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ABSTRACT: 

Sweden is a country that has identified the need to increase its military capabilities due to the ongo-

ing decrease of stability in northern Europe. Russia is being more aggressive, and reports say that 

the latest military exercises in Russia has been focused on minimizing the time to mobilize large 

units. This development has led to a political will to expand the number of Swedish brigades that 

could be used to defend the country. Sweden has a long tradition of maneuver warfare. In the armed 

force´s handbooks and doctrines, you can find lots of evidence of an ambition to inflict damage on 

a potential enemy through the principle of combined arms. But are the Swedish armed forces orga-

nized in a proper way to do so?   

 

The purpose of this essay is to investigate how the current organization could be complemented with 

a new type of infantry brigades. In doing so this essay is a comparative text analysis of doctrines 

and handbooks connected to two types of infantry battalions, one old organization from the cold war 

era and one modern. The results found in this is that the organizations are quite similar. Small dif-

ferences lead to the conclusion that the modern style battalion organization is preferable, mainly to 

its organizational focus on delaying operations.   
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1. Inledning  

1.1 Problemformulering 

Sverige är en stat som under de senaste åren har identifierat ett behov av att öka sin militära 

förmåga till nationellt försvar med hänsyn till utvecklingen i främst Östersjöområdet. Ut-

vecklingen är en konsekvens av ökade konfrontationer mellan Ryssland och Nato. Sverige ser 

ett behov av att förändra sin militära organisation som under de senaste åren främst har varit 

inriktad på internationella insatser mot att bättre hantera det mer komplexa säkerhetsläget.1 

Även om de internationella insatserna finns kvar som en del i Försvarsmaktens uppdrag så ses 

en tydlig tillbakagång till nationellt försvar i den senaste militärstrategiska doktrinen.2  

 

På andra sidan Östersjön ses liknande förberedelser. I en artikel som publicerades av Sveriges 

Television i februari 2019 beskrivs Ryssland förbereda sin militär för storskaliga krig mot 

Nato.3 Artikeln hänvisar till en rapport från Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) som be-

skriver att Rysslands militära upprustning de senaste åren till största del har bestått av åtgär-

der för att öka tillgängligheten på egna förband. Under åren 2013–2017 har flera mobilise-

ringsövningar genomförts. Så som dessa övningar har varit utformade tyder på att Ryssland 

bygger upp en förmåga att med kort varsel genomföra operationer i landets närområde inom 

ramen för deras strategiska målsättningar.4 I rapporten listar FOI fyra typfall av krig som 

Ryssland avser att förbereda sina väpnade styrkor för. Skalan går från väpnad konflikt med en 

angränsande stat under relativt begränsade former hela vägen upp till det som närmast kan be-

skrivas som världskrig. Det vill säga en omfattande konflikt som innebär nationers och koalit-

ioners totala mobilisering av sina samlade resurser.5 

 

Från svenskt håll förväntas det under våren 2019 komma beslut från den politiska ledningen 

att ytterligare stärka den militära förmågan i Sverige. Enligt de signaler som kommer från po-

litiken så kommer denna förmågeökning i första hand bestå av upprättandet av ytterligare en 

mekaniserad brigad i linje med den svenska arméchefens önskan om totalt tre mekaniserade 

                                                 
1 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin. Försvarsmakten, Stockholm. 2016. s 29 - 33 
2 Ibid. s 40 - 41  
3 https://www.svt.se/nyheter/utrikes/foi-ryssland-ovar-pa-att-borja-och-genomfora-storskaliga-krig. Hämtad 

2019-03-18 
4 Totalförsvarets forskningsinstitut. Training for War – What Military Exercises 2009-2017 Say About the 

Fighting Power of Russia’s Armed Forces. Rapport nr: FOI-R--4627—SE, oktober 2018. s 41 – 44  
5 Ibid. s 15 – 16  

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/foi-ryssland-ovar-pa-att-borja-och-genomfora-storskaliga-krig
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brigader fördelade över riket. Utöver dessa tre brigader så är önskan att dessa, samt övriga de-

lar av den svenska armén ska samordnas och ledas av en divisionsstab.6 Den här numerära 

tillväxten innebär att de svenska markstridskrafterna kommer i framtiden vara organiserad i 

en divisionsstruktur istället för dagens brigadstruktur.  

 

I den senaste serien av markstridshandböcker från den svenska Försvarsmakten så lyfts briga-

den fram som den optimala organisationen för strid på marken. Detta på grund av dess sam-

mansättning och förmåga att projicera flera olika typer av hot för en motståndare då brigaden 

möjliggör en synergieffekt genom en kombination av de ingående bataljonernas förmågor.7 

Ett annat ord för denna synergieffekt som ofta används inom krigsvetenskapen och är åter-

kommande inom Försvarsmaktens handböcker är kombinerade vapen. Försvarsmakten lyfter 

fram fördelarna med kombinerade vapen och hur denna princip bidrar till att organisationens 

ingående system och enheter kompletterar varandra och på så sätt maximeras den operativa 

effekten. Genom kombinerade vapen menar Försvarsmaktens handböcker att de svenska 

markstridskrafterna blir mer mångsidiga och bättre på att utsätta sin potentiella motståndare 

för dilemman som leder till framgång i striden.8 Förmågan att projicera dilemman för en mot-

ståndare beskrivs också på strategisk nivå. I Militärstrategisk doktrin från 2016 så skriver För-

svarsmakten att deras mångfald av verkansmedel leder till svårhanterliga problem för en an-

gripare.9 

 

Utifrån Försvarsmaktens senaste serie av handböcker och doktriner så framgår det tydligt att 

kombinerade vapen är en princip som återkommer i flera nivåer, från taktisk till strategisk. 

Frågan som staten Sverige nu har chansen att ställa sig är hur framtidens armé skall organise-

ras och utrustas för att bäst motsvara de ambitioner som finns i landets handböcker och dokt-

riner.  

 

Ett problem som kan uppstå för den svenska operativa effekten och landets förmåga att bed-

riva ett adekvat försvar mot en kvalificerad motståndare är om armén bedöms behöva växa 

ytterligare och Sverige inte redan nu lägger en grund för denna tillväxt. Även om förmågan 

till kombinerade vapen finns inom den nuvarande brigadstrukturen, genom att varje brigad 

                                                 
6 https://www.svt.se/nyheter/forsvarsberedningen-tycker-inte-att-dagens-brigader-racker-till Hämtad 2019-03-20 
7 Försvarsmakten. Handbok markstrid Brigad. Försvarsmakten, Stockholm. 2016. s. 10 
8 Försvarsmakten. Handbok markstrid – taktiska / fältmässiga grunder. Försvarsmakten, Stockholm. 2016. s 17 - 

18 
9 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin. Försvarsmakten, Stockholm. 2016 s. 62 

https://www.svt.se/nyheter/forsvarsberedningen-tycker-inte-att-dagens-brigader-racker-till
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består av flera olika manöverbataljoner samt alla de funktionsbataljoner som krävs, så kom-

mer Sverige inte kunna tillämpa principen om kombinerade vapen i divisionsorganisationen 

utan att komplettera de befintliga och tilltänkta mekaniserade brigaderna med andra typer av 

brigader.  

 

Denna undersökning kommer att använda sig av Robert Leonhards teori gällande kombine-

rade vapen för att på ett vetenskapligt sätt undersöka vilka krav som kan ställas på en organi-

sations utformning som förväntas agera i en kontext av nationellt krig. Undersökningen bidrar 

till krigsvetenskapen genom att den tillämpar Leonhards teori på ett nytt sätt. Arbetet inriktas 

till att studera organisatoriska strukturer utifrån kombinerade vapen, istället för taktiska hän-

delser vilket är teorins vanligaste användningsområde. Detta kan bidra till en ny dimension av 

teorin och ge den en bredare applicerbarhet inom krigsvetenskapen. 

1.2 Syfte 

Det här arbetet syftar till att undersöka hur, utifrån Leonhards teori, hur de svenska mekanise-

rade brigaderna kan kompletteras med andra typer av brigader. Detta för att se vilka organisa-

toriska förutsättningar som krävs för strid genom kombinerade vapen i en divisionsstruktur. 

1.3 Avgränsningar 

De enheter som kommer analyseras är den moderna motoriserade skyttebataljonen samt en 

motsvarande skyttebataljon från den gamla Infanteribrigad 77 (IB77) -organisationen. Här ef-

ter kommer denna bataljon benämnas som den gör i de reglementen som tillhör IB77 nämli-

gen som Brigadskyttebataljon 77. Anledningen till att dessa analysobjekt har valts är att de 

representerar två olika epoker i Försvarsmaktens historia. Den motoriserade bataljonen är da-

gens förhållandevis tunga bataljonsorganisation utrustad med bepansrade fordon och som har 

tagits fram under en period där Sveriges militära fokus har legat på internationella insatser. 

Den äldre organisationen kommer ifrån Kalla kriget, där fokuset på det svenska försvaret var 

att försvara landet mot en sovjetisk invasion. Genom att jämföra dessa organisationer så kan 

slutsatser om hur skillnad i strategisk inriktning påverkar organisationsutformning och i för-

längningen operativ effekt på ett vetenskapligt sätt.  

 

Funktions- och jägarförband kommer inte undersökas i detta arbete på grund av att tillgäng-

liga resurser inte tillåter att undersökningen breddas till att omfatta även dessa. I det analys-

verktyg som är framtaget i senare del av arbetet så har jag valt att avgränsa bort alla typer av 
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strid i bebyggelse. Anledningen till denna avgränsning är att just strid i bebyggelse är mycket 

komplext i sin natur och det skulle behövas en helt egen undersökning för att komma fram till 

relevanta resultat. 

 

1.4 Frågeställning: 

Utifrån den inledande problemformuleringen och syftet har följande forskningsfråga formule-

rats: 

 Vilken organisationstyp skulle som grunden i en egen brigadstruktur utgöra bäst komplement 

till den svenska mekaniserade brigaden utifrån Robert Leonhards teori om kombinerade va-

pen - dagens motoriserade skyttebataljon eller Brigadskyttebataljon 77?  

 

1.5 Forskningsöversikt 

Robert Leonhard är en person som idag har stort inflytande inom debatten kring kombinerade 

vapen. Även andra forskare har undersökt principen och dess inverkan på slagfältet genom 

historien. Den här forskningsöversikten syftar till att ge en kronologisk överblick över före-

komsten av kombinerade vapen under några av 1900-talets konflikter. 

Forskningsöversikten tar avstamp i Jonathan Boffs undersökning om hundradagars-offensiven 

under Första världskriget. I artikeln som är resultatet av en fallstudie av den brittiska 3.arméns 

operationer under krigets sista månader så visar Boff att kombinerade vapen lede till taktiska 

framgångar och reducerade förluster. Bland annat lyfter han fram ett exempel på hur brittiska 

stridsvagnar kombinerat med artilleri bidrog till att chanserna att lyckas med ett infanterianfall 

ökade med upp till 90 %. Det måste dock framhållas att denna typ av strider var relativt ovan-

liga enligt Boff då de tidiga stridsvagnarnas brister ledde till låg tillgänglighet på slagfältet.10  

Boff skriver i sin artikel att britterna uppvisade en varierad förmåga att tillämpa kombinerade 

vapen beroende på vilken del av 3.armén som undersökts. De största begränsningarna var en-

ligt Boff, att den brittiska officerskåren var en konservativ skara som aktivt motarbetade me-

kaniseringen av dåtidens krigföring och istället klamrade sig fast vid artilleriunderstödda in-

fanterianfall.11 

 

                                                 
10 Boff, Jonathan. Combined arms during the hundred days campaign – august – November 1918, War in His-

tory. Vol. 17, nr. 4, 2010. s 465 - 466 
11 Ibid. s 471 
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Två andra personer som undersökt kombinerade vapen och dess inverkan i strid är Francesc 

Xavier Hernàndez och Xavier Rubio-Campillo. Dem har undersökt striderna om Ebro under 

spanska inbördeskriget som utspelade sig 1938, det vill säga 20 år efter hundradagars-offensi-

ven. Hernàndez undersökning bygger på analyser av återfunna skrivna källor samt geologiska 

fynd, vilket har syftat till att kunna återskapa strider och på så sätt dra slutsatser kring hur 

kombinerade vapen var en del av striderna vid Ebro.12  

 

Utifrån de fysiska fynd i form av kratrar och ammunitionseffekter tillsammans med de doku-

menterade källor som Hernàndez och Rubio-Campillo undersökte från slaget, så drar dem 

slutsatsen att nationalisterna hade förmågan att genomföra operationer med kombinerade va-

pen i krigets slutskede. Francos armé lyckades fälla avgörandet i striden vid Ebro genom hög 

grad av samordning av artilleri, flygstridskrafter, stridsvagnar och infanteriförband. En annan 

framgångsfaktor för nationalisterna var deras förmåga att samordna sin strid med de Franco-

lojala frivilligkårerna som anslöt till kriget.13 Denna artikel är intressant eftersom den visar att 

krigföringen har utvecklats under mellankrigsåren och att kombinerade vapen utifrån en mo-

dern förståelse av konceptet bidrog till operativa framgångar. 

 

En annan period i modern krigshistoria där det går att koppla militära framgångar till kombi-

nerade vapen är den tyska arméns offensiver under de inledande åren av Andra världskriget. 

Eike Middeldorfs bok Taktik på östfronten från 1956 är ett verk som använts bland annat i 

taktikutbildningen av svenska officerare i flera år. Även om kombinerade vapen som begrepp 

inte förekommer så är beskrivningarna av den tyska arméns operationskonst och organisation 

fulla av faktorer som kan härledas till just kombinerade vapen. I boken beskrivs bland annat, 

både i ord och bild hur infanteri, artilleri och pansarförband kombinerades i den dåvarande 

tyska krigsföringen utifrån fem handlingsalternativ. Middeldorf lägger stor vikt vid artilleriets 

roll i striden som de system som väger upp för övriga förbandstypers brister i form av till-

gänglighet och eldkraft. En av Middeldorfs stora reflektioner utifrån sina studier av tysk oper-

ationskonst perioden 1939–1945 är att endast den enhet som kan bringa alla truppslag till ett 

intimt samarbete kan segra på nutidens slagfält.14 Detta verk förstärker bilden av styrkan som 

                                                 
12 Xavier Rubio-Campillo & Francesc Xavier Hernàndez. Combined Arms Warfare in the Spanish Civil War: 

The Assault on the Republican Defence Line at Fatarella Ridge, Journal of Conflict Archaeology. Vol 10, nr. 1, 

2015. s 52 
13 Ibid. s 65 
14 Middeldorf, Eike. Taktik på östfronten. Norstedts förlag, Stockholm. 1956. s 39 - 47  
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kan uppnås i en organisation där samordning av truppslag genomsyrar samtliga ledningsni-

våer. Speciellt då beskrivningarna kommer ifrån det mest omfattande krig som världen hittills 

har skådat. 

 

2015 publicerade David Rodman sin artikel som avhandlar Israels förhållningssätt till kombi-

nerade vapen under Yom Kippur-kriget 1973. Rodman skriver i artikeln att perioden efter 

Sexdagarskriget, som ägde rum 1967, kraftigt präglade hur Israel valde att organisera sin 

krigsmakt. Striderna 1967 innebar stora framgångar för de israeliska stridsvagnsförbanden då 

flygvapnet snabbt genom välriktade anfall oskadliggjorde de arabiska staternas flygstridskraf-

ter, således åtnjöt Israel fördelaktigt luftläge under resterande dagar av kriget.15
 

Konsekvensen detta fick var att Israels doktriner och militära organisation reducerade trupp-

slag så som infanteri, ingenjörer och artilleriförband och tillskrev dessa en lägre relevans i 

landets krigsföring.16 

 

Sex år senare, när Yom Kippur-kriget bröt ut mellan Israel och deras arabiska grannar, inne-

bar dessa doktrinella och organisatoriska ställningstaganden att landet satte sig självt i en 

vansklig situation. I söder misslyckades Israel att stoppa egyptiska förband att ockupera ter-

räng på den israeliska sidan av Suezkanalen. De infanterister som fått i uppgift att försvara ett 

antal försvarsnästen blev snabbt kringgångna och hårt ansatta av den anfallande armén. Bris-

ten på kombinerade vapen gjorde att den israeliska armén initialt tappade initiativet och möj-

ligheten att påverka sin motståndare på ett effektivt sätt.17 Det som slutligen räddade Israel 

var landets förmåga att snabbt improvisera och anpassa sina resterande förband utifrån en mer 

konventionell tillämpning av kombinerade vapen.18 

 

En forskningsöversikt gällande kombinerade vapen bör ta hänsyn till den internationellt er-

kända teoretikern William S. Lind. Även om namnet Lind inte direkt associeras till teorier 

kring just kombinerade vapen utan för hans tankar om manöverkrigföring. I hans bok Ma-

neuver warfare handbook från 1985 så ger han en detaljerad bild av hur manöverkrigföring 

                                                 
15 Rodman, David. Combined arms warfare: the Israeli experience in the 1973 Yom Kippur War, Defense Stud-

ies. Vol. 15, nr. 2, 2015. s 163 – 164. 
16 Ibid. s 164 
17 Ibid. s 167 – 168. 
18 Ibid. s 172 – 173  
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bör genomföras och i denna typ av krigföring är principen om kombinerade vapen ständigt 

närvarande.  

 

En av framgångsfaktorerna i manöverkrigföring är enligt Lind förmågan att hantera det oför-

utsedda och den oordning som krig innebär. Målet är att paralysera sin motståndare och göra 

dennes förband icke-relevanta i den givna situationen.19 Lind beskriver möjligheten att identi-

fiera och exploatera en motståndares svagheter och undvika dennes styrkor som en av nyck-

larna till framgång i strid. För att göra detta möjligt krävs att de egna förbanden är organise-

rade och utbildade på ett sådant sätt att de kan projicera multipla hot, dvs. kombinerade va-

pen. Vidare argumenterar Lind för att en mångsidig organisation kombinerat med en befälha-

vare som har förmågan att identifiera uppkomna möjligheter och anpassa sitt uppträdande och 

utveckla sin egen taktik och stridsteknik alltid kommer vara ett effektivare förband än det en-

sidiga.20 

 

Merparten av den tidigare forskningen har baserats på kvalitativa undersökningar, ofta genom 

olika former av fallstudier. Det enda verk som särskiljer sig i den aspekten är undersökningen 

om striderna vid Ebro där även kvantitativa ansatser går att utläsa ur forskningsdesignen. 

Framtida forskning kan därför gynnas av ett bredare metodologiskt synsätt där både kvalita-

tiva och kvantitativa data tillsammans skapar mer omfattande kunskap om de krav som fram-

tiden ställer på taktisk och organisatorisk utveckling. Den här forskningsöversikten har visat 

på att kombinerade vapen är en princip som genom åren har föranlett till framgång på slagfäl-

tet. På samma sätt har avsaknaden av kombinerade vapen fått konsekvenser som direkt påver-

kat krigföringsförmågan på en taktisk och operativ nivå. Med avstamp i historiens lärdomar 

gällande de krav på flexibilitet och mångsidighet som ställs på militära förmågor i storskaliga 

krig så kommer denna undersökningen att bidra till krigsvetenskapen genom att undersöka 

vilka krav som ställs på organisatorisk utformning.  

 

 

  

                                                 
19 Lind, S. William. Maneuver warfare handbook. Westview press Inc, Boulder. 1985. s 7. 
20 Ibid. s 7 – 8. 
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2. Teori 

Principen om kombinerade vapen en lång historia. Den svenska kungen, Gustaf II Adolf och 

hans omorganisation av den dåvarande svenska armén har haft stor inverkan på hur begreppet 

kombinerade vapen har förståtts genom åren. Både Napoleon Bonaparte och Jomini är två in-

flytelserika militära tänkare som beskrivit kombinerade vapen som en framgång för kriget.21 

Att detta taktiska tankesätt har följt med krigföringen så länge visar på att den är relevant även 

för dagens krigföring och med största sannolikhet något vi kommer få se även i framtida kon-

flikter.  

 

I boken The art of Maneuver av Robert Leonhard så hävdar författaren att det pågår en för-

skjutning i diskussionen gällande manöverkrigföring bort från principen om kombinerade va-

pen. Leonhard menar att krigsvetenskapen mer övergår till att taktisera med olika system var 

för sig istället för att kombinera dessa och på så sätt få ut mesta möjliga effekt.22 Denna ut-

veckling är förödande enligt Leonhard och måste motverkas. För att fullt ut förstå styrkan i 

krigföring som tillämpar kombinerade vapen så har Leonhard utvecklat en teori i ämnet. Teo-

rin består av en tes, komplements-principen (Complementary principle). En anti-tes som kan 

översättas till Dilemma-principen (Dilemma principle) och avslutningsvis dessa två principers 

syntes, vilken författaren kallar Alcyoneus principle.23 Namnet är hämtat ifrån den grekiska 

mytologin och anspelar på striden mellan Herkules och Alkyoneus. Kontentan av den histo-

rien är att inte strida med en motståndare på dennes hemmaplan utan tvinga en motståndare 

att befinna sig i en terräng som är minst gynnsam för förbandstypen.24 Hädanefter i detta ar-

bete kommer denna tredje princip därför kallas förskjutningsprincipen. Dessa tre principer 

kommer förklaras djupare i tur och ordning. 

2.1 Komplements-principen 

Som namnet avslöjar så handlar denna princip om att olika truppslag har olika styrkor och 

svagheter. När dessa truppslag samordnas och leds inom en och samma ledningsstruktur så 

kompletterar de olika enheterna varandra. Resultatet av detta är att tre kombinerade enheter 

(kan förstås som vapen) blir slagkraftigare och farligare för en motståndare än enheterna var 

för sig. Leonhard beskriver principen med hjälp av infanteri, pansarförband och artilleri. Det 

                                                 
21 Widén, Jerker & Ångström, Jan. Militärteorins grunder. Försvarsmakten, Stockholm. 2005. s 149 - 150 
22 Leonhard, Robert. The art of maneuver. The Ballantine publishing group, New York. 1991. s. 91 - 93 
23 Ibid. s 92 - 93 
24 Ibid. s 94 
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avsuttna infanteriet må vara långsamma och svåra att manövrera, men det vägs upp av de lätt-

rörliga och slagkraftiga pansarförbanden. Stridsvagnar behöver i sin tur ofta hjälp att rensa 

och kontrollera betäckt eller svåröverskådlig terräng, något som är infanteriets specialitet. 

Både pansarförband och infanteriets möjlighet till verkan bygger på direktriktad eldgivning 

och därför kompletteras deras strid av artilleriet som bekämpar mål genom indirekt eldgiv-

ning. I utbyte så kan artilleriet påräkna sig skydd från manöverförbanden. Det sista som 

Leonhard hävdar gällande denna princip är att den är tidlös. Även om militära medel och va-

pen förändras så kommer alltid en kombination av flera system överträffa det enskilda.25 

2.2 Dilemma-principen 

Om den första principen i huvudsak fokuserade på de egna förbanden så öppnar princip num-

mer två, dilemma-principen, upp ytterligare en dimension i teorin. Denna princip involverar 

en motståndar-aspekt som inte finns i den inledande principen. Att kombinera förband innebär 

att de egna styrkorna och svagheterna kompletteras av sidoförbandets styrkor och svagheter, 

men denna kombination öppnar också upp sårbarheter hos motståndaren. Leonhard använder 

samma förbandstyper som i den inledande principen för att förklara även denna. Om en fient-

lig stridsvagnsenhet skall försvara en viss terräng mot en anfallande styrka endast bestående 

av infanteri, så har motståndaren en fördel i och med sin rörlighet och förmåga till verkan på 

längre avstånd än vad infanteriet klarar. Om den anfallande befälhavaren istället väljer att an-

falla med både stridsvagnar och infanteri, så utsätter denne sin försvarande motståndare för ett 

dilemma som inte går att övervinna. Tanken är då att motståndarens förmåga till manövrering 

nedgår då det innebär att de gör sig sårbara för anfallande stridsvagnseld. Stannar de kvar i 

sina eldställningar så riskerar de att, i ogynnsam terräng, hamna i närstrid med det anfallande 

infanteriet alternativt fastna i den indirekta elden.26   

 

Om den första principen handlade om att maximera sin egen styrka så handlar denna princip 

om att göra sin motståndare så svag som möjligt. Principen innebär att när vapen kombineras 

så utsätts motståndaren för ett eller flera dilemman som inte går att lösa då en skyddsåtgärd 

renderar i blottandet av en annan svaghet som kan exploateras. 

                                                 
25 Leonhard, Robert. The art of maneuver. The Ballantine publishing group, New York. 1991. s 93 - 94 
26 Ibid. s 94 – 95  
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2.3 Förskjutningsprincipen 

Som nämndes i detta kapitels inledning så handlar teorins avslutande princip om terrängen 

och syftar till att utgöra en slags syntes av de övriga principerna. Leonhard menar att ter-

rängen är av yttersta vikt för att fullt ut kunna åtnjuta fördelarna med kombinerade vapen. 

Ännu en gång använder Leonhard stridsvagnar och infanterister för att förklara denna princip. 

Han menar att stridsvagnar inte är det system som bäst nedkämpar andra stridsvagnar. Teorin 

menar att detta tankesätt leder till alldeles för rättvisa strider då båda sidor kommer operera i 

den, för stridsvagnar, mest optimala terrängen.27 Enligt teorin så ska istället en duktig manö-

verkrigare sträva efter att skapa så orättvisa strider som möjligt. Motståndarens stridsvagnar 

ska tvingas in i den terräng där de är mest sårbara och har minst möjlighet att utnyttja sina 

styrkor. Samtidigt ska, i det här fallet, infanteriet vara den enhet som nedkämpar stridsvagnar 

genom att de är bäst lämpade att strida i icke stridsvagnsvänlig terräng. Som en förlängning 

av denna princip säger teorin att det finns flera faror med att infanteriet börjar slåss som en 

stridsvagn, det vill säga söker sig till långräckviddiga vapensystem och bekämpar stridsvag-

nar som uppträder i för stridsvagnar optimal terräng (öppna fält med lätt kupering). Fokus för 

infanterister bör vara att komma så nära stridsvagnarna som möjligt och nedkämpa dessa med 

minor, sprängladdningar och pansarvärnsvapen som kan avfyras, eller rent av kastas, från 

korta avstånd.28 

2.4 Teoridiskussion 

En kritik som bör lyftas mot denna teori är att manöverkrigföring är präglas av oförutsägbar-

het. Båda sidor gör allt för att kringgå problem och tvinga sin motståndare till ofördelaktig 

och oplanerad motåtgärd. Robert Leonhards teori tenderar att stundtals förenkla hur en mot-

ståndares stridsvagnsförband ”fångas” i betäckta terräng. I strid i allmänhet och i manöver-

krigföring i synnerhet är Carl von Clausewitz friktioner ständigt närvarande. En initial plan 

som bygger på Leonhards principer kan snabbt bli irrelevant då friktioner leder till att verklig-

heten inte överensstämmer med planen.29 Motståndaren har helt enkelt kringgått dig eller så 

har hamnar tyngdpunkten i striden inte på den geografiska plats som planen bygger på. För 

denna undersökning innebär det att indikatorer och operationalisering måste inrikta undersök-

ningen till att studera organisationernas möjligheter till att projicera dilemman utan att fastna i 

taktiska överväganden och bedömanden med dålig spårbarhet. 

                                                 
27 Leonhard, Robert. The art of maneuver. The Ballantine publishing group, New York. 1991. s 96 - 97 
28 Leonhard, Robert. The art of maneuver. The Ballantine publishing group, New York. 1991. s 98 - 101 
29 Clausewitz, von, Carl. Om kriget. Bonnier fakta, Stockholm. 1991. s 79 – 81 
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3. Metod 

3.1 Forskningsdesign  

Undersökningen kommer genomföras genom en textanalys av handböcker och reglementen 

som beskriver analysobjektens organisation, utrustning och taktiskt uppträdande. Textana-

lysen är i första hand en kvalitativ analys, men för att fullt ut kunna tillämpa teorin så adderas 

även kvantitativa data in i den övergripande kvalitativa analysen. Förutom handböcker och 

liknande publikationer så kommer frågeformulär med riktade frågor att skickas till särskilt 

sakkunniga, främst inom Försvarsmakten för att fylla de luckor som endast en analys av tex-

terna hade inneburit. Dessa respondenter beskrivs närmare i delkapitel 3.3 Material.  

Att undersökningen vilar på en kvalitativ ansats som grund beror på att det ligger i undersök-

ningens intresse att undersöka hur analysobjekten förhåller sig till teorin samt vilka styrkor 

och begränsningar som finns inom respektive organisationsstyp kopplat till principen av kom-

binerade vapen. Just den här typen av frågor kräver att forskaren tolkar sin empiri och finner 

meningen som finns gömd bakom texten, något som enbart en kvantitativ ansats har svårt att 

uppfylla.30 Utöver detta finns det fler positiva aspekter med en kombination av dessa två an-

satser. Triangulering, det vill säga att ge sig själv flera infallsvinklar till analysen, ger ofta ett 

mer tillförlitligt resultat.31   

3.2 Operationalisering 

I den första principen, den som handlar om att förband skall komplettera varandra, så nämner 

Leonhard att infanteriets styrka ligger i deras förmåga att kontrollera terräng, jämfört med 

stridsvagnar som har en begränsad observationsförmåga i sin direkta närhet. En motståndare 

har således svårare att hålla sig gömd för ett infanteriförband som strider till fots. Infanteriets 

huvudsakliga beväpning är dessutom mer anpassade efter kortare skjutavstånd än en strids-

vagnskanon.  Denna förmåga får tjäna som huvudindikator då den väger upp för en svaghet 

som mekaniserade förband har, vilket är tyngdpunkten i Leonhards första princip. För att yt-

terligare spetsa till analysverktyget så bryts denna huvudindikator ner i underindikatorerna, 

 

                                                 
30 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 211 - 

212 
31 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl., Liber, 

Malmö, 2003. s 77 - 78 
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1, antal manöverkompanier i en bataljon.  

2, totala mängden skyttesoldater i bataljonen  

3, bataljonens operativa rörlighet.  

Dessa indikatorer gör det möjligt att undersöka analysenheternas möjlighet till kontroll av ter-

räng genom att det kan antas att desto fler manöverkompanier som finns i bataljonen ju större 

område kan de spridas ut på. För underindikatorn som rör det totala antalet soldater i bataljo-

nen så är det intressant för analysen då det förenklat går att säga att tio soldater har bättre kon-

troll på ett område än vad bara tre soldater skulle haft. Den operativa rörligheten är intressant 

för analysen av den enkla anledningen att kan inte förbandet förflytta sig till den efterfrågade 

terrängen så kan den heller inte kontrolleras. Dessutom så är just den operativa rörligheten nå-

got som ofta är en begränsning hos de tunga bandgående fordonstyperna mekaniserade för-

band utgörs av. 

 

För den andra principen, den så kallade dilemma-principen som innebär att försätta sin mot-

ståndare i ett oövervinnligt dilemma genom samordning av flera verkansmedel. En svensk va-

riant av denna princip är det som i svenska handböcker benämns som den tredimensionella 

striden.32 Utifrån denna teoretiska ansats så blir huvudindikatorn för dilemma-principen; tre-

dimensionell strid. Även denna huvudindikator bryts ner i tre underindikatorer, 

1, Förmåga till egen indirekt eld inom bataljonen.  

2, inriktning på fältarbetsresurser samt  

3, pansarvärnsförmåga på skyttekompani.  

Anledningen till dessa indikatorer är att om inte organisationstypen har möjlighet att verka 

med olika vapentyper så kan den inte heller ge en motståndare flera problem samtidigt. Något 

som är kärnan i dilemmaprincipen. 

 

Analysverktygets sista del är framtaget utifrån den sista delen av Leonhards teori, förskjut-

ningsprincipen. Enligt denna princip menar Leonhard att en befälhavare ska undvika att be-

kämpa en motståndares stridsvagnar med sina egna då det leder till en jämlik strid i en för för-

bandstypen optimal terräng. Istället är målet att motståndarens skall bekämpas med ett annat 

typförband än vad de själva är, i den terräng som är sämst lämpad för motståndaren. Utifrån 

detta samt att teorin lyfter att pansarvärnssystem bör eftersträva så korta skjutavstånd som 

möjligt blir principens huvudindikator: Strävan efter strid i betäckt terräng. 

                                                 
32 Försvarsmakten. Handbok markstrid – taktiska / fältmässiga grunder. Försvarsmakten, Stockholm 2016. s 13 
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Underindikatorerna utgörs av, 

1, lätta terränggående fordon.  

2, handburna verkanssystem.  

3, förutsättningar för samordning av strid.  

Detta för att analysera vilken bataljonstyp som organisatoriskt har störst förutsättningar till att 

tvinga in en motståndare, och strida mot denne, i den terräng där en mekaniserad organisation 

är som mest sårbar.  

För att resultatet av denna analys ska bli tydligt att utläsa så kommer värdena presenteras i en 

tabell enligt exemplet nedan: 

 

Tabell X. Analysverktyg 
 

Motoriserad bat. Brigadskyttebat. 77. 

Förmåga att kontrollera ter-

räng 

  

Antal skyttekompanier 
  

Antal skyttesoldater i bataljonen 
  

 Bataljonens operativa rörlighet  
  

Slutsats 

 

3.3 Material  

Det huvudsakliga källmaterialet som används för respektive analysenhet är handböcker och 

reglementen från Försvarsmakten. Dessa publikationer är de som bäst beskriver analysenhet-

erna utifrån den avgränsning som gjorts. En annan styrka med just detta material är att det är 

dessa publikationer som har styrt den faktiska utbildningen och organiseringen av respektive 

bataljonstyp. Det finns inga andra källor som bättre uppfyller kriteriet som förstahandskälla 

utifrån undersökningens infallsvinkel och problemformulering. Källorna uppfyller dessutom 

närhetskriteriet då de är författade samtidigt som Försvarsmakten har ändrat sin organisation. 

En svaghet i just denna undersökningens empiri är att handboken som behandlar den motori-

serade skyttebataljonen i skrivande stund inte är fastställd fullt ut. Den är i nuläget en för-

handsutgåva som är inne i den avslutande fasen av produktionen. Detta är ett medvetet val 

som gjorts för att möjliggöra undersökningen. De eventuella förändringarna i källmaterialet 
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som kan komma att ske är bedömda som små. Dessutom så bygger Försvarsmaktens hand-

boksserie på varandra. Det finns dvs. möjlighet att verifiera innehållet i den icke ännu fast-

ställda förbandshandboken med fastställda böcker. För att ytterligare väga upp för bristen i det 

skrivna materialet så förs en kontinuerlig dialog med Utvecklingsenheten på Markstridsskolan 

i Kvarn, den enhet som ansvarar för de svenska markstridskrafternas utveckling. Här arbetar 

officerare med mångårig militärerfarenhet och det är denna del av Försvarsmakten som har 

störst insyn i den svenska arméns pågående och kommande utveckling.  

 

De källor som används för arbetets forskningsöversikt och problemformulering utgörs av ve-

tenskapliga artiklar som genomgått Peer Review samt publicerats i ansedda vetenskapliga tid-

skrifter. Dessa artiklar har tagits fram genom sökningar i Försvarshögskolans sökmotor 

PRIMO. De träffar som det initiala sökordet Combined arms innebar utgjorde sen grunden i 

vidare sökningar för att finna relevanta artiklar. Även tryckta källor i form av böcker som in-

gått som kurslitteratur i taktikutbildningen för svenska officerare har använts. Dessa har sökts 

fram genom Anna Lindh-biblioteket på Försvarshögskolan i Stockholm.  

 

Som komplement till denna litteratur och vetenskapliga artiklar innehåller arbetet också upp-

gifter som är hämtade från officiella rapporter, vilka är framtagna av, totalförsvarets forsk-

ningsinstitut. Forskningsinstitutet är en instans inom den svenska statsförvaltningen som har 

gott rykte för att sitt vetenskapliga arbete och där undersökningens metod som legat till grund 

för rapporten är tydligt redovisad. 

3.4 Forskningsetik 

Alla former av vetenskapliga undersökningar måste genomföras på ett sådant sätt att de anses 

som etiskt försvarbara. Det handlar till exempel om att människor som är inblandade i under-

sökningen inte ska bli utsatta för kränkningar eller ta skada, både fysiskt eller psykiskt. Detta 

krav brukar benämnas som individskyddskravet, kravet är en central del i det regelverk angå-

ende forsknings som tagits fram av det svenska Vetenskapsrådet.33 

Då det här arbetet innehåller empiri som är inhämtat både från skrivna källor men också ge-

nom kompletterande intervjuer. Det blir således av yttersta vikt att de personer som frivilligt 

                                                 
33 Johannessen, Torbjørn. & Tufte, Per, Arne. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö, Liber 2003. 

s 61 
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ställt upp med att svara på de frågor som uppkommer under analysens gång har en kännedom 

om arbetets syfte och karaktär samt hur deras uppgifter hanteras.34 

Då del av empirin i denna undersökning består av ännu icke fastställda handböcker och att ut-

lämnaren av denna uttryckligen bett om att materialet inte skall spridas vidare utom undersök-

ningens ramar. Detta med anledning av att handboken kan skapa en felaktig uppfattning hos 

personer som inte är insatta i forskningsprojektet. Enligt nyttjandekravet är det viktigt att jag 

som författare förvaltar detta förtroende, samt låter den avdelning som ansvarar för materialet 

få granska innehållet i min undersökning innan arbetet färdigställs. Detta för att minimera ris-

ken för felaktigheter och öka undersökningens validitet.35 

4. Analys 

4.1 Förmåga att kontrollera terräng 

Den motoriserade skyttebataljonen är den moderna svenska infanteriorganisationen. Bataljo-

nen är främst tänkt att ingå i en brigad, men kan enligt handboken också utformas som en 

självstående stridsgrupp vid behov. Bataljonen strider främst avsuttet i betäckt terräng och be-

byggelse och har en hög operativ rörlighet genom deras hjulgående trupptransportfordon.36  

Bataljonen består av tre skyttekompanier, dessa understöds av indirekt eld genom två granat-

kastarplutoner som finns på stabs- och understödskompaniet. Trosskompaniet förser bataljo-

nen främst med logistik och fältarbetsresurser. Den huvudsakliga pansarvärnsförmågan är de-

lad på skyttekompanierna som alla förutom, skytteplutoner och stab/tross-pluton, också består 

av varsin pansarvärnsrobotpluton.37 Fördröjningsstriden är det huvudsakliga stridssättet för en 

motoriserad skyttebataljon.38 Med de resurser som organisationen har både i form av materiel 

och manskap, totalt 790 soldater och officerare, bedömer Försvarsmakten att bataljonen kan 

hantera ett fördröjningsområde som är 5-15km brett och 20-40km djupt.39  

                                                 
34 Johannessen, Torbjørn. & Tufte, Per, Arne. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö, Liber 2003. 

s 61 
35 Johannessen, Torbjørn. & Tufte, Per, Arne. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö, Liber. 2003. 

s 62 
36 Försvarsmakten. Handbok motoriserad skyttebataljon. Markstridsskolan, Kvarn. 2018 arbetsutgåva. s. 13 
37 Ibid. s 14 
38 Ibid. s 13 
39 Ibid. s 26 - 27 
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När det kommer till försvarsstriden så är det en strid som genomförs av enskilda kompanier 

inom ramen för bataljonen strid. Här är bedömningen att ett kompani kan försvara ett mot-

ståndsområde om 800x800m, alternativt en motståndslinje som uppgår till ca 1500-2000m.40 

Övriga delar av bataljonen understödjer det eller de kompanier som försvarar med logistik, 

indirekt eld, fältarbeten och avlastande motanfall.41  

 

Bataljonens huvudsakliga fordon utgörs av det som i svenska Försvarsmakten benämns som 

pansarterrängbil 360, ett bepansrat hjulfordon som medger hög taktisk och operativ rörlighet 

samt är splitterskyddade. Fordonets höga marschhastighet (90km/h) gör att bataljonen med 

högt tempo kan förflytta sig till de området som krävs för att lösa sina uppgifter. Dessutom är 

fordonet utrustat med flertalet sensorer och vapensystem som enligt Försvarsmakten bidrar till 

bataljonens verkan.42 Utöver Pansarterrängbil 360 förfogar bataljonen också över andra typer 

av hjulburna fordon så som Terrängbil 16, populärt kallad Galten samt Terrängbilarna 14 och 

15, som är olika versioner av Mercedes Geländewagen. Alla dessa fordon kan framrycka i 

hastigheter upp till 90 km/h utan att det innebär påfrestningar eller sänkt stridsvärde för för-

bandet.43  

 

Vad det gäller Brigadskyttebataljonens indikatorer på sin förmåga att kontrollera terräng så 

framgår det att denna skyttebataljon bestod av totalt fyra skyttekompanier. Dessa kompanier 

kompletterades av ett granatkastarkompani samt stab- respektive trosskompani. I trosskompa-

niet ingick en pionjärpluton vilken utgjorde bataljonens fältarbetsresurs.44 Organisationen 

uppgick till totalt 959 soldater och officerare, där den största delen utgjordes av skyttekompa-

nierna som uppgick till lite drygt 600 man.45 Den här personalstyrkan möjliggjorde att batal-

jonsorganisationen fördröjer i ett område som är 5-10km brett och med ett djup om 20-30km. 

Organisationen försvarade som mest en linje om 1,5km alternativt ett försvarsområde om 

600x600m.46 

Vad det gäller den operativa rörligheten så förfogade denna bataljonstyp över flertalet fordon-

styper. Bland annat framgår det i handboken att en brigadskyttebataljon 77 skulle förfoga 

                                                 
40 Försvarsmakten. Handbok motoriserad skyttebataljon. Markstridsskolan, Kvarn. 2018 arbetsutgåva. s 39 
41 Ibid. s 39 - 43 
42 https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-teknik/mark/pansarterrangbil-360/ 

Hämtad 19-04-02 
43 Mailkorrespondens Mats Walldén. Stridstekniksavdelningen MSS Kvarn 
44 Försvarsmakten. Arméhandbok infanteribrigad 77 del 1. Försvarsmakten, Stockholm. 1991. s 39 
45 Ibid. s 23  
46 Försvarsmakten. Infanterireglemente Skyttebataljon U81. Försvarsmakten, Stockholm. 1981. s 7:4 

https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-teknik/mark/pansarterrangbil-360/
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över: 

23 st. Bandvagn 206 

10 st. Terrängbil 11 

17 st. Terrängbil 13 

13 st. Terrängbil 30 

8 st. Pansarvärnsbandvagn 2062 

2 st. Pansarvärnspjästerrängbil 1111 

Utöver de fordonstyper som listats ovan så ingick också flera typer av lastbilar, personbilar 

och andra typer av specialfordon som krävdes av de funktionsenheter som ingick i bataljo-

nen.47 Särskilt värt att nämna är pionjärplutonens tillgång till brofordon, bromateriell och de 

båtar som fanns för korsning av vattendrag osv.48 

4.2 Funktioner inom bataljonen 

Vad det gäller de två organisationstypernas ingående delar och funktioner så är skillnaderna 

framträdande. Båda organisationerna har ett bataljonsartilleri i form av två granatkastarpluto-

ner vardera. Hos den motoriserade bataljonen så ligger plutonerna organisatoriskt under stabs- 

och understödskompaniet.49 Varje pluton består av tre pjäser, utöver pjäsgrupperna så består 

plutonerna också av en batteriplats/rek-grupp och en ammunitionsgrupp. Eldledningsför-

mågan är i den motoriserade bataljonsstrukturen utspridd på skyttekompanierna med en e-

grupp på varje kompani.50 Vad det gäller brigadskyttebataljonen så utgörs däremot batal-

jonsartilleriet ett eget granatkastarkompani. Detta kompani består av två granatkastarplutoner 

med tre pjäser i varje, en eldledningspluton med tre e-grupper samt en trosstropp bestående av 

ammunitions/packgrupp samt en kok-grupp.51 

 

Som kortfattat nämndes i föregående del av analysen så utgjordes brigadskyttebataljonens 

fältarbetsresurs av en pionjärpluton. Denna pluton hade förutom möjlighet att sörja för de 

egna förbandens rörlighet också förmågan att försvåra motståndarens genom mineringar och 

andra fältarbeten. Plutonen förfogade över ca 300 minor, både avsedda för avsutten trupp och 

större fordon så som stridsvagnar och pansarskyttefordon.52 I ett annat reglemente kopplat till 

bataljonstypen framgår det tydligt att pionjärplutonens huvudsakliga uppgift är att sörja för 

                                                 
47 Försvarsmakten. Arméhandbok infanteribrigad 77 del 1. Försvarsmakten, Stockholm. 1991. s 23 - 24 
48 Ibid. s 39 
49 Försvarsmakten. Handbok motoriserad skyttebataljon. Försvarsmakten, Stockholm 2018 arbetsutgåva. s 14 
50 Mailkorrespondens Mats Walldén. Stridstekniksavdelningen MSS Kvarn 
51 Försvarsmakten. Arméhandbok infanteribrigad 77 del 1. Försvarsmakten, Stockholm. 1991. s 22 
52 Ibid. s 39 
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rörligheten inom den egna bataljonen. I andra hand genomför pionjärerna blockeringar, mine-

ringar och andra fältarbeten. Kräver striden att mer omfattande former av fältarbeten genom-

förs tillförs i regel ingenjörstrupp.53  

 

Pionjärplutonen hade, för ett infanteriförband, relativt god broläggningsförmåga. I organisat-

ionen fanns bland annat fyra brobilar.54 Detta innebar att bataljonen själva hade resurser till 

att lägga bro över avbrott som var upp till 14 meter långa.55 Dessutom fanns det båtar och 

minsökare som kunde underlätta för plutonens broläggning.56 På den motoriserade skytteba-

taljonen ser det en aning annorlunda ut. Huvudfokus för pionjärplutonen är fördröjande fältar-

beten inom bataljonens område. Vid behov har även pionjärpluton möjlighet att fältarbeta för 

egen rörlighet, men då endast i en begränsad omfattning. Krävs större mineringar eller att ter-

räng och infrastruktur påverkas i en mer omfattande utsträckning så måste bataljonen tillföras 

rena ingenjörresurser från brigaden.57  

 

Den huvudsakliga pansarvärnsförmågan hos brigadskyttebataljonen består av totalt fem pv-

plutoner. Dessa plutoner är fördelade på respektive skyttekompani samt en förstärkningsplu-

ton som ligger under stabskompaniet. Utrustningen på plutonerna skiljer sig också åt, de som 

tillhör skyttekompanierna hade sina två 9 cm pansarvärnspjäser monterade på bandvagnschas-

sin samt en terrängbilsutrustad granatgevärsgrupp. Denna grupp hade förutom sina granatge-

vär också tillgång till stridsvagnsminor för att ytterligare förstärka pansarvärnsförmågan.58 

Förstärkningsplutonen som organisatoriskt låg under stabskompaniet var även de beväpnade 

med en 9 cm pansarvärnspjäs denna var dock monterad på chassit av en Terrängbil 11. Denna 

pluton bestod av förutom pv-pjäsgrupperna också av två granatgevärsgrupper vars främsta va-

pen var granatgevär och stridsvagnsminor.59 

 

En stor skillnad vad det gäller förmåga till direktriktat pansarvärn ser vi hos den motoriserade 

skyttebataljonen. I denna organisation så utgörs verkanssystemet hos Pv-plutonen av pansar-

värnsrobotar istället för pv-pjäser. I skrivande stund pågår ett arbete med att ta fram ett en ny 

                                                 
53 Försvarsmakten. Infanterireglemente Skyttebataljon U81. Försvarsmakten, Stockholm. 1981. s 17: 73 - 74 
54 Försvarsmakten. Arméhandbok infanteribrigad 77 del 1. Försvarsmakten, Stockholm. 1991. s 39 
55 Försvarsmakten. Infanterireglemente Skyttebataljon U81. Försvarsmakten, Stockholm. s 17: 36 - 51 
56 Försvarsmakten. Arméhandbok infanteribrigad 77 del 1. Försvarsmakten, Stockholm. 1991. s 39 
57 Försvarsmakten. Handbok motoriserad skyttebataljon. Försvarsmakten, Kvarn 2018 arbetsutgåva. s 104 
58 Försvarsmakten. Arméhandbok infanteribrigad 77 del 1. Försvarsmakten, Stockholm. 1991. s 32 
59 Ibid. s 29 
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Pv-robot vilken denna bataljonstyp är avsedd att utrustas med. Det nya systemet kommer bli 

fordonsburet och kommer ha en förmåga till att nedkämpa även de modernaste stridsvag-

narna. Utöver detta så har också bataljonen Pv-förmåga på de vanliga skytteplutonerna i form 

av Pvrb 57. Det är ett lätthanterat engångsvapen som främst verkar genom riktad sprängver-

kan. 

4.3 Förmåga till strid i betäck terräng.  

Den första underindikatorn för bataljonernas förmåga till strid i betäckt terräng är ifall organi-

sationerna innehåller fordon som lämpar sig för förflyttningar och strid i betäckt terräng. Som 

redan har nämnts flera gånger i analysen fast i andra sammanhang är att den gamla bataljon-

stypen, dvs brigadskyttebataljonen, innehöll flertalet fordonstyper. Kärnan i fordonsflottan 

var terrängbilarna 11 och 13. Dessa fordon är hjulgående och avsedda för körning både på 

landsväg och i terräng. Därav har de en relativt hög markfrigång samt en relativt låg tjänste-

vikt på 2400 respektive 2820kg. Detta kombinerat med en tre liters bensindriven motor som 

producerade 117 hästkrafter gav det lätta fordonet en väldigt hög terrängframkomlighet för ett 

hjulfordon.60 

 

Förutom terrängbilarna så använder sig också bataljonen av bandvagnschassin för vissa en-

heter inom organisationen. Ett exempel är skyttekompaniernas pv-plutoner. Pansarvärnsband-

vagn 2062 är i likhet med terrängbilen ett lätt fordon som saknar splitterskydd och bepans-

ring. I utbyte så får fordonet istället en hög terrängframkomlighet och kan uppträda i väldigt 

svårtillgänglig terräng.61 Bandvagnens konstruktion medför dock begränsningar i förhållande 

till hjulgående fordon. Den operativa räckvidden samt marschhastigheten skiljer sig mellan 

fordonstyperna, medan terrängbilen kan hålla en hastighet av 70 respektive 80km/h62 så klarar 

bandvagnen endast 52km/h.63 

 

                                                 
60 Försvarets materielverk. Instruktionsbok terrängbil 11 och 13. Försvarets bok- och blankettförråd, Stockholm. 

2002. s 14 - 20 
61 https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-teknik/mark/bandvagn-206/ Hämtad 

19-04-15 
62 Försvarets materielverk. Instruktionsbok terrängbil 11 och 13. Försvarets bok- och blankettförråd, Stockholm. 

2002.  s 19 
63 https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-teknik/mark/bandvagn-206/ Hämtad 

19-04-15 

https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-teknik/mark/bandvagn-206/
https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-teknik/mark/bandvagn-206/
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Huvudrollsinnehavaren i den motoriserade skyttebataljonens fordonspark skiljer sig stort från 

sin äldre motsvarighet. Pansarterrängbil 360 är ett stort och splitterskyddat fordon, vikten lig-

ger på cirka 30 ton. Genom sin avancerade hjulupphängning, kraftöverföring, den stora mo-

torn samt funktionen att variera trycket i de olika däcken så har fordonet god terrängframkom-

lighet, även för att vara ett så stort hjulfordon. Faktum är att på vissa typer av underlag och i 

blockterräng så kan pansarterrängbil 360 hålla en högre hastighet än de bandgående stridsfor-

donen i svenska armén.64 Fördelen med fordonstypen i den undersökta organisationsstruk-

turen är att den finns i flera olika varianter, vilket leder till att merparten av bataljonens delar 

har samma nivå av rörlighet på stridsfältet.65 De delar av bataljonen som inte nyttjar pansar-

terrängbilen, främst funktionsenheter som granatkastar- och pansarvärnsplutonerna nyttjar lät-

tare hjulburna fordon. Dock ska det nämnas att på grund av försenad anskaffning av nytt Pv-

robotsystem har gjort att dessa plutoner nyttjar bandvagnar, men det är en efterkonstruktion så 

rent organisatoriskt är hela bataljonen hjulburen.66  

 

Analysens andra indikator vad det gäller strid i betäckt terräng så ser vi även här skillnader 

mellan organisationernas utrustning, närmare bestämt deras handburna verkanssystem. På bri-

gadskyttebataljonens fyra skyttekompanier så utgörs de huvudsakliga handburna verkansyste-

men, utöver soldaternas personliga handeldvapen och kulsprutor, av stridsvagnsminor samt 

granatgevär.67 På den motoriserade bataljonen innehåller arsenalen något fler handburna sy-

stem. I likhet med brigadskyttebataljonen så utrustas bataljonens personal med personliga eld-

handvapen och kulsprutor. I den nyare bataljonstypen finns dock fler typer av kulsprutor, för-

utom den medeltunga Kulspruta 58 så finns också en lättare, Kulspruta 90. Ett annat tillskott i 

arsenalen som möjliggör stor verkan i betäckt terräng är bataljonens granattillsatser. Dessa sy-

stem är fördelade över främst skyttekompanierna och möjliggör splitterverkan, mot avsutten 

trupp, med 40mm spränggranat med god precision på relativt långa avstånd. Den motorise-

rade bataljonen har också en mer utökad pansarvärnsförmåga genom främst pansarvärnsrobot 

57. Utöver detta så finns även pansarskott och granatgevär på bredden inom den motoriserade 

organisationen. Vad det gäller minor och försvarsladdningar så är det i stort likvärdigt med 

brigadskyttebataljonen.68 

                                                 
64 Mailkorrespondens Staffan Lindahl, Markstridsskolan. Kvarn 
65 https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-teknik/mark/pansarterrangbil-360/ 

Hämtad 19-04-16 
66 Mailkorrespondens Staffan Lindahl, Markstridsskolan. Kvarn 
67 Försvarsmakten. Arméhandbok infanteribrigad 77 del 1. Försvarsmakten, Stockholm. 1991. s 30 
68 Mailkorrespondens Mats Walldén. Stridstekniksavdelningen MSS Kvarn 

https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-teknik/mark/pansarterrangbil-360/
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Vad det gäller de olika bataljonsorganisationernas förutsättningar för samordning av strid så 

åtnjuter den äldre organisationstypen flera medel för kommunikation inom bataljonen. På 

skyttekompanierna fanns sambandsutrustning i form av radioapparater som utgjorde stommen 

i kompaniledningsnätet samt andra typer av apparater som möjliggjorde att upprätthålla ett 

bataljonledningsnät. Utöver dem så fanns det möjlighet för bataljonen att upprätta trådsam-

band genom fälttelefonapparater.69 På bataljonens stabskompani fanns, av kanske självklara 

skäl, den största koncentrationen av ledningsstödsystem och annan utrustning som möjlig-

gjorde ledning. En resurs som i synnerhet är en förutsättning för samordning av striden men 

inte utgörs av radioutrustning är de motorcyklar som stabskompaniet hade i sin organisation.70 

Även om dessa tillhörde ett visst kompani rent organisatorisk så innebar fordonets terräng-

framkomlighet och relativa höga hastighet att bataljonchefen hade goda förutsättningar till att 

samordna, ge order och ta emot rapporter inom hela bataljonen. 

 

Utöver de hårda förutsättningarna i form av tekniska system och annan form av materiel så 

var bataljonens metoder utformade efter radion som det huvudsakliga sambandssystemet i 

strid. Dock lägger reglementet stor vikt vid att förbindelsen mellan åtminstone eldledare och 

skjutande förband skulle fungera även i en telestörd miljö. Detta löstes genom tråd och fältte-

lefoner. Reglementet förklarar också att bataljonens motorcykelordonnanser främst användes 

för att minska signalsignaturen eller för att täcka upp de sändningsstråk där kommunikation 

med tråd eller radio inte var möjligt.71 Utöver det som redan sagts så var stabsorganisationen 

utformad på ett sådant sätt att bataljonchefen samordnade striden i det främre området tillsam-

mans med sina direkt underställda chefer i en så kallad chefsgrupp medan ställföreträdaren 

ledde från bakre ledningsplats tillsammans med företrädare för respektive funktion i organi-

sationen. Det var också stabsorganisationens uppgift att tillse att det fanns samband både 

inom det egna förbandet men också upp till högre chef i linjeorganisationen.72 

 

För den motoriserade bataljonen så innebär organisationens utformning att även denna batal-

jonstyp agerar genom delade ledningslag, L1, L2 och L3. Bataljonschefen samordnar striden 

tillsammans med sina direkt underställda i det främre området (L1). Ställföreträdaren leder 

                                                 
69 Försvarsmakten. Arméhandbok infanteribrigad 77 del 1. Försvarsmakten, Stockholm. 1991. s 30 
70 Ibid. s 26 
71 Försvarsmakten. Infanterireglemente Skyttebataljon U81. Försvarsmakten, Stockholm. 1981. s 16:1 – 17  
72 Försvarsmakten. Infanterireglemente skyttebataljon. Försvarsmakten, Stockholm. 1974. s 14: 1 - 24 
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från en plats, ofta längre bak, där denne kan planera och leda marsch, återhämtning samt rap-

portering till högre chef (L2). Kvartermästaren och resterande delar av stabsorganisationens 

roll är att bistå den högsta ledningen med beslutsunderlag och förslag på hur funktionerna kan 

användas i striden kopplat till tillgängliga resurser (L3). Den här stabstrukturen kräver, föru-

tom välutbildad personal och kompetenta chefer, sambandssystem för att kunna uppnå effek-

tiv samordning av strid. 73 

 

Den huvudsakliga kommunikationen sker genom respektive ledningsnivås samt funktionsen-

hets radionät. Organisationen använder sig av flertalet radiosystem, både bärbara och fordons-

monterade. Detta för att ledningen av ska bli så effektiv som möjligt. i organisationen ingår 

det som inom svenska Försvarsmakten benämns Intern GruppRadio (IGR). Systemet är upp-

byggt på ett sådant sätt att varje soldat i organisationen har en egen mottagare och sändare. På 

så sätt är systemet tänkt att underlätta samordningen inom organisationen när det kombineras 

med de övriga, mer långräckviddiga, radiosystemen vars trafik i första hand utgörs av sam-

ordning på kompani- och bataljonsnivå. För till exempel funktionerna underrättelse och indi-

rekt bekämpning möjliggör ledningsstödsystemen även meddelandehantering, som ett kom-

plement till det traditionella talade radiosambandet.74 Reservsambandet utgörs främst av mo-

torcykelordonnanser. I organisationen ingår totalt sex motorcyklar, tre under stabs och under-

stödskompaniet samt en per skyttekompani.75 

 

För att summera analysen så framgår det att organisatoriskt är skillnaderna mellan organisat-

ionerna relativt små. brigadskyttebataljonen är större utifrån både antalet skyttekompanier 

samt antalet soldater. Den motoriserade organisationen agerar dessutom inom större områden 

samt har som bataljon högre grad av rörlighet. Vad det gäller förmågan till tredimensionell 

strid så är den främsta skillnaden att den motoriserade organisationen har högre fokus på olika 

former av fördröjande fältarbeten samt att pansarvärnet utgörs av robotsystem istället för 

pansarvärnsgranater. Den avslutande delen i analysen visar att båda organisationerna har hög 

taktisk rörlighet, olika former av handburna verkanssystem samt möjligheter till samordning. 

                                                 
73 Försvarsmakten. Handbok motoriserad skyttebataljon. Försvarsmakten, Kvarn. 2018 arbetsutgåva. s 16 – 17; 

Mailkorrespondens Staffan Lindahl, Stridstekniksavdelningen. MSS Kvarn.  
74 Mailkorrespondens med Staffan Lindahl, särskilt sakkunniga: Lars Behm, Arne Lamberts. Stridstekniksavdel-

ningen, MSS Kvarn. 
75 Mailkorrespondens Staffan Lindahl, stridstekniksavdelningen. MSS Kvarn. 
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Den motoriserade organisationen har ledningsstödsystem som till stor del bygger på olika for-

mer av radiosamband medan den lite äldre brigadskyttebataljonen snarare kompletterar radio-

sambandet med olika former av trådsamband.   

4.3 Resultat 

 

Tabell 1 Kompletteringsprincipen  
Motoriserad bataljon Brigadskyttebataljon 

Förmåga att kontrollera terräng 
  

Antal skyttekompanier 3 st. skyttekompanier  

Ett kompani kan som mest 

försvara 1500 – 2000m alt 

800x800m. 

4 st. skyttekompanier  

Ett kompani kan som mest för-

svara 1500m alt 600x600m  

Antal skyttesoldater i bataljonen Totalt 790 man. Totalt 959 man 

 Bataljonens operativa rörlighet  Hjulfordon 

Marschhastighet: ca 90km/h 

(Bandvagn76) 

  

Hjulfordon: 

-Max marschhastighet: 70 km/h 

Bandfordon  

-Max marschhastighet 52 km/h.   
Slutsats 

Utifrån operationaliseringen att fler manöverenheter och fler soldater innebär bättre marktaktisk kontroll 

så har brigadskyttebataljonen en större förmåga till kontroll av terräng.  

Dock har den motoriserade bataljonen högre operativrörlighet och kan både försvara och fördröja i ett 

större område.  

  

Tabell 2 Dilemmaprincipen 
 Motoriserad bataljon Brigadskyttebataljon 

Tredimensionell strid 
  

Förmåga till egen indirekt eld Eldrör: 6st (3 per pluton) 

Eldledare: 1 E-grp. / manö-

verkomp 

  

Eldrör: 6st (3 per pluton) 

Eldledare: 1 E-pluton, 3 E-grp. 

fördelas av Batch. 

Inriktning fältarbetsresurser  Pionjärpluton 

Huvudfokus: 

-Fördröjande fältarbeten 

-Begränsat fokus på rörlighet  

Pionjärpluton 

Huvudfokus: 

-Rörlighet 

-Begränsat fokus på fördröjande 

fältarbeten. 

  
Pansarvärnsförmåga på skyttekompani Samtliga skyttekompanier: 

Pvrb-pluton  

Pvrb57 på skytteplutonerna 

Grg/ P-skott på bredd 

Minor 

Samtliga skyttekompanier 

Pvpj-pluton 

granatgevärsgrupp på samtliga 

plutoner 

Minor 

Slutsats 

Båda bataljonstyperna visar på organisatoriska förutsättningar för tredimensionell strid.  

Likvärdig IE sett till antal eldrör, dock skillnad i var eldledningsförmågan finns organisatoriskt.  

                                                 
76 Byts ut till Tgb 16 vid införande av ny pansarvärnsrobot. Fredslösning kopplat till finansiering.  
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Motoriserad bat. har större pansarvärnsförmåga samt en Farb-resurs som är mer inriktad på minering/ 

fördröjning.  

 

 

Tabell 3 Förskjutningsprincipen 
 Motoriserad bataljon Brigadskyttebataljon 

Förmåga till strid i betäckt terräng 
  

Lätta terränggående fordon  Pansarterrängbil 360 

Terrängbil 14, 15, 16  

Terrängbil 11. 13, 30 samt 

bandvagnar. 

Handburna verkanssystem Robot 57 

Granatgevär 

Pansarskott 

Minor / försvarsladdningar  

Handeldvapen / Kulsprutor  

Granatgevär 

Minor / Försvarsladdningar 

Handeldvapen / Kulsprutor  

Förutsättningar för samordning av strid Samband genom: 

Radio 

Mc-ordonnans 

Medel och metoder för delad 

ledning.  

Samband genom: 

Radio 

Tråd  

MC-Ordonnans 

Medel och metoder för delad 

ledning. 

Slutsats 

Båda organisationerna har en hög taktisk rörlighet. Motoriserad bataljon har fler typer av handburna ver-

kanssystem. Vad det gäller förutsättning till samordning så visar analysen att den äldre organisationen 

har fler reservsambandsmedel som inte enbart är baserade på radiovågor.  

 

 

 

4.4 Diskussion utifrån teori 

Ett ingångsvärde som måste tas med in i en diskussion av undersökningens resultat är att den 

tekniska utvecklingen som skett inom alla områden de åren som det skiljer mellan dessa två 

organisationsstrukturer. Dimensionerande hot och tänkta motståndares skyddsnivå har föränd-

rats vilket har lett till ett annat behov av verkan osv. Med anledning av detta så har undersök-

ningens avsikt inte varit att titta närmare på till exempel genomslag hos olika vapensystem. 

Viljan har varit att lyfta undersökningen och istället undersöka skillnader och likheter i orga-

nisationen. Vilka förutsättningar och begränsningar skapar respektive organisationstyp för be-

fälhavare att uppnå principen om kombinerade vapen i striden. 

 

Bristerna i undersökningen är främst det empiriska underlaget. Som förklarats i materialdis-

kussionen så har avsikten varit att väga upp för denna brist med en enklare form av intervjuer 

av personer som innehar spetskunskap i den motoriserade skyttebataljonens organisation. Yt-
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terligare en åtgärd som hade skapat ett ännu bredare empiriskt underlag hade varit att genom-

föra liknande intervjuer med respondenter med erfarenhet av brigadskyttebataljonens organi-

sation. Förslagsvis gamla bataljons- och brigadchefer från Infanteribrigad 77. Anledningen till 

att detta inte gjordes är på grund av svårigheterna att få kontakt med sedan länge pensionerade 

officerare samt att dessa individer är idag så årsrika att de bedömdes ha svårt att genomföra 

intervjuer med kort varsel. Det jag avslutningsvis skulle vilja belysa som en risk med uppläg-

get på denna undersökning är att bataljonsorganisationerna som undersökts har lyfts ut ur sina 

ordinarie brigadstrukturer. Den motoriserade bataljonen ur en modern mekaniserad brigad och 

den lite äldre bataljonstypen ur en infanteribrigad. Dessa två bataljoner utgör ett system i ett 

större system och är funktionen som dessa bataljonsorganisationer är tänkta att fylla vitt 

skilda så kan det leda till att de inte är fullt ut jämförbara.  

 

Vissa sådana tendenser har upplevts under forskningens gång men bedömningar som löpande 

som min egen förståelse för respektive organisation har ökat har ändå resulterat i att de är till-

räckligt lika i sina funktioner för att relevanta slutsatser skall kunna dras. Främst då det hand-

lar om att undersöka om dessa bataljoner kan bidra till kombinerade vapen inom en divisions-

struktur utifrån Leonhards teori och inte om Sverige ska återgå till en ”Infanteribrigad 77 - 

2.0.” 

 

Den första principen i Leonhards teori handlar som bekant om att ett förband bör bestå av 

flera olika sorters enheter för att deras styrkor och svagheter ska vägas upp av varandra. Då 

arbetet syftar till att skapa underlag till hur de svenska mekaniserade brigaderna kan komplet-

teras så valdes indikatorn förmåga till att kontrollera terräng. Stridsvagnar och stridsfordon är 

en förbandstyp som har svårt att kontrollera terrängen den befinner sig jämfört med ett infan-

teriförband av motsvarande storlek. Undersökningen visar att den gamla brigadskyttebataljo-

nen var större både när det kommer till antal manöverkompanier och antalet soldater. Det som 

dock är intressant är att empirin anger att den motoriserade bataljonen både försvarar och för-

dröjer inom ett större område än brigadskyttebataljon. Vad detta beror på exakt har inte detta 

arbete undersökt närmare men ett antagande som jag gör är att det handlar om det som lyftes 

inledningsvis i diskussionen. De tekniksprång som skett dem senaste åren har bidragit till att 

det nu är möjligt att kommunicera och verka över en större yta än under brigadskyttebataljo-

nens dagar. Men detta är som sagt ett antagande som kräver närmare undersökning.  
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Den operativa rörligheten ser vi tydligt gynnas av att organisationen är homogen av vad det 

gäller fordonsflottan. Att blanda band- och hjulfordon innebär att bataljonen alltid måste ta 

hänsyn till det långsammaste fordonstypen. Ett sätt att lösa problemet kan vara att lasta band-

fordonen på hjulgående lastbilar eller motsvarande men då har organisationen ytterligare rör-

liga delar där friktioner kan uppstå. Utifrån ett svenskt perspektiv skulle dessutom en brigad 

som har en hög operativ rörlighet komplettera de lite långsammare mekaniserade brigadernas 

vid tillexempel en fientlig landstigning. Undersökningens resultat visar att den motoriserade 

skyttebataljonens förmåga att framrycka i 90km/h med hela organisationen här utgör ett bättre 

komplement än brigadskyttebataljonens organisation. Utifrån resultatet av den första princi-

pen så är det svårt att utse en ensam vinnare i princip ett. Enligt indikatorerna så uppfyller bri-

gadskyttebataljonens organisation två underindikatorer bättre då de till antal är större. Dock 

medför den operativa rörligheten och stora fördröjningsområdet en stor fördel till den motori-

serade bataljonens organisation då den snabbt kan komma på plats har ett större nät i vilken 

den kan fånga in motståndaren inför den mekaniserade brigadens motanfall. 

 

Princip nummer två i Leonhards teori, den som handlar om att utsätta sin motståndare för oö-

vervinnerliga dilemman visar resultatet att båda organisationerna har en förmåga att strida tre-

dimensionellt. Dock innebär brigadskyttebataljonens förmåga till broläggning att den tappar 

möjligheten att få med sig det som verkligen är ett problem för en stridsfordonsutrustad mot-

ståndare, minor och verktyg för att förstärka redan kanaliserande terräng. Förmåga att korsa 

vattendrag är viktig, speciellt i ett land som Sverige med mycket vatten men denna förmåga 

bör ligga på andra enheter i brigaden än på skyttebataljonerna. Dock är detta en springande 

punkt inom dagens svenska Försvarsmakt. Stor oenighet gäller mellan officerare som tillhör 

olika typförband råder. På mekaniserade bataljoner kan det finnas en relevans med att ha 

broläggningsförmåga integrerat i bataljonen. För infanterister bör fokus istället ligga på att or-

ganisationen har tillgång till andra former av fältarbetsresurser. Som infanterist så är möjlig-

heterna till att simma, vada samt på de platser de krävs bygga egna spångar med hjälp av na-

turen större än vad ett fordonsbasserat förband har. Att den motoriserade bataljonen inte be-

står av ett fristående granatkastarkompani utan istället har integrerat eldledarna i respektive 

kompani ger denna organisationstyp en fördel. Att eldledare känner sin kompanichef, samö-

vad och vet hur den andre tänker medför enligt min bedömning att den indirekta elden naturli-

gare blir en del av striden vilket är bra enligt denna principen.  
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Inriktning på fördröjande åtgärder är något som tydligare präglar den motoriserade skytteba-

taljonen. Här används bataljonens resurser bättre till att skapa dilemman för en motståndare 

då fördröjningsstriden har ett tydligare fokus. Detta kommer sig troligtvis av att den taktiska 

grundidén som styrt hur den motoriserade bataljonen skall användas hävdar att huvudstrids-

sättet för denna organisationstyp är just fördröjningsstrid. Detta fokus ger ringar på vattnet 

även när det gäller hur organisationen ser på fältarbeten och pansarvärnsförmåga. 

Sett till en eventuell egen brigadstruktur så möjliggör fördröjningsfokuset att den motorise-

rade organisationen tillsammans med mekaniserade förband kan skapa fler dilemman på di-

visionsnivå. Brigadskyttebataljonens fokus tenderar till att mer ligga i anfallsstriden, det är 

viktigare att behålla den egna rörligheten och ta sig framåt än att fånga upp motståndarens an-

fallsrörelse. Då mekaniserade förband ger mest effekt som ett anfallsvapen så väger den mo-

toriserade bataljonens organisation tyngst även här.  

 

Resultatet kopplat till Leonhards sista princip, förskjutningsprincipen ger en bild av att skill-

naderna mellan organisationerna är små. Vid en första anblick vad det gäller indikatorn lätta 

terränggående fordon så kan pansarterrängbilen framstå som en solklar förlorare men den 

höga taktiska rörligheten som fordonet visade sig ha samt att den kan bestyckas med tyngre 

vapen än brigadskyttebataljonens terrängbilar så utgör fordonet ett bra verktyg även för för-

band som avser strida i betäckt terräng. Utöver pansarterrängbil 360 så finns flera lättare for-

don i organisationen som möjliggör god taktisk rörlighet även på funktionsenheterna.  

Eftersom denna principen handlar om att förskjuta en motståndare in i en terräng som denne 

inte själv önskar uppträda i så behövs inget taktiskt geni för att förstå att detta kommer resul-

tera i kraftigt understöd från främst indirekt eld från motståndarens sida. Även här kan det fin-

nas en fördel med bepansrade fordon då de alltid kan användas som splitterskydd. Detta 

skydd är något som brigadskytteorganisationen måste uppnå på annat sätt då deras for-

donspark har obefintligt splitterskydd. Ett argument som kan lyftas mot pansarterrängbilen är 

att ett infanteriförband ska strida avsuttet och inte agera som ett mekaniserat skytte med for-

don. Då kan lättare fordon utan splitterskydd vara en fördel av många anledningar. Är fordo-

nen inte splitterskyddade kommer troligen förbandet vara mindre benägna att strida uppsuttet, 

något som är positivt utifrån teorin då det är de mekaniserade förbandens styrka. Minskas vik-

ten ökar möjligheten att konstruera amfibiska fordon som ökar den taktiska rörligheten. De 
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blir oftast mindre, antagligen också även billigare för en stat. Främst genom kortare utbild-

ningstid men också rent produktionsmässigt. I ett land som Sverige som alltid kommer ha be-

gränsade resurser så är denna typen av avväganden viktiga och något som behöver undersökas 

vidare. 

 

När det kommer till underindikator två, handburna verkanssystem så finns det inget som tyder 

på organisatoriska hinder för att båda strukturerna inte skall kunna beväpnas lika. Den skillna-

den som finns ska nog tolkas som en konsekvens av olika teknologiska förutsättningar vid 

framtagningen av organisationerna.  

 

Intressant dock är att Leonhard nämner i sin teori att infanteriförband skall eftersträva att be-

kämpa stridsfordon och stridsvagnar med verkanssystem om har så korta skjutavstånd som 

möjligt. Allt för att försätta sig i en situation där infanteriet befinner sig i en för dem subopti-

merad terräng. Utifrån detta så brister båda organisationerna, brigadskytteorganisationens 

främsta pansarvärn är pv-pjäser som skjuter granater på relativt långa avstånd. Den motorise-

rade organisationen strider helst med robotar, vissa med väldigt långa skjutavstånd som krä-

ver mer öppen terräng och skjutgator för att kunna användas effektivt. Det som borde premie-

ras är främst minor och andra verkanssystem som detoneras vid påkörning eller kan avfyras 

med så kort skjutavstånd som möjligt då öppen terräng är något som gynnar en mekaniserad 

motståndare. Med detta sagt så är det också viktigt att ta med sig hur pansarvärnsrobotar, 

gärna tillsammans med minor kan ha en god avskräckande effekt på stridsfordonsbaserade 

förband och på så sätt tvinga dem bort från öppna fält och in i den betäckta terrängen som in-

fanteriet gynnas av. Utifrån detta så väger den moderna motoriserade organisationens något 

högre fokus på fördröjande fältarbeten och tillgång till ett större spektrum av bärbara verkans-

system tyngre än den aningen mer rörlighetsfokuserade brigadskytteorganisationen.  

 

De organisatoriska förutsättningarna för att samordna strid ser en aning annorlunda ut på 

inom respektive bataljonstyp. Den motoriserade bataljonens främsta ledningsstödssystem 

bygger på samband via radio. Brigadskyttebataljonen har visserligen också flertalet radioap-

parater och ledningsnät inom sin organisation men deras radiotrafik kompletteras med trådba-

serad kommunikation genom deras fälttelefoner. Fördelen med denna typen av samband är att 

den inte emitterar någon nämnvärd signatur vilket gör att förband kan finnas grupperad i ter-

räng utan att en motståndare har möjlighet att påverka förbandet genom telekrigsåtgärder. 
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Lövverk och kuperad terräng kan också innebära att radiovågor har svårt att utbredas, något 

som inte påverkar fälttelefonerna. Trådsamband kräver dock längre förberedelsetid för att 

kunna upprättas. Dessutom så innebär ett trådsamband rörligheten nedgår då det en fälttelefon 

kan liknas med en klassisk hemtelefon och radiosystemen snarare liknar en mobiltelefon. Ett 

annat sätt att minimera signatur i ledningsstödsystem är meddelandehantering, något som 

finns inbyggt i den motoriserade bataljonens ledningsstödssystem. Meddelandehantering in-

nebär att det endast tar någon sekund för meddelandet att färdas mellan sändare och motta-

gare. Dessutom har båda organisationerna möjlighet till alternativa sambandsmedel främst ge-

nom motorcyklar och ordonnanser. Båda organisationerna är uppbyggda på ett sådant sätt att 

ledningen kan delas mellan olika ledningslag vilket innebär att olika delar av staben kan ar-

beta parallellt och skapa beslutsunderlag till den främre ledningsplatsen som samordnar den 

huvudsakliga striden.  
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5. Avslutning 

5.1 Metod och Teoridiskussion 

Det här arbetet har syftat till att undersöka hur de nuvarande mekaniserade brigaderna kan 

kompletteras utifrån Robert Leonhards teori om kombinerade vapen. Ett komplement som in-

nebär att Sverige i framtiden står bättre rustade för att bedriva väpnad strid mot en kvalifice-

rad motståndare på marken. Två organisationstyper har undersökts, den motoriserade skytte-

bataljonen och en äldre variant, brigadskyttebataljonen. Metodologiskt så anser jag att det inte 

går att genomföra undersökningen på något annat sätt än just genom jämförande textanalys 

med kvalitativ ansats samt riktad respondentintervju. Hade båda organisationstyperna funnits 

rent fysiskt i form av stående förband inom Försvarsmakten idag så hade analysobjekten kun-

nat utsättas för olika typscenarion för att undersöka skillnader. Problemet med en sådan 

undersökning hade blivit att säkra validitet och reliabiliteten då den mänskliga faktorn och be-

slutsfattandet hade spelat en stor roll. Samt att en sådan övning hade varit otroligt resurskrä-

vande både i tid och kapital. Jämförelser utifrån datasimuleringar hade fått ner resursåtgången 

men under den tilldelade tid som denna undersökningen skulle genomföras på så gjordes be-

dömningen tidigt att det inte skulle finnas tid att få fram ett tillräckligt finkänsligt simule-

ringsprogram. Robert Leonhards teori skapade initialt vissa problem med operational-

iseringen. Det var svårt att överföra tyngdpunkten i hans olika principer till indikatorer som 

var uttömmande ur en organisatorisk aspekt. Under arbetes gång upplevdes det som risken för 

att glida in i subjektiva taktiska bedömmande var överhängande. Även om denna teorin veten-

skapligt, i viss utsträckning, går att tillämpa på en bredare dimension, samt att taktik och or-

ganisation har ett symbiotiskt förhållande till varandra så är teorin inte optimal som organisat-

ionsteori. Den största problematiken fanns i att operationalisera fram indikatorer för främst 

dilemmaprincipen och förskjutningsprincipen. Här upplevdes indikatorerna snabbt handla om 

tekniska prestanda istället för organisatoriska skillnader. 

5.2 Slutsatser  

Utifrån forskningsöversikten, och dess huvudsakliga fokus på kombinerade vapen i en taktiskt 

och operativ kontext, har arbetet skapat ett första steg mot att vetenskapligt förklara vilka krav 

som kombinerade vapen ställer på organisationers utformning. Undersökningen har visat att 

båda infanteriorganisationerna som undersökts på flera sätt skulle kunna bidra till en mer po-

tent markstridsorganisation genom att deras styrkor väger upp för andra organisationstypers 

svagheter. I rätt terräng så finns det förutsättningar, oftast kopplat till ledningsförmågor, att 
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dela på förbandet och på så sätt med små enheter åstadkomma stor verkan genom strid inom 

hela området samtidigt. 

 

Ytterligare en slutsats från undersökningen är att utifrån teorin så skulle en stor brist hos en 

infanteribrigad, med den motoriserade bataljonen som grund, vara dess huvudsakliga pansar-

värnsvapen. Även om dagens pansarvärnsrobotar är effektiva så riskerar dessa att tvinga fram 

ett beteende som leder till att infanteristen söker sig till terräng som är öppnare och därigenom 

mer gynnsam för sin mekaniserade motståndare. För att motverka detta krävs att en framtida 

infanteriorganisation består av robotsystem som kan verka på olika avstånd och i olika ter-

räng, gärna kombinerat med minsystem och andra former av närpansarvärnsvapen som kan 

avfyras på korta avstånd. På så sätt kan de långräckviddiga systemen kombineras med indirekt 

eld och fältarbeten för att tvinga bort motståndare från den öppna terrängen. Då har inte det 

mekaniserade förbandet ensamrätt att besluta i vilken terräng som striden skall föras utan ka-

naliseras till lämpligare infanteriterräng. Dock kommer det alltid vara upp till chefer inom re-

spektive förband att taktisera utifrån vilka förutsättningar som finns vid det givna tillfället. 

 

5.2.1 Svar på forskningsfråga 

Den forskningsfråga som arbetet är uppbyggt kring var: 

Vilken organisationstyp skulle som grunden i en egen brigadstruktur utgöra bäst komplement 

till den svenska mekaniserade brigaden utifrån Robert Leonhards teori om kombinerade va-

pen - dagens motoriserade skyttebataljon eller Brigadskyttebataljon 77? 

 

Svaret på denna fråga är att en brigad vars manöverbataljoner består av den motoriserade ba-

taljonens organisation skulle utgöra det bästa komplementet. Även om flera likheter finns 

mellan de två organisationerna så väger tillslut den lite modernare organisationen marginellt 

tyngre. Denna slutsats är lite förvånande då det ligger närmare till hands att anta att den äldre 

organisationstypen som är framtagen som en del i det gamla invasionsförsvaret skulle vara 

den bästa organisationen. Huvudanledningen till detta antagande är bedömt att det finns viss 

tendens till nostalgi inom professionen kopplat till det Kalla kriget, som färgar diskussionen 

kring organisation och förmågor i Försvarsmakten.  
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Främsta anledningen till att den motoriserade organisationen väger tyngst är att den uppbyggd 

kring fördröjningsstriden. Konsekvensen blir att dess ingående delar så som fordon, verkans-

system och det närmare förhållandet mellan den indirekta elden, skyttekompanierna och fält-

arbetsresurserna skulle ge mest effekt i kombination med mekaniserade brigader som i huvud-

sak är ett verktyg för anfallstriden. Den organisation som brigadskyttebataljonen bestod upp-

fattas som mer anfallsorienterad vilket leder till att organisationens ingående delar har priori-

terats därefter. Men med detta sagt så har brigadskyttebataljonens organisation vissa förtjäns-

ter som är värda att nämna innan denna analysenhet avskrivs. Hade den motoriserade organi-

sationen beståt av ytterligare en manöverenhet hade det ytterligare ökat organisationens för-

måga att kontrollera terräng och därigenom blivit en större kompletterande kraft till mekanise-

rade förband. Dessutom finns det fördelar med en organisation som har en större redundans 

på sambandsmedel, både på grund av friktioner kopplat till terrängen men också för att mini-

mera en motståndares telekrigsåtgärder. Med allt detta invägt så kvarstår ändå slutsatsen att de 

anfallskraftiga mekaniserade brigaderna bäst skulle kompletteras av infanteribrigad som har 

fokus på fördröjningsstriden och som är utformad för att uppnå en hög operativ rörlighet. 
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5.3 Fortsatt forskning  

Detta arbete har som nämndes tidigt i uppsatsen är ganska hårt avgränsat ner till att undersöka 

hur infanteriförband kan komplettera de mekaniserade brigaderna i svenska armén. En på-

byggnad på undersökningen skulle därför kunna vara att undersöka hur funktions- och under-

stödsförband skall adderas till mixen av infanteri och mekaniserade förband för att skapa en 

så effektiv organisation som möjligt. En reflektion gällande den nuvarande svenska arméorga-

nisationen är bristen på både logistik-, artilleri- och luftvärnsförband kopplat till taktiska 

grundregler och till duellvärde samt taktiska framgångsfaktorer. Forskningen skulle i så fall 

kunna inriktas på att undersöka om det finns positiva effekter av att förändra handböcker och 

reglementen efter en organisation som faktiskt existerar, att lära sig slåss med de som finns. 

Eller ska det vara så att det är ambitionen i handböckerna som ska vara ska driva utvecklingen 

och organisationen framåt.  

 

Ett annat sätt att ta forskningen vidare från den här undersökningen hade varit att undersöka 

ifall den svenska geografin påverkar en modern infanteribrigads användbarhet. På vilket sätt 

skiljer sig södra, mellersta respektive norra Sverige åt och vad får det för konsekvenser för 

den militära organisationen? Vilka lärdomar kan krigsvetenskapen hämta från svunna dagars 

organisationer och fördelningar inom den svenska armén? Som nämndes i diskussionen så 

hade också ett intressant komplement till denna undersökningen varit att undersöka vilken typ 

av organisation som kräver minst resurser för att få operativ. En sådan undersökning skulle 

kunna utröna ifall det är mest kostnadseffektivt att anskaffa ytterligare pansarterrängbilar eller 

om Sverige istället bör inrikta sig på att utveckla enklare terrängbilar likt de som utformades 

till Infanteribrigad 77 fast med dagens teknik.  

 

5.3.1 Undersökningens relevans  

Med hänvisning till de potentiellt förödande bristerna i den svenska organisationen som lyftes 

fram i den här undersökningens problemformulering så är resultatet ytterst relevant. Denna 

undersökning är i första hand inriktad på operativ och till viss del strategisk nivå inom krigs-

vetenskapliga diskussioner rörande markstridsförbandens organisation. Som en positiv effekt 

av undersökningen, vilken främst beror på valet av analysobjekt, så utgör också undersök-

ningen ett första steg på vägen till att skapa en vetenskaplig grund till beslut rörande utform-

ningen av den svenska militära organisationens utveckling. Denna utveckling är något som 

flera instanser, både militära och civila har identifierat behovet av. Resultatet kommer kunna 
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utgöra grunden i den fortsatta krigsvetenskapliga diskussionen gällande nya brigaders utform-

ning och tillämpning i en ny tid när flera länder, inte bara Ryssland och staterna i deras när-

område, har påbörjat diskussioner om vilken typ av militär organisation som framtiden kom-

mer kräva.  

 

För att återkoppla till forskningsläget som i främsta hand var inriktad på att undersöka kombi-

nerade vapen i en taktiskt och operativnivå så har detta arbete bidragit med att skapa en vidare 

förståelse av kombinerade vapen genom att fokusera undersökningen på de organisatoriska 

förutsättningarna. Även om teorin i det här arbetet har visat sig vara bristfällig utifrån ett or-

ganisatoriskt fokus så finns det intressanta aspekter med att addera kombinerade vapen som 

princip i krigsvetenskaplig organisationsteori.  
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