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Abstract 
 
Roos, Therése, Kadett, Försvarsmakten  
 
Rörlighet, En analys av faktorer som påverkar den grundläggande förmågan 
rörlighet vid luftburna förband 
Denna uppsats har skrivits som en del i de studier i krigsvetenskap jag erhållit 
under yrkesofficersprogrammet.      
     Syftet med detta arbete är att ta fram faktorer som påverkar luftburna förband, 
vad gäller deras förmåga till rörlighet på marken. Detta för att ge en ökad 
förståelse samt bidra till utveckling av reglemente för luftburen bataljon. 
     Den metod som används i uppsatsen är komparation med litteraturstudier som 
presenteras i deskriptiv form. Den teknik som används för insamling är 
litteratursökning. Två frågeställningar har behandlats; Vilka faktorer påverkar den 
grundläggande förmågan rörlighet hos luftburna förband? samt vad säger 
styrdokumenten om förmågan rörlighet vid luftburen bataljon i Försvarsmakten 
idag? 
 
Utifrån mina gjorda litteraturstudier av Operation Market Garden samt 
styrdokumenten för luftburen bataljon har jag fått fram att följande faktorer 
påverkar rörligheten vid luftburna förband: ledning (formering av förband, 
samordning), verkan (direkt, indirekt, pansarvärnsvapen) underrättelser, skydd, 
materiel/utrustning samt underhåll. 
 
Nyckelord: Rörlighet, Operation Market Garden, luftburen bataljon, LBB 
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1   Inledning 

1.1 Bakgrund 
De svenska Arméstridskrafterna inriktas mot en alltmer tydlig roll i insatsförsvaret och 
mot deltagandet i internationella operationer. Det ställs nya krav på att vi skall kunna  
vara på plats under allt snävare tidsförhållanden och vi går mot en allt lättare 
förbandsstruktur.1  
     Försvarsmaktens insatsorganisation är under ständig förändring. En ökad andel av 
lättare enheter inom markstridsförbanden är en del i utvecklingen. Taktisk och operativ 
rörlighet ska anpassas till den aktuella hotbilden.2 Inriktningen är sedan länge att fler 
förband ska stå i högre beredskap. I styrkeregistren listas och samordnas de förband 
eller enskilda kompetenser som olika länder har tillgängliga.3     
     I och med att Försvarsmakten i vissa stycken går mot en lättare förbandsstruktur får 
vi fler styrkor som lättare kan delta i operationer utomlands. Arméns internationella 
förband ska efter riksdagsbeslut vara beredda att delta i militära insatser utanför 
Sveriges gränser.4 Detta är ett exempel på det ”nya” insatsförsvaret som utvecklas 
alltmer i vår Försvarsmakt.  
 
Den ständiga förändringen som sker i Försvarsmakten kräver som sagt ett tydligare 
ansvar i internationella insatser och krav på att vara på plats i insatsområdet på mycket 
kort tid. I och med detta anser jag att rörlighetens betydelse på insatsförband är stor och 
den påverkas utav flera olika faktorer.  
     På de luftburna förbanden begränsas rörligheten. De har förmågan att transporteras 
genom luften för att snabbt komma på plats, men det medför till stor del svårigheter att 
medföra tyngre materiel och fordon genom luften. Rörligheten begränsas därmed på 
marken för dessa enheter, då de använder sig av bärbara vapensystem, till skillnad från 
de förband som i större utsträckning kan nyttja fordon och tyngre vapensystem. 
 
 Jag har därför valt att analysera den grundläggande förmågan rörlighet och dess 
påverkan av olika faktorer med hjälp av luftlandsättningen, Operation Market Garden 
som genomfördes i Holland, Arnhem 1944 (se bilaga 8.1).  Detta kopplat till vad 
styrdokumenten säger om rölighet hos vår svenska luftburna bataljon, LBB*. 
     Operation Market Garden skedde genom luftlandsättning och övergick sedan till stor 
del genom strid till fots med stöd av lättare fordon, detta liknar vår svenska luftburna 
bataljon, och ligger därför till grund för analysen av den grundläggande förmågan 
rörlighet.  

1.2 Tidigare forskning 
Begreppet rörlighet inom Försvarsmakten är en av de sex grundläggande förmågorna.  
Det finns flera doktriner, reglementen och styrdokument som beskriver begreppet 
rörlighet, dess betydelse och nyttjandet av förmågan.  
 
 

                                                 
1 http://www.mil.se/sv/I-Sverige/Armen/ (2009-01-12, kl. 11.23). 
2 Försvarsmakten, Högkvarteret, Försvarsmaktens underlag för regeringens försvarspolitiska proposition 
2009, (HKV beteckning: 23 383 : 51503, 2009), s. 2.  
3 http://www.mil.se/sv/I-Sverige/Armen/  (2009-01-12, kl. 12.05). 
4 http://www.mil.se/sv/I-Sverige/Forband-i-beredskap/ (2009-01-12, kl. 12.15). 
* 31. luftburna bataljonen 
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Jag har ej kunnat finna så många C-uppsatser inom mitt valda område. Dock har jag 
funnit en C-uppsats från Försvarshögskolan som har stöttat mig och mitt val av 
ämnesområde;  

 Vad är strategisk rörlighet?5 
Strategisk rörlighet visar sig vara ett komplext begrepp. Resultatet av C-uppsatsen är att 
Sverige är i behov av förmågan strategisk rörlighet. Författaren kommer även fram till 
att det är en förmåga, inte en funktion.  Jag saknar dock en undersökning sett ur ett 
marktaktiskt perspektiv samt vilka faktorer som påverkar rörlighet kopplat till luftburna 
förband. 

1.3 Syfte 
Syftet med detta arbete är att ta fram faktorer som påverkar luftburna förband, vad 
gäller deras förmåga till rörlighet på marken. Detta för att ge en ökad förståelse samt 
bidra till utveckling av reglemente för luftburen bataljon. 

1.4 Frågeställning 
Följande frågeställningar ligger till grund i detta arbete;  
 
1) Vilka faktorer påverkar den grundläggande förmågan rörlighet vid luftburna 
förband? 
 
2) Vad säger styrdokumenten om förmågan rörlighet vid luftburen bataljon i 
Försvarsmakten idag? 

 1.5 Avgränsningar  
Uppsatsen avgränsas till att endast analysera den grundläggande förmågan rörlighet och 
hur den påverkas av olika faktorer. Detta genom att studera litteratur som finns om 
hittills genomförd luftlandsättningsoperation, Operation Market Garden 1944. 
     I operationen avser jag att avgränsa mig till förbandens luftlandsättning, själva 
anfallet mot Arnhem samt striden inne i staden. Detta för att lättare kunna urskilja olika 
faktorer som påverkade förbandets rörlighet. Jag väljer alltså bort timmarna i luften, då 
jag endast vill se på förbanden väl nere på marken. Under mina litteraturstudier har jag 
avgränsat mig från dag 1 (D-dagen) till dag 3 (D+2), detta för att under dessa dagar sker 
striden till fots med stöd av lättare fordon, vilket kan kopplas till dagens LBB.   
 
Jag kommer att redogöra delar ur de styrdokument som finns för vår svenska luftburna 
bataljon. Utifrån dessa kommer jag att avgränsa mig till det som berör den 
grundläggande förmågan rörlighet. Men även de styrningar som finns reglerade för 
LBB kopplat till faktorerna som påverkar rörligheten på bataljonen. De styrdokument 
som används i denna uppsats är utgivna 2007 samt 2008 vilket innebär att de är 
relevanta i tid kopplat till min uppsats. Jag kommer att avgränsa detta arbete sett ur ett 
marktaktiskt perspektiv. Luftlandsättningsoperationer på taktisk nivå genomförs dem 
för att åstadkomma ett taktiskt överläge eller binda motståndaren.6 
 

                                                 
5 Ståhl, Magnus, 2004, C-uppsats: Vad är strategisk rörlighet?.  
6 Försvarsmakten, Livregementets husarer, Taktisk anvisning, (K3 beteckning: 09 833: 61342, 2007), s. 
48. 
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2   Teori 

2.1 Svenska doktriner 
Doktrinerna jag kommer att nyttja i denna uppsats syftar till att förmedla ett gemensamt 
förhållningssätt. De beskriver hur svenska militära resurser, med sin förmåga till 
väpnad strid, stödjer svensk utrikes- och säkerhetspolitik.7 De förmedlar budskapet om 
vårt sätt att använda militära medel- manövertänkande. Doktrinerna vägleder även 
Försvarsmakten vid nationella och internationella operationer.8  
 
Begreppet rörlighet kommer jag att definiera utifrån ”Militärstrategisk doktrin”, 2002, 
”Doktrin för gemensamma operationer”, 2005 samt” Doktrin för markoperationer”, 
2005. De eventuella skillnader som finns doktrinerna emellan kommer inte att 
behandlas. Syftet med användningen av dessa doktriner är för att få den svenska 
Försvarsmaktens syn på de olika militärteoretiska begrepp som omnämns i uppsatsen.  

2.2 Centrala begrepp 

2.2.1  Manöverteori- manöverkrigföring 
Manöverkrigföring bygger på manövertänkandet samt manöverteorin. Detta är inte 
något nytt, det uppstod troligen redan första gången då en grottmänniska överraskade 
sin motståndare bakifrån.9 
     Idag behandlas den praktiska användningen av dagens militära styrkor i strid och 
man lägger stor vikt på ledarskap, kunskap och förnuftig organisationsutveckling.10 Det 
som idag karaktäriserar manöverkrigföringen, är att motståndaren primärt inte 
bekämpas av enbart kraftsamling på de överlägsna resurserna mot fiendens starka 
punkt. Istället angriper man motståndaren psykologiskt och fysiskt för att göra honom 
svag.11 Manöverkrigföring innebär alltså att man försöker nå och slå de sårbara punkter 
hos motståndarens struktur och sätter in ”stöten”12 just där.  
Men den sårbara punkten hos motståndaren behöver inte vara av den militära arten. 
Man angriper fiendens vilja för att nå sina krigsmål, det är kärnan i 
manöverkrigföringen, manöverteorin.13 Målet med manöverkrigföringen är att försöka 
påverka motståndarens vilja, att lamslå dem, detta genom att få fienden ur balans och 
skapa en så kallad systemchock.14 Viljan hos motståndaren skall påverkas så pass 
mycket att fienden inte ska förmå sig att fortsätta kämpa emot. Han skall sättas i 
systemkollaps där hela dess organisation får ett totalt sammanbrott. 

2.2.2  Rörlighet  
Rörlighet är en av de militära basfunktionerna tillika en av de grundläggande 
krigföringsförmågorna.15 För att vi ska kunna lösa de uppgifter som vi blir tilldelade, 
måste stridskrafter flyttas från en plats till en annan.16 Därigenom kan verkansenheter 

                                                 
7 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer, 2005 (Stockholm: Försvarsmakten, 2005), s. 3. 
8 Försvarsmakten, 2005, s. 9. 
9 Lind, William S, Handbok i manöverkrigföring (Vällingby: Elanders Gotab, 2006), s. 15. 
10 Rekkedal, Nils Marius, Modern krigskonst (Vällingby: Elanders, 2007), s . 384. 
11 Rekkedal, 2007, s. 456. 
12 Försvarsmakten, 2005, s. 57. 
13 Rekkedal, 2007, s. 456. 
14 Försvarsmakten, 2002, s. 81-82. 
15 Ibid, s. 76 
16 Ibid, s. 76. 
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ge största möjliga effekt då de kan formeras och kraftsamlas. Rörlighet är också en 
förutsättning för att kunna skydda sig emot motståndaren och hans 
handlingsmöjligheter.17 
     För att eget överordnat mål ska kunna uppnås, används rörlighet till att manövrera 
förband och avdelade system i tid och rum.18 Begreppet rörlighet bör stå i relation till 
vårt eget mål och motståndarens rörlighet. Det är först då som vi kan värdera om vår 
egen rörlighet räcker till.19 
 
I Doktrin för markoperationer, 2005 förklaras rörlighet enligt följande;20 
 
                                   Genom rörlighet kan vi: 

 Skapa förutsättningar för att nå effekt i rätt tid mot rätt mål 
 Undgå eller dra oss ur motståndarens bekämpning 
 Utnyttja luckor och ytor för att föra in striden på djupet av motståndarens 

gruppering 
 Ta och behålla initiativet 
 Ta för striden väsentlig terräng  
 Överraska motståndaren 
 

För att kunna uppnå verkan vid motståndarens kritiska sårbarheter måste vi ha en 
rörlighet och handlingsfrihet som ger våra förband möjligheten att nå sådana punkter 
utan allt för stort motstånd och innan motståndaren upptäcker och reagerar på våra egna 
handlingar.  

2.2.3 Luftburen bataljon 
Den svenska luftburna bataljonen, LBB, är ett insatsförband för nationella och 
multinationella uppgifter. Bataljonen skall på kort tid kunna etablera militär närvaro vid 
olika kris- och konfliktsituationer.21Bataljonens främsta uppgift skall vara att 
genomföra luftburna operationer, där enheter strider till fots. LBB skall även kunna 
stödja specialoperationer eller konventionella operationer.      
     Huvuduppgiften för bataljonen är ta/försvara, slå/nedkämpa eller undsätta. Övriga 
uppgifter kan vara övervaka, inhämta underrättelser och skydda. Bataljonen skall 
främst dimensioneras att verka i urbaniserad eller betäckt terräng och skall lösa 
uppgifter i två riktningar med olika sammansatta stridsgrupper/enheter. 
     Den luftburna bataljonen består av bataljonsstab, ledning/underhållsskvadron, tre 
luftburna skvadroner och understödsskvadron. 22 

2.2.4 Operationer 
En operation är en benämning på olika militära handlingar eller genomförandet av 
övningar eller uppgifter. Det syftar till att nå ett bestämt mål inom ett område.23 
Manövertänkande utgör det grundläggande konceptet för genomförandet av en 
operation. Konceptet utgår från att påverka motståndarens vilja och förmåga till fortsatt 
kamp än att fysiskt förinta hans stridskrafter. Det är ett mentalt förhållningssätt till hur 

                                                 
17 Försvarsmakten, 2002, s. 76. 
18 Försvarsmakten, 2005, s. 69. 
19 Ibid, s. 69. 
20 Ibid, s. 69. 
21 Försvarsmakten, TALBB, 2007,  s.1. 
22 Försvarsmakten, Livregementets husarer, Utbildningsanvisning, utkast 2, (K3 beteckning: 19 210, 
2007), s.1. 
23 Försvarsmakten, 2005, s. 42.  
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problem skall lösas och baseras på att en konflikt utgörs av en kamp mellan två eller 
flera viljor.24  
     Manövertänkandet i en operation innebär även att det finns andra medel för att lösa 
ett problem, en uppgift. Oavsett vilken typ av operation som skall genomföras är 
manövertänkandet det betraktelsesätt som skall tillämpas.25  

2.2.5 Operationer i markarenan26 
Syftet med markoperationer är till stor del att behärska infrastruktur som t.ex. städer. 
Markarenan omfattar samtliga landytor, men även det stridsrum som återfinns i nära 
anslutning till marken. Det finns inga exakta gränser mellan arenorna utan de regleras 
med hänsyn till syfte och resurser.27 
     Den markoperativa verksamheten omfattar alla förband oavsett tillhörighet, då 
verksamheten genomförs och kan sammankopplas med markoperativa mål inom ramen 
för en egen eller en gemensam operation. Syftet med en markoperation kan vara att 
uppnå eller behålla markoperativ kontroll i hela eller delar av ett operationsområde.     
     Markoperativ kontroll är uppnådd då chefen har handlingsfrihet att utan viktigare 
begränsningar och med tillräcklig uthållighet lösa sina uppgifter utan större påverkan 
från motståndaren. För att lyckas uppnå markoperativ kontroll behövs det militär 
närvaro över tiden i operationsområdet. Tidsfaktorn och ytan innebär även att 
markoperativ kontroll är beroende av att luft- och sjöoperativ kontroll kan upprätthållas 
på ett sådant sätt att förmågan till markoperativ kontroll och uthållighet inte påverkas. 
Markstridsförbandens förmåga att ta, försvara och kontrollera terräng är en 
förutsättning för gruppering och insats av såväl egna markförband som luft- och 
sjöförband.28 

2.2.6 ”Operation Market Garden” 
Under dagarna 17-26 september 1944 gjorde de allierade* ett försök på västfronten att i 
ett enda svep gå fram mot Berlin, genom Ruhrområdet.29 De allierade ville ta och 
besätta ett brohuvud över Rhen vid Arnhem (se bilaga 8.2). Därigenom skulle de tyska 
trupperna i västra Holland komma att avskäras från sina bakre områden. Från Arnhem 
avsåg de sedan att genomföra en stöt mot Ruhrområde för att på så sätt kunna slå ut de 
viktiga tyska industrierna i området och sedan låta framryckningen fortsätta mot 
Berlin.30 Luftlandsättningsförband skulle sättas in vid alla flod- och kanalbroar. Detta i 
syfte att bilda en slags korridor, där de brittiska trupperna snabbt skulle kunna nå fram 
till Arnhem.31  
 
 
 
 
 

                                                 
24 Försvarsmakten, 2005, s. 49. 
25 Ibid, s. 29. 
26 Ibid, s. 29. 
27 Ibid, s. 29. 
28 Försvarsmakten, 2005, s. 30. 
29 Bauer, Eddy, Andra världskriget, Arnhem soldater från luften, (Wiken: Bokorama/Förlags AB, 1983), 
s. 5. 
30 David, Saul, Militära misstag, (Falun: AiT AB, 1999), s. 102. 
31 David, 1999 s. 102. 
*De allierade i operation Market Garden bestod av USA och Storbritannien. 
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3   Metod 

3.1 Inledning 
Den vetenskapliga metod som jag kommer att nyttja är komparation32 med 
litteraturstudier33 som presenteras i deskriptiv form. Vidare har jag valt att genom 
litteraturstudier redogöra för resultatet genom en kort analys utifrån varje kategori, 
kopplat till Operation Market Garden samt de styrdokument som finns reglerade för 
luftburen bataljon, LBB. Detta för att avslutningsvis kunna genomföra en diskussion. 
Den teknik som används för insamling är litteratursökning. 
     De begrepp som jag har valt att använda är den svenska synen och tolkningen av 
militärteoretiska begrepp och återfinns i litteratur utgiven av Försvarsmakten.  
     Detta avsnitt i arbetet syftar till att skapa en förståelse för hur den är uppbyggd 
metodmässigt. Jag har valt att även redogöra detta i form av en egen bild; 

 
                                                   Egen bild; Metodbeskrivning 

 
                                                 
32 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod (Studentlitteratur, Lund, 2003), s. 41. 
33 Starrin, Bengt & Svensson, Per-Gunnar, Kvalitativ metod och vetenskapsteori (Studentlitteratur, 2004), 
s.23.  
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För att kunna svara på mina två frågeställningar; Vilka faktorer påverkar den 
grundläggande förmågan rörlighet vid luftburna förband? samt vad säger 
styrdokumenten om förmågan rörlighet vid luftburen bataljon i Försvarsmakten idag? 
kommer jag att vid min redogörelse av resultatet använda mig av sex kategorier som 
jag har fått fram efter att studerat av de svenska doktrinerna samt de historiska källorna. 
Jag har kunnat urskilja de kategorier som är relevanta, då de på ett eller annat sätt 
påverkat rörligheten i operationen.  

3.2 Historisk källa 
Jag valt att valt att analysera den grundläggande förmågan rörlighet med hjälp av en 
historisk källa, Operation Market Garden som genomfördes i Holland, Arnhem 1944. 
Denna operation är krigshistoriens hittills största luftlandsättningsoperation.34 Det är 
enbart rörligheten jag vill se tillbaka på, då slaget till stor del skedde genom strid till 
fots samt med stöd av lättare fordon. Jag har valt att använda mig av denna historiska 
källa då jag kan se en stark koppling av de förband som deltog i Operation Market 
Garden till dagens svenska luftburna bataljon.  
      
Det har genomförts flera luftburna operationer om vi ser tillbaka i tiden, t.ex. 
”Operation Mercurius”35, Operation Haski36 och ”Operation Tonga”37 men valet bakom 
Operation Market Garden är just för att det är krigshistoriens hittills största 
luftlandsättningsoperation på taktisk nivå, och den är intressant ur två perspektiv; dels 
för att det var ett stort misslyckande och dels för att förbanden i operationen kan 
kopplas till vår svenska LBB. Syftet att använda mig av en operation som var ett 
misslyckande är att jag anser det lättare att ta fram faktorer som påverkade förbanden 
under deras anfall mot Arnhem, än om den hade gått som planerat. Jag har även valt att 
använda mig av endast en historisk händelse då jag anser att det ger störst effekt, om 
man ser till de påverkansfaktorer som jag har identifierat utifrån operationen. 
      
Fördelarna med att använda mig av en historisk källa anser jag vara god då jag har 
hittat litteratur där författarna själva har deltagit under striderna i operationen. Dessa är 
primära och stärker äkthets- och närhetskriteriet till mina valda källor.  
     Nackdelarna med att använda sig av historiska källor är att det kan finnas en viss 
tendens i författarnas texter. Det kan inte uteslutas att några av mina valda författare 
stundtals varit tendensiösa genom sina egna värderingar. Jag anser dock att detta inte 
påverkar min uppsats negativt då jag enbart analyserar faktorer som påverkade 
rörligheten i händelseförloppet. 

3.3 Urvalet av källor/litteratur 
Det urval jag gjort av litteraturen har jag kritiskt granskat genom att ta reda på så 
mycket som möjligt om författaren till boken, närhets och äkthetskrav, är mina källor 
äkta, beroende eller oberoende av andra källor samt är det en primär eller sekundär 
källa. 
Eftersom det var förband både från Storbritannien och USA med i operationen så har 
jag valt att ha böcker som är skriva från båda länderna. Detta för att i möjligaste mån 
undgå att ha källor där författaren framhäver sitt land och förband för egen vinning.  

                                                 
34 Bauer, 1983, s. 7. 
35 Badsey, Stephen, Campaign: Crete 1941, Germany´s lighting airborne assault, (Oxford: Osprey 
publishing, 2004).  
36 Vlaski, Aleksandar, Operation Haski, (Nederländerna: AA Balkema Publishers, 1998). 
37 Cooksey, Jon, Operation Tonga, (London: Pen & sword books Ltd, 2005). 
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Några av mina utvalda källor är skrivna på engelska, dessa är; ”The devil´s birthday: 
The bridges to Arnhem 1944” samt ”The Face of Battle”. Detta kan vara en svaghet i 
min uppsats då jag kan misstolka eller översätta innehållet felaktigt. 
      
För att lyckas få tag på litteratur till min uppsats har jag valt att använda mig av både 
Anna Lindh biblioteket och Artilleriets stridsskolas databaser, samt bibliotek. Jag 
använde mig av sökord som t.ex. ”Operation Market Garden” då jag sökte efter fakta 
samt litteratur på Internet och i databaser för att lättare få fram den litteratur som var 
väsentlig för mitt ämnesområde.  
     Styrdokumenten som jag använt mig av i min uppsats har jag fått tag på genom 
personlig kontakt med personal ur den luftburna bataljonen, LBB. 

3.4 Behandling av vald litteratur 
Vid behandlingen/insamlingen av min valda litteratur ställde jag mig frågan; Vad vill 
jag få ut från dessa valda källor samt vilka faktorer påverkade rörligheten hos enheter i 
operation Market Garden? När jag har studerat min historiska källa har jag valt att se 
till enheternas luftlandsättning, själva anfallet mot Arnhem samt striden inne i staden 
för att försöka ta fram olika faktorer som påverkade enheternas rörlighet. Syftet att 
använda mig av just denna del i händelsen är för att lättare kunna identifiera de faktorer 
som påverkade enheterna, då den till stor del skedde under strid till fots. Vilket jag 
sedan kan koppla till dagens svenska luftburna bataljon, LBB, om man ser till deras 
uppträdande och huvuduppgifter. 
     Valet av denna del i operationen kan påverka uppsatsen negativt då jag enbart kan 
analysera de faktorer som påverkade rörligheten från luftlandsättningen till anfallet och 
striden inne i staden. Risken finns att jag missar faktorer som kan identifieras under 
planeringen samt operationsplanen bakom operationen. Jag är väl medveten om detta 
men anser att mitt val av just denna del i operationen är lättast att koppla till dagens 
LBB, då striden till stor del skedde till fots samt med stöd av lättare fordon. 
 

Vid behandlingen av styrdokumenten ställde jag mig frågan; Vad vill jag få ut från 
dessa styrdokument samt vilka faktorer påverkar rörligheten vid LBB? När jag har 
studerat styrdokumenten har jag utifrån genomgången av de historiska källorna använt 
mig av de kategorier avseende faktorer som påverkar rörligheten. Genomgången av 
styrdokumenten avgränsas även till de delar som har en anknytning till det resultat som 
framkommer via de historiska källorna. Detta för att kunna använda mig av samma 
påverkansfaktorer.  

3.5 Källkritik 

3.5.1 Böcker 
Den litteratur jag har använt mig av för att beskriva Operation Market Garden är bl.a. 
tagna ur Geoffrey Powells bok ”The devil´s birthday: The bridges to Arnhem 1944, 
Cornelius Ryans ”En bro för mycket”, Peter Wilkinson ”Granater över Arnhem”, David 
Saul ”Militära misstag” samt Eddy Bauer ”Andra världskriget: Arnhem soldater från 
luften”.  
 
Geoffrey Powells ”The devil´s birthday: The bridges to Arnhem 1944, 
Geoffrey Powells bok som jag har valt att använda mig av är ursprungligen utgiven 
1984 i Storbritannien. Äkthetskriteriet anses av mig vara mycket god då författaren 
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deltog vid striderna i Arnhem och är en av dem som överlevde slutstriderna vid 
landsvägsbron över Rhen. Han tjänstgjorde som kompanichef över den 156:e 
fällskärmsjägarbrigaden ingående i 4: e fallskärmsjägarbrigaden. Denna litteratur anser 
jag även vara god då hans roll som kompanichef påvisar närhet till händelsen samt 
medför också perspektiv från ena sidan.  
 
Cornelius Ryans ”En bro för mycket”, 
Cornelius Ryans bok som jag har valt att använda mig av är publicerad 1974, men 
bygger i hög grad på hans anteckningar från händelsen och från 
krigsdagboksanteckningar. Boken har översatts till bl.a. svenska och är utgiven av 
Bonniers förlag 1995, varvid äkthetskriteriet anses av mig vara en god källa. 
Författaren av boken var själv krigskorrespondent under andra världskriget, vilket 
påvisar närhet till redogörelsen av operationen. Den tendens som kan finnas i hans 
texter påverkar inte denna uppsats negativt då den används för att analysera händelsen. 
 
Peter Wilkinson ”Granater över Arnhem”, 
Författaren Peter Wilkinson är även han en krigskorrespondent och deltog vid striderna 
i Arnhem. Han ingick då i 1:a lätta batteriet under 1:a brittiska 
luftlandsättningsdivisionen. Detta stärker äkthets- och närhetskriteriet till min valda 
källa.  
     Nackdelen med att förlita sig på denna källa är risken för dess tendens. Det kan inte 
uteslutas att Wilkinson vid sin beskrivning stundtals varit tendensiös genom sina egna 
värderingar, då han stred på den brittiska sidan. Detta är jag fullt medveten om och har 
tagit i beaktande under mina litteraturstudier över händelserna i Arnhem. 
 
Saul David ”Militära misstag”, 
Saul Davids bok som jag har valt att använda mig av är publicerad 1997. Boken har 
översatts till svenska och är utgiven av Historiska Media 1999, varvid äkthetskriteriet 
anses av mig vara en god källa. Författaren av boken har skrivit en rad militärhistoriska 
arbeten, bl.a. ”Churchill´s Sarcrifice of the Highland Division” och ”Mutiny at 
Salerno”. Detta har föranlett det brittiska försvarsministeriet att revidera domarna 
under andra världskriget mot mer än 180 veteraner ur 8:e armén. Jag har även valt att 
använda mig av denna källa då författarens konkreta fallstudier framträder olika 
kategorier av misslyckanden. Den tendens som kan finnas i hans texter påverkar inte 
denna uppsats negativt då den används för att analysera påverkansfaktorer ur 
händelsen. 
 
Eddy Bauer ”Andra världskriget, Arnhem soldater från luften”, 
Jag även valt att använda mig av en boksamling om andra världskriget skriven av 
Överstelöjtnant Eddy Bauer. Denna bok har jag valt att använda då författaren har 
använt sig av militära rådgivare vid redogörelsen av operationen, vilket stärker 
äkthetskriteriet. Detta har gjort att det bara är beskrivet från de allierades sida, då de 
flesta av hans rådgivare var officerare därifrån. Vilket i sin tur medför att vissa 
värderingar kan återfinnas i redogörelserna. Jag anser att den tendens som kan finnas i 
hans texter inte påverkar denna uppsats negativt då den används för att analysera 
påverkansfaktorer ur händelseförloppet. 

3.5.2 Styrdokument 
De styrdokument jag har använt mig av för att kunna analysera de faktorer som 
påverkar rörligheten på LBB är enligt följande:  
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”Taktisk anvisning (TALBB), 2007”, 
Jag har valt att använda mig av Taktisk anvisning, TALBB som en av mina källor, för att 
kunna genomföra en analys av faktorer som påverkar rörligheten på LBB. Detta 
styrdokument är tänkt att användas intill dess att reglemente för bataljonen är klart. 
Stora delar av innehållet är avskrifter från gällande doktriner och reglementen, eller 
utkast till reglementen. Detta i syfte att behålla likriktning inom Försvarsmakten, dels 
för att läsaren erhåller en viss sammanfattning vilket ligger till grund för mitt val av 
källa. 
 
”Utbildningsanvisning (UALBB), 2008”, 
Jag har valt att använda mig av utbildningsanvisning, UALBB då denna 
utbildningsanvisning är 2008 års utgåva och gäller tills vidare. 
Genom denna utbildningsanvisning hittar jag de styrningar som är reglerade på 
bataljonen. Bataljonen skall kunna genomföra det som anges i Taktisk anvisning 
luftburen bataljon, TALBB. 
 
”Stående order (SOLBB), 2008”, 
Jag har även valt att använda mig av stående order, SOLBB. Detta dokument är 2008 
års utgåva och gäller tills vidare.  
     Detta styrdokument är även ett komplement till TALBB, och där finner jag detaljer i 
rutiner för genomförande på LBB.  
 
Jag har valt att använda mig av dessa styrdokument då de är det enda som finns i 
dagsläget avseende de styrningar som är reglerade på LBB. Samt att dessa 
styrdokument är tänkt att användas intill dess att reglemente för bataljonen är klart. 
     Jag är medveten om att vid användandet av styrdokument som källa är att dessa ofta 
inte finns i tryckt format. Detta kan i sin tur medföra att de ändras regelbundet och de 
kan även upphöra att existera. Jag har valt att spara utskrivna styrdokument i 
referenssyfte.   
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4   Resultat 

4.1 Faktorer från Operation Market Garden som påverkade den 
grundläggande förmågan rörlighet  
Utifrån litteraturstudierna av de historiska källorna har kategorier avseende faktorer 
som påverkar rörligheten framkommit; 

4.1.1 Ledning (Formering av förband, samordning)  
Vid det inledande skedet i operationen gick själva luftlandsättningen/urlastningen av 
enheterna mindre bra. De tog tid att formera förbanden och påbörja framryckningen 
mot anfallsmålet, som var bron över Rhen inne i Arnhem.38 
Efter landningen upprättades en tillfällig ledningsplats intill landningszonen, men 
ledningsförutsättningarna var dåliga och detta medförde att information och 
underrättelser om läget inne i Arnhem var minimalt .39 
Valet av ledningsplats gav förbandet sambandssvårigheter och, leder i slutändan till att 
enheterna ur förbanden helt saknar samband. Detta ger stora konsekvenser i ledningen 
under det mycket viktiga skedet i operationen.40   
 
Gatustrider äger rum under de första dagarna inne i Arnhem och p.g.a. brister i 
ledningen, då ledningsplatsen var stationerad mitt i staden utan samband var det svårt 
att samordna förbanden. Flera enheter var utspridda över ett större område norr om 
anfallsmålet, vilket även medförde begränsningar i ledningen.41  
     Det bristfälliga sambandet mellan bataljonerna vid bron medförde svårigheter för 
bataljonsstaben. De hade ingen information om läget och behovet av förstärkning för att 
kunna genomföra ett anfall med tillräcklig styrka i syfte att ta bron.42  
  

4.1.2 Verkan (direkt, indirekt, pansarvärnsvapen) 
Under framryckningen mot anfallsmålet fick flera enheter ur förbanden svårigheter att 
bryta sig igenom de tyska försvarslinjerna. Detta genom svårigheter att genomföra ett 
genombrott och en rörlig strid p.g.a. dess lätta beväpning mot de tyska mekaniserade 
förbanden. Vilket resulterade i att enheternas rörlighet begränsades i framryckningen.43 
 
Inne i staden var de tyska motåtgärderna för starka och enheter drevs tillbaka av 
motståndarens verkan nordväst om bron.44 Artilleri och pansar ur de tyska förbanden 
var grupperade nordväst om Arnhem. Detta påverkade britternas rörlighet mot bron, då 
de inte hade samma verkan för att kunna framrycka med understöd av indirekt eld. 
De tyska förbanden hade även stridsfordon och tunga vapen grupperade i starka 
försvarsställningar i området kring brofästet.45  

                                                 
38 Bauer, 1983. s. 27. 
39 Ibid, s. 34. 
40 Ryan, Cornelius, Slaget vid Arnhem: En bro för mycket, (Albert Bonniers Förlag, 1995), 
s. 59. 
41 Ryan, 1995, s. 64.  
42 Ibid, s. 102. 
43 Ibid, s. 105. 
44 Ibid, s. 107. 
45 Wilkinson, Peter, Granater över Arnhem, (Västervik: AB C O Ekblad & Co Tryckeri, 2003),  
s. 74. 
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Vid detta tillfälle kunde bataljonen endast försvara sig mot motståndarens eventuella 
anfall från söder över bron.46  
 
Inne i staden var pjäser grupperade för understöd av indirekt eld, men de kunde inte 
verka p.g.a. bebyggelsen. Men med hjälp av pansarvärnsvapen kunde enheter ur 
förbanden begränsa tyskarnas framryckning mot bron. Vid det norra brofästet fanns 
utskjutna fordon vilket begränsade motståndarens rörlighet och möjligheter att ta sig 
över bron.47  
 
När Operation Market Garden planerades hade cheferna antagit att den brittiska 
armékårens medeltunga artilleri skulle nå med eldunderstöd till bataljonerna vid 
Arnhem vid slutet av andra dagen. Men det oväntade tyska motståndet och de 
begränsningar i rörelsefriheten, medförde svårigheter för förbanden att kunna föra en 
rörlig strid mot motståndaren, genom att de tyngre vapensystemen tog tid att 
omgruppera.48 

4.1.3 Underrättelser 
Genom att spaningsskvadronens fordon till stor del gick förlorade, fick cheferna 
svårigheter att snabbt bilda sig en uppfattning om framryckningsvägarna samt 
anfallsmålet, då ingen underrättelse fanns att tillgå.49 
     Viktiga handlingar kring bataljonernas anfallsplan hade kommit i händerna på 
tyskarna som hittat dessa i ett nedskjutna glidflygplan. Utan britternas vetskap 
medförde detta att de helt tappade både rörligheten och initiativet i operationen. 
Tyskarna kunde utifrån planen, snabbt identifiera britternas kritiska sårbarheter samt 
deras tyngdpunkt, då planen beskrevs i detalj.50   

4.1.4 Skydd 
Under den andra dagen när det började mörkna hade det första kompaniet lyckats ta sig 
fram i höjd med huvudmålet och intagit sina försvarspositioner i höga byggnader, med 
god överblick över uppfartsrampen till landsvägsbron. Under natten gjordes ett flertal 
försök att med hjälp av mörkret som skydd ta sig över bron, men de misslyckades.51 
 
Under framryckningen mot anfallsmålet fick flera enheter ur förbanden svårigheter att 
bryta sig igenom de tyska försvarslinjerna. Rörligheten på förbanden begränsades, de 
hade ingen handlingsfrihet och kunde inte ändra framryckningsväg, vilket i sin tur gav 
dåligt skydd under den fortsatta framryckningen.52 

4.1.5 Materiel/utrustning 
Glidflygplanens landning gick mindre bra och det uppstod problem och förluster p.g.a. 
att flera glidflygplan tog mark hårt och skadades. Detta gjorde urlastningen 

                                                 
46 Wilkinson, 2003, s. 168. 
47 Powell, Geoffrey, The devil´s birthday: The bridges to Arnhem 1944, (South Yorkshire: Pen & Sword 
Books Ltd, 1992), s. 86. 
48 Powell, 1992, s. 87 
49 Ibid, s. 88. 
50 Ibid, s. 89. 
51 Ryan, 1995, s. 72. 
52 Ibid, s. 86. 



 - 16 - 

komplicerad då det var svårt att få ut materiel, pjäser och fordon, vilket i sin tur bidrog 
till att det tog tid att påbörja framryckningen för resterande förband. 53  
 
Även ett antal lättare fordon hade gått förlorade efter misslyckade landningar.  Detta i 
sin tur gjorde att framryckning blev en aning fördröjd och rörligheten begränsades 
p.g.a. fordonen.54 
 
De enheter som befann sig inne i staden saknade tillgång till bromateriel, vilket även 
gjorde att de inte kunde möjliggöra rörlighet i syfte att ta och försvara brofästet. 
     I slutskedet av de hårda striderna inne staden får enheterna ur förbanden order om att  
dra sig tillbaka till området kring Oosterbeek. (se bilaga 8.2) Detta i syfte att skapa ett 
runtomkringförsvar, ett skydd för att kunna hålla fast ett mindre brohuvud norr om 
floden, i väntan på förstärkning.55 

4.1.6 Underhåll 
Något som fick omedelbar betydelse vid luftlandsättningsområdena var att ett antal 
olika underhålls- och utbildningsförband från tyskarna organiserade en försvarslinje 
från en plats norr om järnvägskorsningen i Wolfheze (se bilaga 8.2)längs med vägen 
till Oosterbeek. Detta i syfte att begränsa de brittiska förbandens rörlighet i området.56  
     På grund av att tyskarna hade stängt av vattnet i staden och underhållsvägarna 
fortfarande var blockerade, fanns det ingen möjlighet till tillförsel av ammunition och 
mat för soldaterna. Detta bidrog till att stridsvärdet sjönk på enheterna inne i staden, 
vilket i sin tur resulterade i dålig förmåga till rörlighet på hela förbandet. I detta skede 
befann sig soldaterna på bataljonen i en överlevnadssituation då de är isolerade från 
övriga förband. De saknar helt underhåll och utrustning för att orka hålla ut mycket 
längre till. I detta skede har förbanden hållit ut i fyra nätter och tre dagar. 57  

4.2 Styrdokument luftburna förband 
I resultatet av de historiska källorna redovisades faktorernas påverkan på rörligheten 
vid luftburna förband. Dessa faktorer ligger även till grund då jag har tittat på 
styrningarna kopplat till rörlighet vid LBB.  

4.2.1 Ledning (Formering av förband, samordning)  
Grunder: 
Ledning är en process som har till uppgift att samordna personella och materiella 
resurser. Syftet är att samordna egen verksamhet samt att skapa förutsättningar för att ta 
initiativet och hålla ett högre tempo än motståndaren. Ledning kan därför inte hanteras 
som en isolerad funktion.58 
     Ledning av en stridande bataljon kännetecknas av perioder av högt tempo och snäva 
tidsförhållanden. Bataljonen leds från stabsplats då läget medger. Under strid eller 
annan högintensiv verksamhet leds bataljonen av bataljonschefen från främre 
ledningsplats. Detta ger bataljonschefen möjlighet att själv bedöma utvecklingen, få 

                                                 
53 Saul, 1999, s.102. 
54 Ibid, s. 104. 
55 Powell, 1992, s. 98. 
56 Ibid, s. 112. 
57 Ibid, s. 163. 
58 Försvarsmakten, TALBB, 2007, s. 81. 
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underlag för att snabbt kunna fatta beslut och samordna resurserna vid avgörande 
moment.59  
 
När jag studerar utdrag ur TALBB, 2007 om vad som är skrivet om luftlandsättning, 
samordningen av förband väl nere på marken kan jag utläsa att:  
flygtransporterna bör landa samtidigt så att så många soldater som möjligt kan 
landsättas på så kort tid som möjligt. Förbandet urlastar flygplanen snabbt och 
grupperar utanför flygplanet.60  
     Framryckning till respektive främre väntplats påbörjas omedelbart efter att 
flygplanen har lyft från TLZ(taktisk landningszon). Därefter rapporterar respektive chef 
till överordnad chef, avseende befintlighet på personal och materiel, och formering 
sker. Efter urlastning och formering skall enheterna på förbandet på kort tid kunna 
förflytta sig till ett strids/operationsområde.61 
I det inledande skedet i TALO (Tactical Air Landed Operations) innehåller specifika 
skeden. Fem skeden finns redovisade enligt följande; 62 

 Innästling av förstyrka för rekognosering och förberedelser. 
 Landsättning av säkerhetsstyrka för att ta och säkra landningsområdet för 

huvudstyrkan. 
 Landsättning av huvudstyrka för att lösa förordad uppgift. 
 Landsättning av förstärkning och försörjning av markoperationen. 
 Urnästling av skyddsstyrka efter skydd av huvudstyrkans avtransport, 

framryckning.  
 

4.2.2 Verkan (direkt, indirekt, pansarvärnsvapen ) 
Grunder: 
Indirekt eld (IE), främst granatkastareld (grk), måste kunna nyttjas för att LBB skall 
kunna lösa sina stridsuppgifter. Effekten och nyttjandet av IE i bebyggelse kommer att 
påverkas bl.a. på grund av korta stridsavstånd.63 
 
Det föreligger även en risk för att hårdmålsammunition inte kan lokalisera och slå ut 
motståndarens fordon. Om möjligt ska egna enheternas pjäser grupperas så att eld kan 
avges ”längs” gator och stråk. Detta kan uppnås genom att gruppera 
granatkastarförband för eld i anfallsriktningen och artilleriförband för eld tvärs 
anfallsriktningen. Stor risk föreligger också då civila kan träffas och att byggnader 
förstörs. Det innebär att elden endast bör avges mot upptäckta mål.64 
 
Många olika typer av flygplan kan genomföra CAS (Close Air Support). CAS är inte 
begränsat till en specifik del av en operation, utan kan när som helst genomföras på alla 
platser där förbanden har stridskontakt med motståndaren.65 
 
 
 

                                                 
59 Försvarsmakten, TALBB, 2007, s. 81. 
60 Ibid, s, 35. 
61 Ibid, s. 36. 
62 Ibid, s. 47. 
63 Ibid, s. 62. 
64 Ibid, s. 100. 
65 Ibid, s. 38. 
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Den luftburna bataljonen hålls samman för att kunna åstadkomma effekter som varar. 
Förbandet tränas för att kunna lösa stridsuppgifter till fots med understöd av direkt och  
indirekt bekämpning och pansarvärnsvapen. Den luftburna bataljonen understöds av 
sina granatkastarplutoner för indirektbekämpning, med 8 cm grk som huvudbeväpning 
samt 12 cm grk, i syfte för hårdmål.66  
Nackdelen med de indirekta bekämpningssystemen är som sagt stridsavstånden i 
bebyggelse. Avstånden är ofta korta och närpansarvärnsvapen och blockeringar får 
därför stor effekt. Det är svårt att få effekt av artilleri, flyg och attackhelikoptrar 
samtidigt som civilbefolkningens närvaro i bebyggelse gör att vapnens prestanda inte 
alltid kan nyttjas fullt ut.67 
 
Artilleriunderstöd tillsammans med flyg och helikoptrar kan under anfall kan användas 
med stor framgång i områden där de civila är få. I övriga områden måste ofta striden 
avgöras med direktriktad eld av trupp som kan skilja på motståndaren och civila.68 

4.2.3 Underrättelser 
Grunder: 
Goda kunskaper om motståndaren och en väl fungerande underrättelsetjänst är 
nödvändiga för att en chef skall kunna fatta riktiga beslut. 
     Ett bra beslutsunderlag möjliggör ett säkert genomförande och högt tempo i striden. 
Underlaget grundas främst på egen inhämtning, egen strid, stridsspaning, andra 
förbands strid samt inhämtande av underrättelser från andra källor t.ex. civila.69 
 
Underrättelsetjänsten syftar till att ge chefen underlag om motståndaren, de olika 
parterna och civilbefolkningen som han behöver för att kunna planlägga och leda 
striden och eller genomföra förbandets uppgift. På LBB skall strävan vara att 
klarlägga;70 

- motståndarens styrka, gruppering, indelning, materiel, verksamhet och 
stridsvärde 

- motståndarens vilseledande åtgärder 
- terrängen, vädrets och siktens inverkan på motståndarens verksamhet 
- de olika parterna/grupperingar som finns i området som påverkar förbandets 

uppgift 
- var motståndaren inte finns, bedöms inte kommer att finnas 
- civilbefolkningens uppfattning och påverkan 

 
Inhämtning av underrättelser sker främst genom spaning och samverkan. Spaning 
bedrivs fortlöpande eller under angiven tid. Den genomförs;71 

- inom ett visst område 
- i viss riktning 
- med olika medel och metoder, t.ex. trupp, sensorer, UAV (unmanned aerial 

vehicle) för att få information om motståndaren och dennes verksamhet 
- mot särskilda angivna objekt. 

 

                                                 
66 Försvarsmakten, TALBB, 2007, s. 101. 
67 Ibid, s. 101. 
68 Ibid, s. 100. 
69 Ibid, s. 90. 
70 Ibid, s. 91. 
71 Ibid, s. 94. 



 - 19 - 

Förbandet skall även kunna genomföra;72  
- Rörlig spaning 
- Fast spaning/målövervakning under 3 dygn 
- Lägesbestämning med POS-utrustning (positionsbestämningsutrustning) 
- Framrycka som förpatrull och rekognosera/märka ut framryckningsväg.  

Detta skall möjliggöra att;73 
- förbandets eld kan ge maximal verkan, d.v.s. att vi har lokaliserat och 

identifierat motståndaren 
- Förbandet kan utnyttja rörelsen, d.v.s. att vi kan ha god rörlighet utan att 

motståndaren kan påverka. 

4.2.4 Skydd  
Den luftburna bataljonens stridsuppgifter har en tydlig anfallsprofil- ta/slå/undsätta. 
Dessa uppgifter genomförs som ”överraskande attacker” för att minimera exponering. I 
uppgiften försvara nyttjas infrastrukturen kring anfallsportar för att öka skyddsnivån 
och därmed uthålligheten. 
 
Den urbana miljön är komplex. Förutom inslag av kuperad, öppen, småbruten terräng, 
vattendrag och sjöar finns även byggnader som i sig innehåller en varierande miljö, 
med skiftande framkomlighet och skyddsnivåer. Detta bidrar till 
framryckningsmöjligheter under marknivån, i källare, kloaker tunnelsystem och skapar 
en form av skydd.74 
     Idag kännetecknas den urbana miljön bl.a. av små ytor med blandning av egna och 
motståndarens förband samt civila människor. Om vi ser till vad dagens svenska LBB 
har för uppgifter då det gäller städer, strid i bebyggelse (SIB), så är syftet till stor del att 
behärska infrastrukturen.  
 
Skydd mot marktrupper: 
Larmstyrkor syftar till att snabbt kunna möta oförutsedda handlingar. När LBB 
genomför strid eller stridsförläggs avdelas ingen larmstyrka. Den upprättas enbart när 
bataljonen inte fått stridsuppgifter. 
     Larmstyrkans utformning kan variera beroende på kommande uppgifter alternativt 
stridsvärde. Alla enheter skall vara beredda att ingå i larmstyrka. Skvadroner och 
plutoner som ingår i larmstyrkan skall ha 15 minuters marsch- och stridsberedskap.75 

4.2.5 Materiel/utrustning 
Den luftburna bataljonen har fordon som medger såväl taktisk som stridsteknisk 
rörlighet. Stridsvikten på LBB är jämförelsevis låg. Fordonen är i jämförelsevis lätta 
vilket medför att fler fordon än annars kan lastas i tyngre transportresurser än tidigare. 
Med hjälp av de lättare fordonen används rörligheten i det här fallet för att leverera 
effekt i tid och bataljonen behärskar därför transporttjänst som lufttransport etc.76 
     Fordonsutrustningen skall även möjliggöra att förbandet kan lösa stridsuppgifter 
efter omgruppering även utan stöd av flygtransport. Den luftburna bataljonen kan idag 

                                                 
72 Försvarsmakten, TALBB, 2007, s. 94-95. 
73 Ibid, s. 94-95. 
74 Ibid, s. 124. 
75 Ibid, s. 125. 
76 Ibid, s. 4. 



 - 20 - 

transporteras av helikopter (taktiskt- och operativt uppgiftsanpassad vid insats) samt 
flygtransport.77 
      
Prioritetsordning på transportsätt;78 

1. Tjänst till fots 
2. Helikoptertransport 
3. Flygtransport 
4. Fordondsmarsch 

 
Den luftburna bataljonens basförmåga i rörlighet när det gäller förflyttning är enligt 
UALBB, 2008 bl.a;  
     

 Genomföra fordonsmarsch fyrtio mil under ett dygn (30 mil vid tre dygn i 
följd). 

 På max 30 min upprätta en helikopter i LZ (landningszon) i mörker varav en 
har hänglast. 

 Växla transportsätt från fordon till fots (tjänst till fots bärning) och därvid 
gruppera FAP. 

 Förbereda LP (landningsplats) samt mottaga enskild helikopter för transport. 
 Framrycka från LP/FAP upp till 10 km under högst 2 timmar. 
 Genomföra förflyttningar 40 km enstaka dygn till fots med stöd av lätta 

terrängfordon och 30 km/dygn under flera dygn i sträck inom område med 
förhöjd hotnivå, medförandes vapen och stridspackning.79 

 
När jag studerat utrustning för den enskilda soldaten har jag kommit fram till följande; 
bataljonen dimensioneras för att genomföra luftburna operationer med uthållighet på 
upp till tre dygn. Under dessa tre dygn beräknas förbandet kunna genomföra en stor 
strid, denna måste kunna genomföras utan tillgång till ryggsäckar (LK100), dessa 
förvaras längre bak eller transporteras på lätta fordon. 
     Stridssäck är den största ryggsäcken som kan medföras tillsammans med tillräckligt 
många soldater i helikopter. Detta innebär att med stridssäck måste förbandet ha 
uthållighet på tre dygn, dvs. medföra ett CDOS*¹ och två DOS*².  
     Packningar PU4 (personlig utrustning), skall vara förberedda vid hemmabas eller 
Camp så att de enkelt kan föras fram till insatta förband. Risk finns att den framförda 
materielen inte går till rätt individ utan alla skall kunna använda vilken ryggsäck 
(LK100) som helst. Utrustningsalternativen benämns PU 1 till 5 och anges med den 
ungerfärliga uthållighet de innehåller: 

 
Tabell 1; Utrustningsalternativ kopplat till uthållighet80 

                                                 
*¹CDOS, combat day of supply (ammunition). 
*² DOS, day of supply (mat & vatten). 
77 Försvarsmakten, TALBB, 2007, s. 5. 
78 Försvarsmakten, UALBB, 2008, s. 6. 
79 Ibid, s. 14. 
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4.2.6 Underhåll  
Underhållstjänsten planeras och bedrivs så att förbandets anfallskraft kan vidmakthållas 
även sedan anfallsmålen tagits. Detta sker bl.a. genom drivmedels- och am ersättning 
före anfallet påbörjas. 
 
TOLO- grupper (Tankning- och laddningsomgång) och samlingsplatsgrupper 
understödjer de främre enheterna. TOLO- grupper och samlingsplatsgrupper 
framgrupperas efterhand till de stridande förbanden, för att minska transporttider 
och/eller för att höja beredskapen och uthålligheten.81  
     Underhållsplatser upprättas så nära anfallsstyrkan som möjligt. Förnödenheter och 
materiel behålls så långt som möjligt upplastade. Vid försvar prioriteras behovet av 
ammunition och sjukvård.82 Förbandet skall även kunna mottaga 
helikoptertransporterade eller fallskärmsfällda underhållsresurser.83 
 
De enskilda soldaterna på de olika enheterna skall kunna medföra underhållsresurser 
för tre dygns verksamhet (två DOS och en CDOS). Förnödenheter för ytterligare tre 
dygns verksamhet (PU4 dygn fyra till sex) (två DOS och en CDOS) kan föras fram till 
ett stridsområde. Förnödenheter därutöver hanteras utav bataljonen.84 
 
När det gäller en överlevnadssituation på LBB, så skall varje soldat ur bataljonen vara 
förberedd. Detta för att förband eller enskilda soldater som blir isolerade kan överleva 
och återgå till sitt förband för återhämtning.  I SOLBB, 2008 skall förberedelser på 
detta bestå i enligt följande;85 
 

 Färdplan och planering av nödfallsåtgärder. 
 Repetition och planering av SERE, Survival (Överlevnad), Evasion (Dold 

överlevnad, flykt), Resistance (Motstå exploatering i en fång/gisslan situation) 
och Extraction (Undsättning). 

 Beredskap och förövning av undsättningsenheter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
80 Försvarsmakten, Livregementets husarer, Stående order, (K3 beteckning: 09 830: 60172, 2008), s. 65.  
81 Försvarsmakten, UALBB, 2008, s. 15 
82 Försvarsmakten, TALBB, 2007, s. 119. 
83 Försvarsmakten, UALBB, 2008, s. 15. 
84 Försvarsmakten, SOLBB, 2008, s. 65. 
85 Ibid, s. 50. 
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5   Avslutning 

5.1 Diskussion 

5.1.1 De historiska källorna jämfört med styrdokumenten  
För att koppla tillbaka till mina frågeställningar: Vilka faktorer påverkar den 
grundläggande förmågan rörlighet vid luftburna förband? samt vad säger 
styrdokumenten om förmågan rörlighet vid luftburen bataljon i Försvarsmakten idag? 
kommer jag i följande kapitel att genomföra en diskussion. Här jämför jag resultatet 
från de historiska källorna med vad styrdokumenten säger om rörlighet kopplat till de 
påverkansfaktorer som jag har tagit fram. 
 
De historiska källorna visar på att ledningen påverkade rörligheten på de luftburna 
förbanden. Ledningsförutsättningarna i operationen var mycket dåliga och detta 
medförde att information och underrättelser om läget inne i staden var minimalt. Även 
valet av ledningsplats gav förbandet sambandssvårigheter, det bidrog till att det var 
svårt för cheferna att kunna leda och samordna sina enheter.  
 
Jämför jag detta med dagens luftburna bataljon så utgår de ifrån att ledning är en 
process vars uppgift är att samordna personella och materiella resurser. Jag anser att 
den samordningen som kan skapas utav god ledning leder till förutsättningar för att 
skapa rörlighet på förbandet. 
     Utan rörlighet är det svårt att leda från rätt plats och samordna förbanden. 
Efter att ha studerat både operation Market Garden samt styrdokumenten kan jag 
konstatera att, en chef på ett luftburet förband inte i samma utsträckning har stöd av en 
högre chef i sitt beslutsfattande. De högre cheferna har oftast inte samma rörlighet som 
chefer vid mekaniserade/motoriserade förband, t.ex. genom fordon, för att kunna leda 
från den plats där behovet finns.  
 
Resultatet av de historiska källorna visar även på att den låga graden av eldkraft som 
förbanden hade, begränsade rörligheten på enheterna. Detta kan jag se tydligt i det 
inledande skedet i operationen, då enheterna hade svårigheter i att bryta sig igenom de 
tyska försvarslinjerna. Detta gav alltså enheterna svårigheter att genomföra en rörlig 
strid under framryckningen p.g.a. den lätta beväpning som de hade tillskillnad från 
motståndarens mekaniserade/motoriserade förband.  
     Under striderna inne i bebyggelsen visar resultatet tydligt att en låg grad av verkan i 
form av pansarvärnsvapen är nödvändigt för rörligheten vid förbandet. I detta fall då 
enheterna ur förbanden kunde begränsa delar av motståndarens framryckning mot bron 
med hjälp av pansarvärnsvapen.  
 
Jämför jag detta med LBB så utgår de ifrån att hålla samman bataljonen för att kunna 
åstadkomma effekter som varar. Förbandet tränas i syfte att kunna lösa stridsuppgifter 
till fots med understöd av direkt och indirekt bekämpning samt användandet av egna 
pansarvärnsvapen. 
     Resultatet från Operation Market Garden kan än idag jämföras med vår användning 
av indirekta bekämpningssystem. Då bebyggelsen och de civila begränsar användandet, 
möjliggör den urbana miljön samtidigt effekten av egna pansarvärnsvapen.  
Utan en god verkan med hjälp av understöd i form av direkt och indirekt eld begränsas 
rörligheten vid luftburna förband. Skillnaden är att LBB idag kan använda sig av CAS. 
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Avstånd är ej betydelsefulla utan det är situationen på marken som ger 
förutsättningarna för genomförandet. 
 
Underrättelser påverkade förbandets rörlighet i operationen. Resultatet visar på att 
enheterna redan i det inledande skedet låg i underläge gentemot tyskarna. Denna faktor 
begränsade hela förbandet med dess tillhörande enheter. Cheferna för de framryckande 
enheterna fick svårigheter i att bilda sig en uppfattning om motståndaren i anfallsmålet 
samt att de inte hade handlingsfrihet vid valet av framryckningsvägar, vilket jag anser 
har stor betydelse för rörligheten. 
 
Syftet med underrättelser på LBB är för att kunna möjliggöra maximal verkan på 
förbandet d.v.s. att de har lokaliserat och identifierat motståndaren. Förbandet kan även 
utnyttja rörelsen, dvs. att de kan ha god rörlighet utan att motståndaren kan påverka.    
     Utan goda underrättelser är det svårt för chefer att bilda sig en uppfattning om läget, 
vad gäller egna och motståndarens verksamhet. Resultatet visar på utebliven 
underrättelse skapar dåligt underlag för chefer och rörligheten begränsas då förbandet 
inte har handlingsfrihet och kan ligga steget före motståndaren.Vilket även leder till att 
de blir svårt att leda striden samt kunna lösa ställda uppgifter. 
 
Skyddet påverkade rörligheten på de luftburna förbanden i operationen.      
Resultatet visar på att väl inne i staden hade enheterna möjlighet att använda 
byggnaderna för att kunna skydda sig mot motståndarens direktriktade eld, dock 
påverkade detta den civila befolkningen.  
     Enheterna hade inte möjlighet att använda sig av sina indirekta bekämpningssystem, 
i form av pjäser p.g.a. de trånga utrymmena inne i staden. Detta hade annars kunnat ge 
enheterna skydd under deras försök att ta och försvara bron samt anfallsmålet. 
Enheterna ur de luftburna förbanden hade möjlighet använda sig av mörkret som en 
form av skydd, under sina försök att nå fram till brofästet. 
 
Resultatet från styrdokumenten visar på att skyddsnivån inom LBB är relativt låg. 
Resultatet från Operation Market Garden kan än idag jämföras med skyddsnivån på 
LBB. Då enheterna i operationen hade en låg grad av verkan resulterade det i att 
skyddsnivån minskade, idag anses eldkraften på LBB möjliggöra det största skyddet, 
med avsaknad av splitterskyddade fordon. Enheterna i operationen använde sig även av 
bebyggelsen som skydd, vilket även tydligt framgår genom styrdokumenten på LBB 
om striden som förs i urban miljö. 
 
Den materiel och utrustning som förbandet respektive enskild soldat hade i operationen 
påverkade rörligheten då bl.a. glidflygplanens landning ledde till förluster då de tog 
mark hårt och skadades. Jag anser att denna faktor begränsade enheternas rörlighet, då 
det tog tid att påbörja framryckningen och att det inte fanns tillgång till fordon för att ta 
sig fram till anfallsmålet snabbt. Den sambandsmateriel som gick förlorad bidrog till att 
flera enheter inte hade något samband varken under framryckningen eller i staden.  
 
Jämför jag detta med LBB så har de i större utsträckning modernare materiel för egen 
överlevnad och strid.  Resultatet från styrdokumenten har visat på att varje individ och 
verksamhet i bataljonen skall vara förberedd så att enskilda eller förband som blir 
isolerade kan överleva, återgå till sitt förband och återhämta. Den materiel och 
utrustning som krävs för detta medför varje enskild soldat. De stridande skvadronerna 
på LBB har en uthållighet på 3 dygn var av dessa dygn är endast optimerad för ett 
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dygns strid. Soldaterna i operationen hade inte i samma utsträckning tillgång till denna 
utrustning, vilket bidrog till att de hade ett lågt stridsvärde p.g.a. avsaknaden av DOS 
och CDOS. Detta i sin tur medförde begränsad rörlighet då de helt enkelt inte hade de 
som krävdes för att fortsätta strida. 
     Resultatet visar även att de lättare fordon som LBB har tillgång till ger möjlighet till 
egen taktisk förflyttning. Rörligheten som skapas i detta fall är till för att leverera effekt 
i tid.  
 
De historiska källorna visar på att underhållet var en faktor som påverkade rörligheten 
under operationen. Jag anser att motståndarens försvarslinje längs med vägen till in mot 
staden var något som fick omedelbar betydelse för enheterna. Tyskarna hade sina 
försvarslinjer i syfte att begränsa förbandens rörlighet i området, vilket utifrån resultatet 
medförde att rörligheten begränsades på underhållsvägarna. Detta i sin tur medförde att 
stridsvärdet sjönk på enheterna och under de sista dagarna i stridigheterna övergick 
detta till en överlevnadssituation då de är isolerade från övriga förband. 
 
Jämför jag detta med resultatet från styrdokumenten visar de på att den luftburna 
bataljonen sker underhållet genom luften för att sedan fördelas samt tas om hand i ett 
bakre samt främre läge av bataljonens lednings/underhållsskvadron. Underhållsplatser 
upprättas nära anfallsstyrkan. Förnödenheter och materiel behålls så långt som möjligt 
upplastade på lättare fordon. Vid försvar prioriteras behovet av ammunition och 
sjukvård. Detta är något som enheterna i operationen inte lyckades få fram till de 
främre stridande enheterna. 
     Den luftburna bataljonen nyttjar sina lättare fordon för att stödja 
underhållstransporterna. Detta kunde inte uppfyllas i operationen vilket medförde att 
förbanden i fronten inte kunde fortsätta strida. 

5.2 Avslutande diskussion 
Jag anser att dessa faktorer är återkommande och de kan tydligt identifieras utifrån 
operationen. Det är svårt att peka på vilken av faktorerna som påverkade rörligheten 
mest vid förbanden, då jag anser att dessa faktorer inte är generaliserade för alla typer 
av luftburna operationer.  
     Faktorerna som jag har fått fram utifrån resultatet av gjorda litteraturstudier har jag 
även kunnat koppla till styrdokumenten för LBB och jag kan se likheter samt skillnader 
mellan förbanden, trots den utvecklingen som har skett fram till idag.  
      
Verkan, underrättelser och skydd är faktorer som jag anser kan gå hand i hand med 
operationen och dagens LBB. Nackdelarna är idag densamma vad gäller användningen 
av IE med hänsyn till bl.a. civila, men även de korta skjutavstånden i urban miljö. De 
korta skjutavstånden möjliggör istället effekten utav användandet av egna 
pansarvärnsvapen. Underrättelsernas betydelse för rörligheten då och nu syftar till att 
ge chefen så mycket underlag som möjligt vad gäller egna förband och motståndarens 
verksamhet, för att lättare kunna leda och samordna sina förband. Skyddet är än idag 
jämförbart med operationen då skyddsnivån är relativt låg vid ett luftburet förband. Det 
bästa skyddet uppnår förbanden med hjälp av egen eld. 
 
Resultatet visar på att ledning, materiel/utrustning samt underhåll skiljer sig mellan 
enheterna i operationen och LBB idag kopplat till förmågan rörlighet. Ledning är en 
process vars uppgift är att samordna personella och materiella resurser. Detta är något 
som förbanden i operationen redan i det inledande skedet inte kunde nyttjas fullt ut. De 
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hade svårt att samordna sina förband p.g.a. av den dåliga ledningen. Materiel/utrustning 
var inte den samma då som nu. Den nya tekniken har medfört att vi idag kan använda 
oss av och framställa bättre materiel till skillnad från det materiel som fanns att tillgå i 
operationen. Soldaterna på de olika enheterna hade inte den utrustning som krävs för att 
klara sig i en överlevnadssituation.   

5.3 Förslag till utveckling av reglemente vid den luftburna bataljonen 
För att knyta tillbaka till syftet med denna uppsats har jag utifrån resultatet kunnat ta 
fram faktorer som påverkar rörligheten vid luftburna förband. ledning (formering av 
förband, samordning), verkan (direkt, indirekt, pansarvärnsvapen), underrättelser, 
skydd, materiel och utrustning samt underhåll. Dessa är ständigt påverkbara faktorer 
kopplat till rörlighet men vad vi kan göra för att utveckla förmågorna på vårt luftburna 
förband är: 

 Ledning  
- att vi genom goda förberedelser och detaljrika planeringar kan samordna och 

formera förbanden så tidigt som möjligt för att skapa god rörlighet i det 
inledande och mycket viktiga skedet (i LZ). 

- att samordning skall ske genom befäl och inte ha ett självändamål. All 
samordning skall ha ett syfte. Gränser skapas eller tas bort efter hand då behov 
föreligger.  

 
 Verkan 
- att IE/CAS skall utnyttjas till så stor del som möjligt i bebyggelse, där val av 

granater är av stor vikt för exempelvis tredje part (civila), graderad verkan. 
Verkan möjliggör skydd men till vilken bekostnad.  

 
 Underrättelser 
- att genom planering inför insats (utifrån de planeringsmodeller som finns), i ett 

tidigt skede planera för underrättelser. Detta för att kunna ge underlag till 
samtliga chefer så att de kan planlägga och leda striden inom bataljonen.  

 
 Skydd 
- Vad är bataljonen anpassad för att slå? Validering av förbandets möjlighet att 

slå en tyngre motståndare. 
 
 Materiel och utrustning 
- att anpassa utrustning som medförs för att kunna föra en längre strid, validering 

av CDOS och DOS vid bataljonen. 
 

 Underhåll 
- att optimera utrustning för att klara längre stridsmoment. Se över 

underhållstjänsten för att kunna utveckla den mellan LZU och de främre 
stridande enheterna. Detta för att det måste kunna föras fram till de främre 
enheterna för att fylla på DOS och CDOS annars tappar förbanden verkan i 
avsaknad av ammunition, stridsvärdet nedgår och förmågan till fortsatt strid får 
ingen effekt. 
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5.4 Fortsatt forskning 
Denna uppsats kan ligga till grund för en fortsatt forskning inom mitt valda område, då 
man på ett djupare plan undersöker vad rörlighet har för betydelse kopplat till övriga 
grundläggande förmågor. Utifrån en djupare undersökning kan jag se framför mig att 
med hjälp av flera historiska källor och militärteoretikers syn på rörlighet, kan man 
skapa ett så kallat analysverktyg. Verktyget kan sedan appliceras på olika hittills 
genomförda operationer för att komma fram till vad som är mest avgörande vid 
planerandet av en operation där fokus ligger på rörligheten. 
Jag finner det även möjligt att utveckla den grundläggande förmågan rörlighet och dess 
betydelse i nationella/internationella operationer, då man kan utveckla detta sett från 
det markoperativa perspektivet. Litteraturen kommer att utvecklas och växa kopplat till 
begreppet rörlighet, då det är en av våra grundläggande förmågor. Med hjälp av 
erfarenheter vi får från genomförda operationer nationellt som internationellt kommer 
det att bidra till utveckling av våra förmågor. I en fortsatt forskning inom detta skulle 
man kunna undersöka hur vi med våra erfarenheter och lärdomar från misslyckade samt 
lyckade operationer kan dra slutsatser för att sedan kunna omsätta det i praktiken och 
på så sätt uppnå god effekt av våra förmågor.  
 

 Vad är avgörande vid planerandet av en operation kopplat till rörlighet? 
 Vad har rörligheten spelat för roll i våra svenska internationella operationer? 

 

6   Sammanfattning 
Vår svenska Försvarsmakt är idag under ständig förändring och utveckling. Vi har en 
tydligare roll och ett större ansvar i vårt deltagande av internationella insatser. Detta gör 
att det ställs högre krav på att vi skall kunna vara snabbt på plats. 
     I och med den ständiga förändringen som sker går Försvarsmakten mot en lättare 
förbandsstruktur. Detta medför även att flera styrkor lättare kan delta i insatser som sker 
internationellt.  
     Jag anser att rörligheten har en stor betydelse då vi snabbt skall kunna vara på plats 
med våra förband på olika platser i världen. Detta ligger till grund för mitt ämnesval till 
uppsatsen. Jag har med hjälp av Operation Market Garden, som genomfördes i Holland 
1944, kunnat ta fram faktorer som påverkar rörligheten vid luftburna förband och sedan 
kunnat använda dessa då jag studerat styrdokumenten för vår svenska luftburna 
bataljon, LBB.  
     Syftet med detta arbete är att ta fram faktorer som påverkar luftburna förband, vad 
gäller deras förmåga till rörlighet på marken. Detta för att ge en ökad förståelse samt 
bidra till utveckling av reglemente för luftburen bataljon. 
     I min uppsats har jag avgränsat mig till att endast analysera den grundläggande 
förmågan rörlighet och hur den påverkas av olika faktorer. Under mina litteraturstudier 
av operationen har jag avgränsat mig till förbandens luftlandsättning, själva anfallet 
mot Arnhem samt striden inne i staden. Jag har även avgränsat mig från dag 1  
(D-dagen) till dag 3 (D+2), detta för att under dessa dagar sker striden till fots med stöd 
av lättare förband, vilket jag sedan kunnat koppla till dagens LBB.   
     Utifrån styrdokumenten har jag att avgränsat mig till det som berör den 
grundläggande förmågan rörlighet och de styrningar som finns reglerade för LBB 
kopplat till faktorerna som påverkar rörligheten på förbandet. Jag har även avgränsat 
uppsatsen sett ur ett marktaktiskt perspektiv.  
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Det material som använts är svenska doktriner för att beskriva begrepp och definitioner 
som är centrala för uppsatsen. Under mina litteraturstudier av Operation Market Garden 
har främst Cornelius Ryans bok; En bro för mycket nyttjats samt Geoffrey Powells ”The 
devil´s birthday: The bridges to Arnhem 1944 som primär källa. För att kunna studera 
styrdokument som är reglerade för vår svenska luftburna bataljon, LBB har jag använt 
mig av Taktiskanvisning (TALBB), 2007, Utbildningsanvisning (UALBB), 2008, 
Stående order (SOLBB), 2008.      
Den vetenskapliga metod som jag har använt är komparation med litteraturstudier som 
presenteras i deskriptiv form. Vidare har jag genom resultatet från gjorda 
litteraturstudier genomfört en diskussion utifrån Operation Market Garden kopplat till 
de styrdokument gällande rörlighet som finns reglerade för luftburen bataljon, LBB.  
Utifrån mina gjorda litteraturstudier av Operation Market Garden samt styrdokumenten 
för LBB har jag fått fram att följande faktorer påverkar rörligheten vid luftburna 
förband: ledning (formering av förband, samordning), verkan (direkt, indirekt, 
pansarvärnsvapen), underrättelser, skydd, materiel/utrustning och underhåll. 
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