten är dess frånvaro av osystematiska 

mätfel89 då det saknas indikatorer som kan påvisas genom slumpmässiga skillnader, varken 

genom språkliga formuleringar eller numeriska avstånd.  

                                                
86 Teorell, Jan & Svensson, Torsten, s. 55 
87 Ibid, s. 59 
88 Ibid, s.59 
89 Ibid, s. 56–57  
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Det föreligger med andra ord ingen uppfattningsskillnad mellan exempelvis vad en 

områdesyta är eller om utveckling har olika innebörd. Dock kan precisionen i 

mätinstrumentet, de indikatorer som formulerats för undersökningen, ses som en styrka för i 

denna undersökning men som en generell svaghet för teorins fortsatta prövningar. Precis som 

för teorins övriga prövningar har mätinstrumentet för denna undersökning skapats utifrån 

Öhrns egna centrala hypotesformuleringar. Därmed har samtliga tidigare undersökningar, 

inkluderat denna, kvalitativt tolkat teorins förutsättningar för dess prövning.  

 

5.3 Resultatens betydelse för yrkesutövningen 

Teknik är som nämnt i studiens inledning på framfart och påverkar inte bara militära intressen 

utan även det civila samhället. Den tekniska utvecklingen medför ett allt större behov att 

förstå teknik, dess sammanhang och förmåga. För den militära arenan krävs allt detta för att 

kunna nyttja system för sitt syfte och för att kunna taktisera med stående medel och metoder. 

Förståelsen för sambandet mellan teknik och taktik kan komma att spela en allt större roll i 

den framtida krigföringen.  

 

Denna studie har påvisat teknikens påverkan till del, men också komplexiteten med taktik och 

att det finns många faktorer som kan ha inflytande över det. Militära chefer kommer behöva 

allt mer kompetens inom teknik och specifika förmågor i sitt yrkesutövande, trots att personal 

finns och kommer finnas för att praktiskt nyttja tekniska system.  

 

Den ökade relevansen hos teknik kan medföra en allt mer komplex problemlösning likväl som 

det kan bidra till säkrare och mer effektiv krigföring. Ökad förståelse för samband mellan 

system och taktik samt dess funktioner ökar förmågan och betydelsen av att nyttja tekniska 

system effektivt. Att förstå förhållanden mellan faktorer och multiplikatorer är relevant för 

den taktiska utövningen.  
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5.4 Fortsatt forskning 

Vidare prövningar av Öhrns teori är relevant att genomföra, framförallt mot fall med tekniska 

system inom armén både i Sverige och i andra nationer. Enbart studier mot ett markbaserat 

system är inte tillräckligt för att pröva en teori med den utvecklingspotential som Öhrns teori 

har. Dessutom vore det givande att pröva teorin i jämförelse med andra teorier om vad som 

inverkar på taktik och dess utveckling.  

 

Som nämnt förekommer fler influenser än teknik på den taktiska utvecklingen och med en 

större jämförelse skulle gemensamma faktorer och förutsättningar kunna identifieras och 

studeras vidare. Studier som fokuseras på att utveckla teorin är väsentligt enligt resultatet. 

Bristen på definierade och mätbara förutsättningar för just teknik är olyckligt för en teori som 

avser förklara sambandet mellan teknik och taktikutveckling. För att öka reliabiliteten för 

såväl denna studie som andra är att nyttja samma indikatorer och metodologiska 

tillvägagångssätt vid undersökningar inom markstridssammanhang på andra fall.  

 

Vidare forskning i utvecklingssyfte för teorin bör nyttja tidigare undersökningar redovisade i 

denna studie och söka gemensamma resultat, slutsatser, analysverktyg och argument för 

fortsatt direkt utveckling av Öhrns teori, inte enbart pröva teorins hållbarhet för ett specifikt 

fall. I förlängningen bör en reviderad och mer utvecklad teori kunna presenteras som inte 

enbart utgår från Öhrns centrala hypoteser.   
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