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 Beteckning  
   
Eld och Rörelse - en studie över motståndarens taktik i urban miljö 
Strid i urban miljö är mycket komplex och utmärks av en föränderlig miljö och med en 
motståndare som kan uppträda i alla dimensioner. Antalet operationer i denna miljö bedöms öka i 
framtiden. Motståndaren har utvecklat sin taktik som ett svar på den teknik och stridsteknik som vi 
använder. För att utbilda och öva används reglementen som beskriver en fiktiv motståndare och 
det förutsätts att denne är relevant och uppför sig på ett adekvat sätt. Uppsatsens syfte är att pröva
om den beskrivning av motståndarens taktiska uppträdande i urban miljö som finns i våra 
reglementen och anvisningar är rimlig. Inledningsvis operationaliseras begreppen eld, rörelse och 
skydd i syfte att skapa ett analysinstrument. Därefter studeras och analyseras den motståndare som 
beskrivs i våra reglementen och handböcker samt en motståndare vars beskrivning hämtas från ett 
selektivt urval av litteratur. Slutligen genomförs en jämförande analys av båda motståndarna som 
beskriver avgörande likheter och skillnader mellan dem. Uppsatsen avslutas med en diskussion 
kring resultat och andra faktorer som inverkar på det taktiska uppträdandet.  
 
Resultatet visar att motståndaren använder en rörlig försvarstaktik med små och lätta förband som 
nyttjar överraskande överfall, dold förflyttning och befästa positioner. Gruppering sker ofta intill 
eller inne i civila objekt. Undersökningen visar att de svenska reglementenas beskrivning av 
motståndaren är rimlig, dock saknas en del djupare taktiska beskrivningar. Stridens grundelement, 
eld, rörelse och skydd, kan användas för att göra generella taktiska jämförelser men måste också 
kompletteras med främst moraliska faktorer för att skapa en förståelse för varför viss taktik 
används och hur denna skall kunna bemötas. 

Nyckelord: Urban miljö, taktik, motståndaren, MOUT, strid i bebyggelse, stridens grundelement 
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Abstract 
Strike and Move – a study on the enemy’s tactics in an urban environment 
Fighting in an urban environment is very complex and is characterized by a changing environment 
and an opponent that can appear in all dimensions. The number of operations in this environment 
is assessed to increase in the future. The opponent has developed his tactics as an answer to the 
technology and the combat techniques that we are using. To train and educate our units, we use 
field manuals that describe a fictive opponent. It is presumed that this opponent is relevant and is 
behaving in an adequate manor. The purpose of this paper is to try out if the description of the 
opponent’s tactical behaviour in an urban environment that exists in our field manuals is 
reasonable. At first, definitions of the actions strike, move and protect are made with the purpose 
to create an analysis instrument. Thereafter, the opponent described in our field manuals and an 
opponent described in a selected assortment of literature, are studied and analysed. Finally, a 
comparative analysis is made between the two opponents with the purpose to identify the decisive 
differences and similarities between the two. The paper ends with a discussion about results and 
other factors that have an impact on the tactical behaviour of the opponent.  
 
The result shows that the opponent uses a mobile defence with small and light forces that uses hit 
and run tactics, concealed movement and fortified positions. Positioning is often done inside or in 
the vicinity of civilian objects. The investigation shows that the Swedish field manuals are 
describing the opponent in a sufficient way. However, some deeper tactical descriptions are 
missing. The basic actions of combat; strike, move and protect, can be used to make general 
tactical comparisons, but have to be complemented by most of all moral factors to create an 
understanding on why a particular tactics is used and how this tactics shall be answered. 
 
Keywords: Urban environment, tactics, opponent, MOUT, FIBUA, basic actions of combat 
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1 Inledning 
Strid i urban miljö är och har alltid varit komplex. Miljön är över tiden föränderlig och 
motståndaren kan uppträda med förband i alla dimensioner samtidigt; alltifrån tak, källare samt 
över och under ytan, framför, bakom eller mitt i våra förband eller i vår verksamhet.  Möjligheten 
för en motståndare att dolt genomföra motanfall, överfall och avskärande verksamhet är stora. Det 
fragmenterade stridsfält som en stad eller samhälle utgör innebär att det föreligger stora 
svårigheter att överblicka genomförandet i jämförelse med manövrering i öppen terräng. 
Användningen av tillfälligt sammansatta förband på taktisk nivå med infanteri, stridsvagnar, 
ingenjörtrupp och ledningsförband av mindre storlek innebär ytterligare försvårande 
omständigheter för chefen att leda och samordna striden. Denna strid måste övas i fredstid.  
 
Grunden för framgång i all typ av strid är att rätt utnyttja eld och rörelse.1 Eld, rörelse och skydd är 
stridens grundelement och är basen för det taktiska och stridstekniska uppträdandet. ”Endast med 
eld och rörelse kan ett avgörande nås”.2 För att utbilda och öva används reglementen och 
handböcker som beskriver en fiktiv motståndare och som beskriver hur vi skall genomföra strid i 
bebyggelse. Reglementena utgår från vår doktrin och baseras på studier av både egna och andras 
beprövade erfarenhet från årtionden tillbaka. 
 
Utvecklingen i världen har de senaste åren gått emot en än mer komplex miljö som är än svårare 
att förutse. Inte bara för att jorden urbaniseras mer och mer och inte främst för att miljön i sig 
ändras, utan för att framförallt motståndaren utvecklat sina medel och metoder som ett svar på den 
teknik och stridsteknik som vi (här avses västländerna) använder. Motståndaren är inte lika 
förutsägbar som tidigare3 och kan nu vara en blandning av en reguljär/irreguljär styrka4, vara 
sammansatt av olika delar, ha en annorlunda syn på ledning, kan innehålla blandade vapensystem 
och teknologier, ha en annorlunda tillämpning av krigets lagar och slåss med helt andra motiv än 
vad vi är vana vid. En motståndare som strävar efter att vi skall åstadkomma förstörelse och 
oproportionerliga skador, som använder media och Internet för att få verkan och som kan använda 
metoder som vi själva inte vill, får eller kan nyttja. Och allt kan utspela sig i ett annat land, långt 
ifrån Sverige och mitt ibland en ovänlig befolkning. Detta kan innebära att vi förutom att kunna 
hantera den konventionella striden i urban miljö som beskrivs och övas i Sverige i nuläget, även 
måste hantera en annorlunda strid, på annorlunda villkor och som ställer ytterligare krav på våra 
förbands kompetens, metoder och förmåga. För att nå dessa krav förutsätts att den motståndare vi 
övar emot är relevant och faktiskt uppför sig på ett sätt som är adekvat mot det vi kan ställas inför 
i den skarpa insatsen. 

                                                 
1 Försvarsmakten (1995): Arméreglemente del 2 – AR 2 Taktik, Stockholm, Försvarsmakten. s. 38. 
2 Ibid. s. 39. 
3 Då det enbart handlade om stormakten i öst dvs. Sovjetunionen. Författarens anmärkning. 
4 Reguljär/Irreguljär - styrka som tillhör resp. inte tillhör en stats ordinarie krigsorganisation.  
  Nationalencyklopedin band 15 (1994) s. 474, band 9 (1993) s. 577. 
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Problemformulering 
Den beskrivning av motståndaren som finns i våra aktuella5 reglementen och handböcker antas 
vara en rimlig6 beskrivning av hur denne uppträder. Enär beskrivningarna av motståndaren finns i 
flera skrifter och från något olika tidsperioder, kan frågan ändå ställas om hur rimlig denna 
beskrivning är och då i förhållande till andra och i vissa fall modernare beskrivningar av 
motståndaren. Stämmer beskrivningen? För att kunna avgöra detta finns ett behov av att kunna 
jämföra de olika beskrivningarna. Den sammanlagda bilden av motståndarna torde också kunna ge 
en så rättvisande bild som möjligt av hur motståndaren faktiskt uppträder i den urbana miljön. 
Jämförelsen bör göras med stöd av gemensamma begrepp som gör att jämförelsen blir relevant. 

Syfte 
Avsikten med denna uppsats är att med stöd av stridens grundelement – eld, rörelse och skydd, 
och från ett urval av litteratur, analysera hur motståndaren taktiskt uppträder vid strid i urban 
miljö. Detta i syfte att pröva om den beskrivning av motståndarens taktiska uppträdande i urban 
miljö som finns i våra reglementen och handböcker är rimlig. 
 
Syfte och problemformulering leder till följande frågeställning: 
 

Vad är gemensamt och vad skiljer sig i det taktiska uppträdandet vid markstrid i urban miljö 
mellan motståndaren som beskrivs i våra reglementen och handböcker och motståndaren som 
beskrivs i ett urval av nutida litteratur från olika krigsskådeplatser och kulturer?  

 

Definitioner 
Motståndare A – här avses den motståndare som beskrivs i våra aktuella handböcker och 
reglementen. 
 
Motståndare B – här avses den motståndare som beskrivs i de aktuella exemplen och den 
motståndare som beskrivs i uppsatsens huvudlitteratur. 
 
Taktik – här avses de medel och metoder som används för att vinna strid och slag.7 

                                                 
5 Med ”aktuella” avses de som används vid utbildning inom FM i dagsläget, dvs. Försvarsmaktsreglemente Militära 
Operationer i Urban Miljö (2009), Handbok Fiktiv motståndare (2004) samt Handbok Utländska Stridskrafter (1993). 
Författarens anmärkning. 
6 Sannolik, trolig; skälig, befogad.  http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx (rimlig) (2009-04-07). 
7 Framtagning av definitionen sker i kap 3 men återges här för att läsaren snabbt skall förstå begreppet. Författarens 
anmärkning. 
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Frågor 
För att leda till och svara på frågeställning samt möta syftet utgår jag från följande frågor: 
 
1/ Hur kan taktik definieras och stridens grundelement operationaliseras utifrån beskrivningarna i 

våra doktriner och reglementen? 

2/ Hur beskrivs användningen av medel och metoder hos motståndare A och motståndare B vid 

markstrid i urban miljö i våra handböcker, reglementen och i vald litteratur? 

3/ Vilka avgörande8 likheter och skillnader finns i användningen av medel och metoder mellan de 

bägge motståndarna vid markstrid i urban miljö? 

4/ Finns det något utöver stridens grundelement som kan förklara en motståndarens taktiska 

uppträdande vid markstrid i urban miljö? 

Härvid används fråga 1 för att definiera och operationalisera begreppen och därmed skapa 
analysinstrumentet. Fråga 2 används för att skapa underlag för att besvara fråga 3. Fråga 3 används 
för att besvara problemformuleringen. Studiefråga 4 är en kompletterande fråga som besvaras i 
den avslutande diskussionen. Frågan leder inte direkt mot frågeställningen men är med för att 
kunna ta tillvara kunskaper som identifieras i undersökningen och som vidare kan göra 
beskrivningen över motståndaren ytterligare relevant. 

Avgränsningar 
Uppsatsen beskriver det generella taktiska uppträdandet hos motståndaren vid en konflikt i urban 
miljö som eskalerat till en högintensiv karaktär och där striden ses ur ett motståndarperspektiv. 
Individuell skicklighet hos enskilda soldater och chefer diskuteras inte i uppsatsen. Eventuella 
konsekvenser för svenskt vidkommande berörs inte förrän i diskussionen i slutet av uppsatsen. 
Ramen för motståndarens agerande är försvarsstrid. Detta för att det är den vanligaste formen av 
strid som motståndaren genomför enär han oftast är på plats när våra förband anländer. Anfall 
ingår dock som en naturlig del av försvarsstriden.  
 
Uppsatsen är koncentrerad till nivån lägre förband9 vilken är den nivå som är soldatens högsta och 
det som Försvarsmaktsreglemente Militära Operationer i Urbaniserad Terräng (FMR MOUT) 
reglerar. Motståndare som kan kategoriseras som högteknologisk10 avgränsas bort i uppsatsen 
eftersom dessa under överskådlig tid troligen är samarbetspartner med våra stridskrafter snarare än 
hot mot dessa.11  
 
Det litterära huvudunderlaget är skrivet under 2000-talet men med referenser och källor från en 
tidsperiod från andra världskriget och framåt. Tyngdpunkten i uppsatsen är från det kalla krigets 
slut och framåt. Analysen rör motståndaren i närtid och torde äga giltighet flera år framåt. 
Framtida teknikutveckling berörs inte, dock diskuteras den teknik som används och har använts 
                                                 
8 Med ”avgörande” menas här likheter och skillnader som enligt författarens erfarenhet har en effekt på det taktiska 
uppträdandet. Ej detaljer. Författarens anmärkning. 
9, Lägre förband är bataljon och nedåt, högre förband är brigad och uppåt. Försvarsmakten (1995): s. 3. 
10 Jmf USA, UK och liknande militärmakter. Se även Försvarsmakten (2004): Handbok Fiktiv Motståndare del 1, 
Stockholm, Försvarsmakten s. 14. 
11 Försvarsmakten (2004): s. 14. 
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fram till idag. Avseende folkrätt tar uppsatsen inte upp folkrättsliga resonemang i annan mening än 
att de används som en del av taktiken. Samma sak angående media, vilken kan användas både 
offensivt och defensivt av alla parter i en konflikt. 

Centrala begrepp 
Urban miljö – med detta avser jag större eller mindre städer och samhällen karakteriserade av mer 
eller mindre omfattande bostads- och industribebyggelse, vägar och intilliggande parker och 
grönområden. Enstaka byggnader eller gård är inte en urban miljö.12 
 
Eld – medel och metoder som primärt används för att reducera en motståndares förmåga och vilja 
till fortsatt strid samt för att begränsa dennes förmåga till manövrering.13 
 
Rörelse – medel och metoder som primärt används för att manövrera i syfte att sätta in eld eller 
hot om eld på rätt plats i rätt tid. Förmåga till strid över stor yta och stort djup ingår. 
 
Skydd – medel och metoder som primärt används för att undgå upptäckt och/eller bekämpning. 
 
 
Aktörer - utgörs av alla som påverkas av den aktuella konflikten. Dessa kan vara statliga eller 
icke-statliga, som aktivt använder eller passivt utsätts för påtryckningar, våld eller hot om våld för 
att nå vissa syften. Exempel på ickestatliga aktiva aktörer är civila organisationer som verkar i ett 
konfliktområde. Passiva aktörer kan till exempel vara befolkningen i ett konfliktområde eller civila 
som berörs av konflikt i ett angränsande område.14 
 
Alternativa (icke-konventionella) metoder - är metoder som inte är beskrivna i reglementen och 
anvisningar. Alternativa metoder kan användas om stor obalans (asymmetri) råder (eller för att 
skapa sådan) mellan parterna, till exempel gällande militära resurser, teknologinivå, ekonomisk 
potential, politisk legitimitet eller etiska värderingar. Såväl reguljära som irreguljära styrkor kan 
använda både konventionella och icke-konventionella metoder samt stridsmedel.15 

                                                 
12 Se även Markstridsskolan (2009): FMR MOUT, Utkast 4, del 0-4, MSS 2009-01-26:1910050032, Skövde, 
Försvarsmakten, del 1 s. 6. 
13  Innebörden av de tre centrala begreppen eld, rörelse och skydd tas fram i kapitel 3. Författarens anmärkning. 
14 Försvarsmakten (2004): s. 11-12. 
15 Ibid. s. 11. Jmf dess motsats, konventionell, dvs. metoder beskrivna i reglementen och anvisningar samt stridskrafter 
organiserade enligt västerländsk modell. Författarens anmärkning. 
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Tidigare Studier och Forskning 
Ett flertal C-uppsatser från FHS berör ämnet urban strid. Dock är det ingen av dem som 
identifierats som har motståndaren som utgångspunkt. Nedan redovisas några av dem som kan ge 
ett bra komplement och vidare information kring strid i urban miljö. 
 
Major Mikael Swartz undersöker om Granatkastarpansarbandvagn (Grkpbv) 90120 är ett system 
som kan utgöra ett understödssystem vid strid i bebyggelse. Genom definiering av den urbana 
terrängen, vilka krav denna ställer utifrån FM grundläggande förmågor samt genom en 
beskrivning av de taktiska krav den urbana miljön ställer, ger Swartz en bra bild av den urbana 
miljön. Swartz noterar att framtiden pekar på ökad betydelse av strid i bebyggelse med ökade 
svårigheter.16  
 
Major Ove Stauerset beskriver uttrycket ”three block war” och dess konsekvenser för krigföring 
genom att studera striderna i Falluja 2004. Stauerset visar den komplexa bild av väpnad strid, 
polisiära uppgifter och upprorsbekämpning som kan inträffa i den urbana miljön och den 
professionalism som krävs av insatta förband. Dessutom pekas på behovet av militär och civil 
samverkan. Stauerset diskuterar också kring begreppen ”high-tech” och ”low-tech approach”. 17  
 
Major Patrik Lidbeck gör, genom en fallstudie av slaget vid Hue 1968, en prövning av professor 
Stephen Biddles teorier avseende faktorer som påverkar utgången av slag och krig genom att sätta 
dessa teorier i en urban kontext. I Lidbäcks uppsats används faktorer såsom numerär och 
teknologinivå. Enligt Lidbäck är en stor skillnad mellan urban strid och strid i annan terräng just 
försvararens möjlighet att använda den urbana terrängen i sina egna syften.18  
 
Major Tord Aslaksens uppsats undersöker om det finns en konceptuell grund för insatser med 
norskt stridsflyg vid urbana operationer. Aslaksen lyfter fram att de västliga militärmakterna 
motvilligt går in i urban strid eftersom den konventionella militärmakten marginaliseras vid denna 
typ av strid. Aslaksen använder sig av faktorerna ”fysiska förutsättningar”, ”hänsyn till 
civilbefolkningen”, ”three block war” och ”den strategiske korpralen”. Aslaksens resonemang är 
intressant då det bland annat beskriver hur snabbt en situation kan eskalera, effekten av de beslut 
som fattas på mycket låg nivå samt komplexiteten av civila i stridsområdet.19  
 
Major Robert Almström undersöker den amerikanska operationen i Falluja 2004 och den israeliska 
operationen i Nablus 2002, också han utifrån Försvarsmaktens grundläggande förmågor. 
Almström tar fram likheter och skillnader mellan de båda offensiva operationerna. Enligt 
Almström är urbana operationer en av FM stora utmaningar i framtiden och hans uppsats pekar på 
gemensamma drag i de amerikanska och israeliska operationerna, vilka ger större möjlighet att 

                                                 
16 Swartz, Mikael (2004): ”Splitterskyddad granatkastare (Grkpbv 90120) – ett system för strid i bebyggelse?” 
Stockholm, Försvarshögskolan. 
17 Stauerset, Ove (2005): ”Three Block War - En metafor om dagens og morgendagens stridsfelt for militære styrker”, 
Stockholm, Försvarshögskolan. 
18 Lidbäck, Patrik (2006): ”Military Power och strid i bebyggelse”, Stockholm, Försvarsmakten. 
19 Aslaksen, Tord (2008): ”Kampfly på byen? : Konseptuelt grunnlag for bruk av norske kampfly i urbane 
operasjoner”.Stockholm, Försvarshögskolan. 
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lyckas med operationer i urban miljö. Slutsatserna pekar exempelvis på striden över ytan, 
kombinerade vapen och den lilla striden.20  
 
Det finns en hel del internationell litteratur inom ämnet urban krigföring, dock är det inte möjligt 
inom ramen för denna uppsats att läsa och analysera mer än ett fåtal av dem. Här redovisas tre 
böcker som ger intressanta perspektiv på den urbana striden.  
 
Den brittiska professorn Alice Hill beskriver de moraliska utmaningarna vid strid i urban miljö på 
ett operativt och strategiskt plan i boken Future war in cities, där hon bland annat pekar på 
problemet med motsatsförhållandet mellan att inte acceptera större egna förluster och kravet på 
minimala civila förluster. Hills menar också att den urbana miljöns fortsatta utbredning kommer 
att innebära ökad andel kriser som behöver lösas i den urbana miljön i framtiden, vilket kommer 
att ställa ytterligare krav på världens militärmakter.21  
 
John Antal och Bradley Gerickes bok City Fights är en samling utvalda berättelser om strider i 
städer mellan 1938-1968. I boken skriver amerikanska militära tänkare om utvalda operationer i 
stadsmiljö med ett taktiskt och operativt fokus. En faktor som uppmärksammas i boken är hur 
viktigt det är att ha kunskap om terräng och miljö i den aktuella bebyggelsen. Antingen genom 
omsorgsfull informationsinhämtning och förberedelser eller genom att befälhavare och soldater 
faktiskt har en egen lokalkännedom. Den dolda rörelsen och effekten av bärbara pansarvärnsvapen 
är ytterligare faktorer att ta hänsyn till vid strid i urban miljö. Kombinationen av olika 
vapensystem och förmågor pekas ut som en framgångsfaktor i striderna.22 
 
Dr Michael Evans bok City without joy undersöker fenomenet med ett ökat antal militära 
operationer i urban miljö under 2000-talet. Evans menar att en kombination av ökad globalisering, 
ökad urbanisering av jorden samt det stigande antalet konflikter mellan västländer och tekniskt 
underlägsna motståndare har gjort att militära operationer i urban miljö blivit allt vanligare. Evans 
resonerar kring om väst skall skräddarsy sina militära styrkor för strid i denna typ av terräng eller 
om det är andra faktorer som skall åtgärdas. Evans företräder det sistnämnda och pekar på behovet 
att utveckla taktik och teknologi men inte hela den militära organisationen. Vidare krävs en bättre 
konceptuell förståelse för att genomföra dessa operationer och ett bättre samarbete mellan militära 
och civila myndigheter såsom polis, byggnadsstyrelser, katastrofmyndigheter med flera för att fullt 
ut förstå den urbana miljön och dess krav. Inte minst krävs en massmedial uppfattningsförmåga 
och mediehantering i och med Internet, satellitkanaler och medias ständiga närvaro. Evans 
använder uttrycket ”den strategiske kameramannen”.23  
 
Internet är slutligen en stor källa för den som vill forska vidare inom ämnet. En sökning på ”Urban 
Warfare” på Google gav 661 000 träffar (2009-04-23). 

                                                 
20 Almström, Robert (2009): ”Nutida operationer: En komparativ studie, utgående från de grundläggande förmågorna, 
av den amerikanska koalitionens operation i Falluja november 2004 och Israels operation i Nablus april 2002”. 
Stockholm, Försvarshögskolan. 
21 Hills, Alice (2004): Future war in cities – Rethinking a liberal dilemma, London, Frank Cass Publishers. 
22 Antal, John & Gericke, Bradley (2003): City Fights: Selected histories of urban combat from world war II to 
Vietnam, New York, Random House Publishing Group. 
23 Evans, Michael (2007): City without joy: Urban military operations into the 21th century, Weston, Australian 
Defence College. 
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Disposition 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Utvisande disposition24 

 
I kapitel ett beskrivs uppsatsens bakgrund, syfte, frågeställning, viktigare begrepp samt 
forskningsläge och disposition. I kapitel två beskrivs tillvägagångssätt med metod, material, 
validitet och reliabilitet. Kapitel tre är den teoretiska bakgrunden och besvarar fråga 1. 
Inledningsvis definieras begreppet taktik och därefter operationaliseras stridens grundelement; eld, 
rörelse och skydd.  
 
I kapitel fyra beskrivs och analyseras först motståndare A och därefter motståndare B i syfte att 
besvara fråga 2. Bägge motståndarna grupperas utifrån de operationaliserade begreppen. Den 
komparativa analysen av motståndare A och motståndare B utifrån de operationaliserade 
elementen genomförs i kapitel fem med syftet att besvara fråga 3 och uppsatsens 
problemformulering.  
 
I kapitel sex diskuteras resultaten samt även ytterligare faktorer som framkommit under arbetet 
och som besvarar fråga 4. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatt forskning och en personlig 
reflektion. 

                                                 
24 Författarens egen. 
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2 Metod 

Metodbeskrivning 
Övergripande metod 
Från ett urval av reglementen, handböcker och litteraturkällor beskriver jag vilka metoder och 
medel motståndare A och B använder vid markstrid i urban miljö. Empirin analyseras utifrån 
operationaliserade begrepp av stridens grundelement och utgår från en framtagen definition av 
taktik. Slutsatserna jämförs sedan för att få fram avgörande likheter och skillnader, vilka sedan 
svarar mot uppsatsens frågeställning. I den avslutande diskussionen diskuteras även ytterligare 
faktorer som kan ha betydelse för motståndarens val av medel och metoder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 2. Utvisande metod25 

                                                 
25 Författarens egen. 
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Metodbeskrivning 
Det vetenskapliga förhållningssättet i denna uppsats är baserat på en hypotetisk-deduktiv metod. 
En hypotetisk deduktiv metod innebär att ställa upp en eller flera hypoteser som premisser och 
sedan göra en deduktiv slutledning. Slutligen testas premisserna mot verkligheten för att se om de 
stämmer med faktiska förhållanden. I den hypotetiskt deduktiva metoden används både empiri och 
logik. Den hypotetisk-deduktiva modellen kan skisseras enligt följande modell: 1) Problem, 2) 
Hypotes, 3) Deduktion, 4) Experiment eller observation, 5) Korroboration (bekräftelse) eller 
förkastande av hypotesen. För att förstärka korroborationen krävs ytterligare undersökningar vilka 
kan ge anledning till nya forskningsfrågor eller förslag till fortsatt forskning. Det deduktiva i 
denna metod är att utgå från ett antagande om hur något är varefter undersökning genomförs i 
syfte att ta reda på om antagandet är rimligt eller ej.26  
 
Utifrån studier av reglementen och doktriner definierar jag begreppet taktik samt operationaliserar 
stridens grundelement. Detta görs för att skapa ett grupperings- och analysinstrument för 
jämförelse av de olika motståndarna. Syftet med valet av stridens grundelement är att förenkla och 
skapa tydlighet i den jämförelse som sedan skall ske. Det blir då möjligt att bortse från ett antal 
faktorer som är mycket svårdefinierbara och för omfattande för uppsatsens omfång. Dessa faktorer 
kan vara vilja, kultur, synen på kriget och livsåskådning. I det avslutande diskussionskapitlet 
återkommer jag dock till dessa faktorer. Den framtagna definitionen och operationaliseringarna 
baseras på redovisad fakta men är självständiga slutsatser. 
 
Därefter beskrivs och analyseras motståndare A och B. Detta görs utifrån de operationaliserade 
begreppen eld, rörelse och skydd. Empirin som tas fram kommer till huvuddel från ett begränsat 
urval av textkällor och där använder jag en kvalitativ analysmetod. Den kvalitativa analysen 
bygger på icke mätbara egenskaper hos det som undersöks, det vill säga sådant som inte går att 
mäta numeriskt eller statistiskt. Även om detta kanske skulle kunna göras även i denna uppsats, 
förefaller mig den kvalitativa metoden som den bästa utifrån syfte och problemområde. I denna 
uppsats innebär den kvalitativa ansatsen vidare att de valda texterna väljs mot bakgrund av syfte 
och frågeställning samt tolkas och jämförs utifrån mina forskningsfrågor och de gjorda 
operationaliseringarna . Slutsatserna baseras på fakta som framkommer i det empiriska materialet.  
  
Slutligen använder jag en komparativ analys där jag sammanför och jämför slutsatserna från den 
empiriska undersökningen i syfte att få fram avgörande likheter och skillnader. Resultatet av den 
komparativa analysen utgör svar på frågeställningen.  
 
I det avslutande diskussionskapitlet diskuterar jag de framkomna resultaten och användningen av 
begreppen eld, rörelse och skydd tillsammans med en diskussion kring andra faktorer som kan ha 
betydelse i sammanhanget. 

                                                 
26 Molander, Joakim (2003): Vetenskapsteoretiska grunder. Historia och begrepp s. 127 ff. 
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Material och Urval 
Sökande efter adekvat litteratur har skett främst på Anna Lindh biblioteket samt Internet. Fokus 
för sökandet har varit riktat mot taktik och urban miljö. Det finns mängder av källor som rör sig 
kring urban strid men endast ett fåtal av dem berör taktik och ännu färre berör motståndaren. De 
flesta källorna beskriver operationer ur västerländskt och/eller stormaktsperspektiv. Utifrån mina 
eftersökningar har två operationer samt ett fåtal huvudkällor identifierats. Operationerna rör det 
tjetjenska försvaret av Groznyj mellan 1994-2000 samt försvaret av södra Libanon 2006. Eftersom 
uppsatsen lutar sig på litteratur och inte på primärkällor, är den i huvudsak uppbyggd på sekundära 
data men i samband med källkritisk granskning av författaren har jag funnit att substans och 
källmaterial i de valda böckerna fyller kravet för vetenskaplighet i uppsatsen. 
 
Som grund för att diskutera och beskriva motståndare B:s taktik har jag valt att använda H. John. 
Poole s böcker Phantom soldier27 och Tactics of the Crescent Moon28. Anledningen är att dessa 
böcker beskriver taktik på motståndarsidan ner till den enskilde soldaten. Poole är en före detta 
officer från den amerikanska marinkåren med egen erfarenhet från bland annat Vietnam. Han är 
specialiserad på lägre förbands taktik och stridsteknik och har skrivit nio böcker som avhandlar 
området, främst ur ett motståndarperspektiv. En hel del av Pooles primära källor är vetenskapliga 
och officiella amerikanska dokument men även arabiska, palestinska, afghanska, ryska, kinesiska, 
japanska och vietnamesiska underlag ingår som källor i hans böcker. Han har själv besökt stora 
delar av de platser som diskuteras i böckerna. Budskapet i Pooles böcker är kritiskt mot den 
amerikanska krigsmaktens fokusering mot högteknologi och hög eldkraft. Han trycker hårt på 
kompetensen hos den enskilde soldaten och hos underbefälet. Sammantaget har Poole en 
amerikansk tendens men denna uppvägs av det myckna utländska källmaterialet. Böckerna är 
skrivna under 2001 och 2004 och ligger således nära i tiden. 
 
För att exemplifiera från operationen i Libanon har jag främst använt Stephen Biddle & Jeffrey 
Friedmans bok The 2006 Lebanon Campaign29. Boken beskriver striderna 2006 med syftet att få 
fram om Hizbollah verkligen använde sig av klassisk gerillakrigföring eller om det var 
konventionell krigföring som nyttjades. Utifrån ett antal begrepp, såsom längden på eldstrider, 
antalet motanfall, mängden oförsvarade minfält och störande eldgivning, civila inblandade i 
striderna samt användningen av uniformer, går Biddle & Friedman igenom Hizbollahs agerande. 
Boken är vald av det faktum att det är den enda jag identifierat som relativt tydligt beskriver det 
taktiska agerandet hos Hizbollah. Stephen Biddle är en amerikansk professor, expert på 
försvarspolitik och som arbetar vid den oberoende tankesmedjan Council on Foreign Relations i 
USA. Biddle har skrivit flera böcker och avhandlingar inom säkerhetspolitik och på senare tid 
även om framtidens krig i mellanöstern och Afghanistan.30 Jeffrey Friedman är doktorand vid 
John.F.Kennedy Shool of Government och arbetar vid Strategic Studies Institute 
United States Army War College i USA.31 Biddle & Friedman bygger sin bok på intervjuer av 
främst israeliska fältofficerare som deltog i striderna 2006. Dessa är i sig primärkällor med stor 
närhet till det inträffade både i tid och rum men samtidigt är det bokens nackdel att ingen från 
Hizbollah finns med som källa mer än som visst israeliskt underlag från förhör med tillfångatagna 

                                                 
27 Poole. H.J (2001): Phantom Soldier, Emerald Isle, Prosperity Press. 
28 Poole. H.J (2004): Tactics of the Crescent Moon, Emerald Isle, Prosperity Press. 
29 Biddle, Stephen & Friedman, Jeffrey.A (2008): The 2006 Lebanon Campaign and the future of warfare: 
Implications for Army and Defence Policy, Carlisle, Strategic Studies Institute, US Army War College. 
30 http://www.cfr.org/bios/2603/stephen_biddle.html (2009-04-23). 
31 http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/people.cfm?q=702 (2009-05-18). 
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Hizbollahmotståndare.  Hizbollahs genomförande av striderna 2006 skapar enligt Biddle & 
Friedman ett dilemma för västvärldens militära strukturer. Hizbollah visar tydligt att dagens 
ickestatliga aktörer inte är begränsade till att använda den irreguljära gerillamodellen som så ofta 
antyds i den militära debatten. Biddle & Friedman pekar på att framtidens försvarsmakter inte kan 
inrikta sig på antingen konventionell krigföring eller strid mot en asymmetrisk irreguljär 
motståndare. De måste ta hänsyn både till konventionell krigföring och till klassisk gerillastrid. 
 
Material från operationerna i Tjetjenien är hämtat främst ur Vera Efrons bok Kriget i Tjetjenien32 
samt Olga Olikers bok Russia´s Chechen wars 1994-200033. Efrons bok är en kronologisk 
beskrivning av konflikten i Tjetjenien och inbegriper bland annat hur konflikten startade, 
eventuella orsaker samt bägge slagen om Groznyj. Vera Efron är en rysk författarinna som efter 
kritik mot regimen tvingades fly från dåvarande Sovjetunionen.34 Källorna i boken är till största 
delen ryska och består av intervjuer med soldater och officerare samt bearbetning av rapporter och 
analyser från olika ryska källor. Efrons bakgrund kan medföra att bilden av operationerna kan vara 
vinklad i ett starkt kritiskt perspektiv. De många ryska källorna skapar en rysk tendens genom 
boken. Det är en svaghet att endast enstaka tjetjenska källor finns med i boken, dock är dessa 
primärkällor från enskilda soldater. Vera Efrons bok är skriven något senare än Olikers men har 
istället tillgång till mer analyserat materiel. Efron beskriver relativt mycket om bakgrunden till 
konflikten och spelet i Moskva och pekar på oljetillgångarna i Kaspiska havet som en stor 
anledning till varför den ryska armén anföll in i Tjetjenien. 
 
Olga Olikers bok är en analys över de ryska lärdomarna från bägge anfallen mot Groznyj 1994 och 
1999. Boken är indelad i tre delar där först de bägge konflikterna 1994-95 och sedan 1999-2000 
beskrivs. Den avslutande delen avhandlar den ryska utvecklingen av förmågan till strid i urban 
miljö inom områdena koordinering av styrkor, sambandstjänst, nyttjande av artilleri och flyg samt 
hantering av media.  Olga Oliker är en amerikansk analytiker, främst inom området internationella 
relationer, nationell säkerhetspolitik och med ett tidigare arbete fokuserat på länder från det forna 
Sovjetunionen samt Irak och Afghanistan. Oliker arbetar åt det amerikanska analysföretaget 
RAND Corporation.35 Olga Oliker har använt sig i huvudsak av primära och sekundära källor i den 
ryska armén, intervjuer med soldater som stred i kriget samt analyser av både ryska och 
västerländska militäranalytiker. Den överväldigande delen av källorna är dock ryska, vilket ger 
viss slagsida. Analysen är samtidigt till del framtagen på uppdrag av den amerikanska armén och 
av en amerikansk författare vilket gör att bokens tendens kan bedömas som låg. Bokens styrka är 
dess närhet till det inträffade samtidigt som svagheten är avsaknaden av tjetjenska källor. Boken är 
vald med tanke på dess syfte och innehåll, med beskrivningar över taktisk agerande i urban miljö 
och dessutom skriven i direkt anslutning till det senaste kriget kring Groznyj. Kort pekar Oliker på 
de ryska misstagen att inte utbilda soldater och officerare i hur strid i urban miljö bedrivs samt en 
undermålig underrättelse- och underhållstjänst. En kraftig underskattning av de tjetjenska 
styrkorna fanns hos den ryska militären. Koordinering mellan den ryska armén och de ryska 
inrikestrupperna var bristfällig. Generellt ger boken ett kritiskt intryck av den ryska förmågan även 
om den pekar på förbättringar mellan de båda operationerna.  
 

                                                 
32 Efron, Vera (2006): Kriget I Tjetjenien, Saltsjö-Duvnäs, Efron & Dotter. 
33 Oliker, Olga (2001): Russias Chechen wars 1994-2000, Santa Monica, RAND. 
34 http://www.efron.se/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=28 (2009-04-27). 
35 http://www.rand.org/about/people/o/oliker_olga.html (2009-04-23). 
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För beskrivning av motståndaren i våra egna reglementen har jag som grund använt FMR MOUT 
förhandsutgåva 2009 (FMR)36 enär detta är det enda reglemente som uttryckligen avhandlar strid i 
urban miljö. Reglementet är inte fastställt utan är en remissutgåva för försöksvis tillämpning. 
Arbete pågår med att komplettera utgåvan med bland annat ytterligare motståndarbeskrivningar. 
Som komplement nyttjas Handbok fiktiv motståndare del 1 (HFM)37 och Handbok Utländska 
Stridskrafter (HUS)38. Dessa skrifter skall användas som komplement till FMR.39 HFM beskriver 
motståndarens uppträdande utifrån tre olika teknologinivåer; hög, gammal och låg. Beskrivningen 
omfattar organisation och materiel i stort samt visst uppträdande. I handboken beskrivs också 
motståndare som använder icke-konventionella resurser, till exempel NBC- och fjärrstridsmedel, 
samt alternativa metoder, vilka bland annat omfattar terrorism och sabotage.40 Handboken är från 
2004 och kan därmed sägas vara relativt modern. HUS är från 1993 och beskriver i huvudsak en 
konventionell angripare av bataljonsstorlek som för strid mot svenska förband i Sverige.41 I och 
med att HUS är mer än 15 år gammal och med inriktningen mot försvar av Sverige, kan sägas att 
den äger mindre giltighet. Dock används HUS som komplement till de övriga källorna. 
Svårigheten med att använda de svenska skrifterna är att de kategoriserar motståndaren utefter 
tekniknivå och att det finns en stark övervikt för den typ av motståndare som vi beräknades möta 
under det kalla kriget. 
 
Utöver ovanstående källor har jag använt enstaka artiklar från Internet som referenskontroll. 
Artiklarna är främst hämtade ur amerikanska och israeliska militära och vetenskapliga tidskrifter. 

                                                 
36 Markstridsskolan (2009): FMR MOUT Utkast 4, del 0-4, MSS 2009-01-26:19100:50032, Skövde, Försvarsmakten. 
37 Försvarsmakten (2004):Handbok Fiktiv Motståndare del 1, Stockholm, Försvarsmakten. 
38 Försvarsmakten (1993): Handbok Utländska stridskrafter, Stockholm, Försvarsmakten. 
39 Markstridsskolan (2009): del 1 s. 20. 
40 Försvarsmakten (2004): s. 3. 
41 Försvarsmakten (1993): s. 1. 
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Validitet och reliabilitet 
Med validitet avses att verkligen mäta det som skall mätas.42 I uppsatsens syfte anges detta mål till 
att pröva om den beskrivning av motståndarens taktiska uppträdande i urban miljö som finns i våra 
reglementen och anvisningar är rimlig. Att det finns en tydlig koppling mellan syftet, 
problemformulering och frågeställningar ger en grund för hög validitet. Jag anser att denna tydliga 
koppling föreligger i uppsatsen. Frågeställningarna är skapade för att tillsammans leda mot syftet 
vilket också innebär att de genom en logisk följd stödjer arbetet på det sätt som exempelvis fråga 
ett gör utan att för den skull svara direkt mot syftet. Fråga två används för att skapa förutsättning 
och därmed validiteten i empirins slutsatser för att besvara fråga tre. Fråga tre svarar direkt mot 
uppsatsens problemformulering. Den fjärde frågan har en mer framtida inriktning och används för 
att tillvarata uppkomna kunskaper under arbetet och för att bredda och utveckla diskussionen.  
 
Den andra delen för att erhålla hög validitet är att den valda litteraturen och de utvalda 
operationerna är representativa för det som avses. Vald litteratur avhandlar urban strid med fokus 
på motståndarens taktiska uppträdande. Detta ger en hög validitet. Dock är valet av litteratur ett 
personligt ställningstagande utefter ett urval av identifierad litteratur enligt redovisade faktorer och 
tilldelad tid.43 Avseende om valet av operationer kan sägas vara representativt för en motståndares 
taktiska uppträdande i urban strid, är detta också effekten av en personlig uppfattning. Det finns 
naturligtvis en mängd olika operationer i modern tid som skulle kunna användas som exempel, 
operationer som skiljt sig åt i storlek på styrkor, antal inblandade aktörer, geografi, samt fysisk 
kontext. Samtidigt har detta en mindre påverkan på det taktiska uppträdandet än det har på det 
operativa och strategiska planet.44 Även här har den identifierade litteraturen, ramen för den 
tilldelade tiden och uppsatsens omfång samt slutligen min egen personliga erfarenhet styrt valet. 
Efter studier i referenslitteraturen anser jag att striderna i Tjetjenien och Libanon är representativa 
för att beskriva det taktiska uppträdandet i generella termer. Dock är det naturligtvis upp till 
läsaren att bedöma riktigheten i detta.  
 
Slutligen kan validiteten påverkas negativt om mina tolkningar och definitioner av de begrepp som 
ligger till grund för analysmetoden är felaktiga eller alltför färgade av den personliga 
uppfattningen.45 Om så är fallet kan gruppering av teori och analys av empiri bli alltför subjektivt 
värderat och därmed uppstår systematiska fel. Min uppfattning är att de tolkningar och definitioner 
som görs i uppsatsen har stöd i den teoretiska bakgrund som redovisas. Genom bredden av 
litteratur minskas också risken för fel. Oaktat detta är definitioner och analyser i uppsatsen 
resultatet av mitt eget arbete och således är det mina uppfattningar som förs fram. 
 
Reliabiliteten anger tillförlitligheten hos och användbarheten av ett mätinstrument.46 I uppsatsen 
används definitionerna av taktik och stridens grundelement på samma sätt både för gruppering och 
för analys av de bägge motståndarna samt för den komparativa jämförelsen och dess slutsatser. 
Detta borgar för en hög reliabilitet. Begreppen är erkända och stöds av den teoretiska litteraturen, 
dock måste det återigen poängteras att definitionerna är mina egna. Tolkningen av empirin kan 
slutligen bli felaktig om inte författaren följer de framtagna definitionerna noggrant. För att 
ytterligare höja reliabiliteten används diskussionen samt studiefråga fyra. 

                                                 
42 Ejvegård, Rolf (1996): Vetenskaplig metod, andra upplagan, Lund, Studentlitteratur s. 69 ff. 
43 Se vidare under punkten Material och Urval s. 13. 
44 Evans (2007): s. 26. 
45 Esaiasson m.fl. (2003): Metodpraktikan, andra upplagan, Stockholm, Nordstedts Juridik s. 62-64. 
46 Ejvegård (1996): s. 67. 
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3 Bakgrund 
Avsikten med denna del är att beskriva kopplingen från Militärstrategisk doktrin ner till det 
enskilda reglementet och dess begrepp. Syftet är att definiera begreppet taktik och operationalisera 
elementen för att åstadkomma en analysmodell. 
 
Den svenska doktrinserien består av Militärstrategisk doktrin (2002), Doktrin för gemensamma 
operationer (2005), Doktrin för markoperationer (2005), Doktrin för maritima operationer (2005) 
och Doktrin för luftoperationer (2005). Arméreglemente del 2 (1995) är en taktisk doktrin för 
arméförbanden. Inom Försvarsmakten avser begreppet militär doktrin ett urval av kunskaper och 
föreställningar som ligger till grund för verksamheten i det militära försvaret.47 Den 
militärstrategiska doktrinen beskriver svensk krigföringsförmåga utifrån en modell med tre pelare. 
De tre pelarna består i tur och ordning av Fysiska faktorer (Stridskrafter, Personal och övriga 
resurser), Konceptuella faktorer (Doktriner och Policy) samt Moraliska faktorer (Vilja, Ledarskap 
och Värdegrund). Enligt Militärstrategisk doktrin kan krigföringsförmåga också beskrivas som ett 
antal militära basfunktioner. Dessa är: verkan, rörlighet, skydd, underrättelser, uthållighet och 
ledning. De militära basfunktionerna behandlas på flera ställen i doktrinserien. I detta kapitel 
kommer jag först att definiera begreppet taktik och sedan att operationalisera de basfunktioner som 
av doktrinen pekas ut som stridens grundelement. De operationaliserade elementen skall sedan 
användas som analysinstrument och modell för att analysera och jämföra empirin. 

Definiering av begreppet taktik 
Taktik är läran om bruket av militära förband för att nå en lokal framgång, t.ex. störa, fördröja 
eller slå en motståndare och ta eller försvara terräng. Dess grundelement är eld (vapenverkan), 
rörelse och skydd.48  

 
I vår doktrinserie och våra reglementen används något olika definitioner. Enligt doktrinen för 
gemensamma operationer är taktik konsten att besegra en motståndare genom strid. Vidare är 
taktik de medel och metoder vi använder mot en motståndare för att nå våra mål, dvs. det sätt på 
vilket man vinner slag och strider.49 I doktrinen för markoperationer är det uttryckt något 
annorlunda. Där är taktik förmåga att utnyttja förband - för genomförande av strid eller stöd av 
denna. Taktik kan sägas vara konsten hur man vinner slag.50 I Arméreglemente del 2 (AR 2) är 
lydelsen snarlik; ”Taktik är förmåga att utnyttja förband för genomförande av strid eller stöd av 
denna.”51 Enligt arméns orderhandbok är taktik följande: ”Sammanfattande benämning på de över 
tiden varierande medel och metoder som används för att i varje situation på bästa sätt nå ett 
bestämt syfte med striden och övrig verksamhet som hänger samman med den.”52  
 
Av ovanstående finner vi att definitionen av taktik skiljer sig sinsemellan de olika skrifterna. Ett 
antal nyckelord förekommer dock i flertalet av skrifterna. Lära, konst53 i ovanstående kontext och 
förmåga54, kan sägas vara olika sammanfattande ord för samma sak enär de är sätt att beskriva en 
egenskap för något som skall utföras. De bygger alla på kunskaper och färdigheter.  

                                                 
47 Försvarsmakten (2002): b/ Militärstrategisk doktrin, Stockholm, Försvarsmakten s. 9. 
48 http://www.ne.se/artikel/1056921 (2009-04-11). 
49 Försvarsmakten (2005): a/ Doktrin för gemensamma operationer, Stockholm, Försvarsmakten s. 26. 
50 Försvarsmakten (2005): b/ Doktrin för markoperationer, Stockholm, Försvarsmakten s. 36. 
51 Försvarsmakten (1995): s. 38. 
52 Försvarsmakten (1997): b/ Orderhandbok Arméstridskrafternas brigadförband, Stockholm, Försvarsmakten s. 20. 
53 Kan uttryckas som ”kunnande”, ”färdighet”. Nationalencyklopedin band 11 s. 261. 
54 Kan uttryckas som ”duglighet”, http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx (förmåga) s. 263 (2009-04-07). 
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Att utnyttja förbanden kan likställas med medel och metoder eftersom det svarar på frågan ”Hur?”. 
Gemensamt för samtliga är att de avser stridens genomförande. Den största skillnaden ligger i om; 
 
Taktik är förmågan att utnyttja medel och metoder för att vinna strid och slag.  
eller 
Taktik är de medel och metoder som används för att vinna strid och slag. 
 
Eftersom uppsatsen avser att analysera hur motståndaren uppträder och inte hur väl han gör detta, 
kommer följande definition att användas: 
 

Taktik är de medel och metoder som används för att vinna strid och slag. 
 
Förmågan att använda dessa kan då också definieras som ”Taktisk förmåga” eller 
”Operationskonst”. 

Operationalisering av stridens grundelement 
Nedan redovisas hur våra doktriner och reglementen beskriver stridens tre grundelement och 
relationen mellan dem. Avsnittet avslutas med en diskussion kring det som framkommit och en 
operationalisering av elementen. 
 
I den militärstrategiska doktrinen beskrivs de militära basfunktionerna inom ramen för 
manövertänkande.  I sammanhanget mellan basfunktionerna beskrivs verkan, rörlighet och skydd 
som stridens grundelement. I doktrinen beskrivs verkan som resurser att påverka motståndaren. 
Resurserna skall vara anpassade efter den aktuella miljön. Rörlighet beskrivs som en förutsättning 
för att kunna sätta in verkan på rätt plats men kan också vara ett sätt att skydda sig mot 
motståndaren genom exempelvis utspridning av förbanden. Skydd beskrivs som ett skydd för 
resurser för att bevara handlingsfriheten. Metoderna att skydda sig kan vara aktiva eller passiva. 
Doktrinen beskriver också upprätthållandet av en god anda som skydd. 55 
 
I doktrinen för gemensamma operationer beskrivs samtliga förmågor som en tankemodell för att 
bland annat styra stridskrafterna mot fastlagda mål. Här används förmågorna för att beskriva, 
samordna, analysera militär verksamhet och för att förenklat beskriva komplicerade förhållanden. 
Doktrinen beskriver inte förmågorna i detalj men utrycker att förmågorna inte är separerade eller 
rangordnade storheter utan beroende av varandra.56 
 
Doktrinen för markoperationer utvecklar de sex basfunktionerna till sex grundläggande förmågor. 
Förmågorna skall även här ses som en tankemässig modell. Doktrinen pekar på att förmågorna 
stödjer och samverkar med varandra under ett genomförande och trycker på att dessa samordnas 
av chefen med stöd av sin stab.57  Doktrinen menar att de grundläggande förmågorna principiellt 
kan hanteras även på de lägsta förbandsnivåerna på samma sätt som man tidigare nyttjade stridens 
grunder. 
 
Verkan beskrivs som bekämpning och annan påverkan i syfte att reducera motståndarens förmåga 
och vilja till fortsatt strid så att eget och överordnat mål kan uppnås. Inte bara vapensystem utan 
alla system eller åtgärder som kan påverka motståndarens vilja eller förmåga till fortsatt strid kan 
                                                 
55 Försvarsmakten (2002): b/ s.76-77. 
56 Försvarsmakten (2005): a/ s.60-61. 
57 Försvarsmakten (2005): b/ s. 29-32. 
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sägas tillhöra förmågan att verka. Vidare säger doktrinen att vår förmåga att verka avgörs av hur 
väl vi kan samordna alla insatser för att påverka motståndarens förmåga och vilja att föra strid.58 
 
Rörlighet syftar till att manövrera avdelade system, förband och övriga resurser i tid och rum så att 
eget och överordnat mål kan uppnås. På den markoperativa nivån är förmågan att leda förband och 
transporter inom och mellan operationsområden av avgörande betydelse. Vapenutvecklingen 
ställer krav på förmåga att genomföra marsch med förband uppdelade i små enheter över stora 
ytor. Tempot i rörelsen är en viktig del av manöverteorin. Rörelsen kan leda till att motståndaren 
innesluts och inför hotet att bli nedkämpad med eld ger denne upp utan strid.59 
 
Skydd syftar till att skapa förutsättningar för ökad överlevnad, uthållighet och möjligheter till 
verkan, så att eget och överordnat mål kan uppnås. Detta uppnås genom såväl tekniska som 
taktiska, passiva och aktiva åtgärder. Skydd omfattar alla de åtgärder som vidtas för att enskilda 
och förband ska undgå upptäckt och bekämpning, oavsett vilken typ av medel motståndaren 
använder. Ett oväntat uppträdande och åtgärder som möjliggör att motståndaren överraskas kan 
också innebära ett skydd, eftersom denne inte hinner reagera och komma till motverkan. Genom 
taktikanpassning kan vi anpassa oss efterhand med utgångspunkt i motståndarens uppträdande.60 
 
AR 2 beskriver det taktiska uppträdandet för högre förband inom armén och dess doktrin och 
principer skall tillämpas inom ramen för truppslagsreglementena.61 Stridens grundelement 
beskrivs här som ”Stridens grunder” och består av eld, rörelse och skydd. AR 2 anger att endast 
med eld och rörelse kan ett avgörande nås. Dessa skall samordnas för att nå största möjliga verkan. 
Enligt AR 2 kan förhållandet mellan de två variera beroende på syftet. Skydd anges som en viktig 
förutsättning för att nå effekt. 
 
Eld utgörs, enligt AR 2, av direkt eld, indirekt eld och minor. Vår förmåga att effektivt utnyttja 
elden är avgörande för framgång i strid. 
 
Rörelse anges som den taktiska förflyttningen på stridsfältet. Rörelsen skapar möjlighet att avge 
eld i rätt tid mot rätt mål. 
 
Skydd beskrivs som en viktig faktor för att möjliggöra eld och rörelse samt för att bevara ett högt 
stridsvärde. Förutom fysiska skydd och vilseledning kan även rörelse i sig vara ett skydd.62 
 
Brigadreglemente Armén Bataljonsserien (BrigR A Bat) innehåller i huvudsak riktlinjer och 
rekommendationer för strid och övrig verksamhet. BrigR A Bat beskriver taktik och stridsteknik 
vid lägre förband.63 Enligt BrigR A Bat kan ett avgörande endast nås med eld och rörelse. Dessa 
skall samordnas för att ge största möjliga verkan. Förhållandet mellan eld och rörelse varierar 
beroende på syftet med striden. Elden är ofta en förutsättning för rörelser på stridsfältet och 
rörelsen är ofta en förutsättning för att kunna avge eld. Skydd är en viktig faktor för att möjliggöra 
eld och rörelse samt för att bevara ett högt stridsvärde. 64 
                                                 
58 Försvarsmakten (2005): b/ s. 67. 
59 Ibid. s. 69-71. 
60 Ibid. s. 71-72. 
61 Försvarsmakten (1995): s. 3. 
62 Ibid. s. 38-40. 
63 Försvarsmakten (1997): a/ Brigadreglemente Armén Bataljon; gemensamma delar - BrigR A Bat Häfte 1-6, 
Stockholm, Försvarsmakten, häfte 1 s. 3. 
64 Försvarsmakten (1997): a/ häfte 1 s. 14-15. 
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Elden utgörs av direkt eld, indirekt eld och minor. Den samordnas till tid och rum. Kraftsamling av 
elden eftersträvas där avgörande söks. Med eld kan vi möjliggöra egen rörelse, förändra terräng- 
och siktförhållanden, tillfoga fienden avgörande förluster, få fienden att röra sig, försvåra för 
fienden att verka, försvåra för fienden att röra sig, påverka fienden på djupet av hans gruppering 
samt överraska fienden.65 
 
Rörelsen är den taktiska förflyttningen på stridsfältet. Med rörelse kan vi skapa förutsättningar för 
att kunna avge eld i rätt tid mot rätt mål, ta för striden väsentlig terräng, ta och behålla initiativet, 
utnyttja luckor och föra in striden på djupet av fiendens gruppering, utmanövrera fienden, undgå 
eller dra oss ur fiendens bekämpning samt överraska fienden. Tempot i rörelsen på stridsfältet är 
avgörande för stridens utgång. Genom att föra in striden på djupet av fiendens gruppering kan ett 
tillfälle utnyttjas, till exempel för att besätta ett oförsvarat men viktigt terrängparti, och tvinga 
fienden till motåtgärder (parera). Dessa motåtgärder bör vi kunna förutse och utnyttja till vår 
fördel.66 
 
Skyddet är en viktig faktor för att möjliggöra eld och rörelse samt för att bevara ett högt 
stridsvärde. Skydd kan till exempel utgöras av splitterskyddade fordon, splitterskydd eller 
befästningar, eld och då även på djupet för att bestrida fiendens handlingsfrihet och rörelse. Skydd 
kan också utgöras av luftförsvar, utnyttjande av betäckt terräng och bebyggelse, utspridning, 
maskerings- och skenåtgärder, mörker, nedsatt sikt och rök, vilseledning, flankskydd under en 
framryckning, skydd mot laser, N-, B-, C- och brandstridsmedel.67 

Diskussion kring stridens grunder 
Utifrån det som beskrivits om grundelement kan konstateras att det finns en röd tråd genom 
doktriner och reglementen. Det som i doktrinerna beskrivs som tankemodell för att bland annat 
samordna militär verksamhet och för att förenkla komplicerade förhållanden, är därefter stegvis till 
reglementsnivån nedbrutet till konkreta faktorer såsom direkt eld och manövrering. Ett 
genomgående drag är att elementen är beroende av varandra och kräver samordning. Det element 
som i doktrinerna beskrivs som verkan är på reglementsnivån ersatt med begreppet eld. 
Reglementets definition av eld såsom direkt och indirekt bekämpning är följd av den traditionella 
syn på vilka medel som finns att använda på bataljon och ned till den enskilde soldaten. Detta kan 
ses som lite problematiskt i fortsättningen eftersom det finns fler metoder för att få verkan med än 
genom just eldgivning. I uppsatsen avser dock jag använda eld som begrepp.  
 
Sammanfattningsvis har jag identifierat följande tyngdpunkter i begreppen: Begreppet eld har sin 
tyngdpunkt i påverkan av motståndarens förmåga och vilja till strid samt förmåga till rörelse. 
Direkta och indirekta metoder men även annan påverkan innefattas av begreppet. Avseende 
rörelse, har detta begrepp sin tyngdpunkt i manövrering i syfte att sätta in eld eller hot om eld på 
rätt plats i rätt tid. Förmåga till strid över stor yta och stort djup hänförs också till rörelse. 
Begreppet skydd har sin tyngdpunkt i åtgärder för att undgå upptäckt och bekämpning och 
därigenom säkerställa sin egen överlevnad. Bevarad handlingsfrihet blir ett resultat.  

                                                 
65 Försvarsmakten (1997): a/ häfte 1 s. 15. 
66 Ibid. 
67 Ibid. s. 16. 
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För att göra diskussionen om begreppen eld-rörelse-skydd komplett måste även sambandet mellan 
dem diskuteras. Som läsaren kanske noterat pekar doktriner och reglementen på behovet av 
samordning mellan dem. Beroende på vilket begrepp som är viktigast för stunden, förändras det 
inbördes förhållandet mellan dem. Professor Robert Leonhard68 beskriver detta samband enligt 
följande modell: 
 

Figuren beskriver en liksidig triangel där spetsarna utgörs av de tre 
elementen. Triangelns fysiska regler gör att om en vinkel i en spets 
förändras, ändras även de övriga vinklar. Beroende på verksamhet 
och syfte har chefen att besluta om vilken/vilka av elementen som är 
avgörande för att nå målet. Därigenom måste de andra elementen 
nedprioriteras. Förmågan att ändra tyngdpunkt i triangeln snabbare 
än motståndaren blir avgörande för utgången av striden.69 

Figur 3. Utvisande förhållandet mellan  
eld, rörelse och skydd.70 
 

 
Som exempel kan användas ett förband under framryckning. I detta 
fall är rörelsen prioriterad (större vinkel) och förbandet organiserat i 
kolonn. Effekten av detta är att framryckning kan ske snabbt men 
eldberedskap samt skydd i flanker nedgår (mindre vinklar). 
 
 
 

 
Figur 4. Utvisande exempel av förändring i  
förhållandet mellan elementen.71 
 
Sammantaget visar detta att om ett element prioriteras så blir de andra elementen svagare, vilket är 
den risk som chefen måste ta när han väljer kraftsamling till något av elementen. Det avgörande 
blir då att chefens val av element utnyttjar motståndarens svagheter och samtidigt förhindrar denne 
att utnyttja de egna svagheterna i valt element. 
 

                                                 
68 Robert Leonhard är professor i militärvetenskap, f.d. överstelöjtnant i amerikanska armén. Arbetar vid Johns 
Hopkins universitetet, avdelningen för nationella säkerhetsanalyser, Washington DC. 
http://www.jhuapl.edu/areas/warfare/staff/leonhard.asp (2009-04-17). 
69 Leonhard, Robert (1994): Fighting by minutes – Time and the art of war, Westport, Praeger Publishers s. 18-27. 
70 Författarens egen, efter en bild av Leonhard (1994): s.14. 
71 Författarens egen. 
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Operationalisering 
Uppsatsen avser avhandla motståndarens taktik vid markstrid mot oss i en urban miljö. Utifrån en 
framtagen definition innebär detta att motståndarens medel och metoder är det som skall 
analyseras. För att kunna analysera och senare jämföra taktiken kommer följande definitioner av 
begreppen att användas som analysinstrument: 
 
ELD 
Medel och metoder som primärt används för att reducera en motståndares förmåga och vilja till 
fortsatt strid samt för att begränsa dennes förmåga till manövrering.  
 
RÖRELSE 
Medel och metoder som primärt används för att manövrera i syfte att sätta in eld eller hot om eld 
på rätt plats i rätt tid. Förmåga till strid över stor yta och stort djup ingår. 
 
SKYDD 
Medel och metoder som primärt används för att undgå upptäckt och/eller bekämpning. 
 
Sambandet mellan elementen är beskrivet för att skapa bättre förståelse hos läsaren. Om chefen 
misslyckas med att samordna elementen i tid och rum förloras handlingsfriheten, vilket är värt att 
notera. Dock är det inte uppsatsens avsikt att analysera utfallet av hur väl motståndaren lyckats 
med att samordna elementen utan endast att beskriva vilka metoder och medel som används. Detta 
innebär samtidigt att endast primäreffekter tas upp och att eventuella och troliga följdeffekter på 
längre sikt inte redovisas. Till detta finns inte plats i en uppsats av denna storlek eftersom det 
kräver tillgång till omfattande underlag från motståndarsidan och det skulle samtidigt innebära att 
uppsatsen kan tendera att bli spekulativ. 
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4 Empiri 

Motståndare A 
Avsikten med denna del är att utifrån de operationaliserade begreppen eld, rörelse och skydd, 
gruppera och analysera beskrivningarna av motståndare A så som denne beskrivs i våra 
reglementen och handböcker. Syftet är att senare kunna jämföra slutsatserna från analysen med 
motsvarande för motståndare B. 
 
I våra handböcker beskrivs motståndaren utifrån olika teknologinivåer. För att läsaren skall förstå 
vad dessa innebär återges de nedan. I texten därefter redovisas dessa nivåindelade motståndare 
sammanslagna. 
 
Aktörer med gammal teknologisk status disponerar materiel med etablerad teknik som ofta är 
flera år gammal. Mätt mot en högteknologisk part är statusen på flygstridskrafterna relativt sett 
sämre än markstridskrafternas. Enstaka system med modern teknik kan disponeras, men påverkar 
inte den totala förmågan. Kombinerade operationer som består av alla vapenslag kan genomföras 
med begränsad ambition. Taktisk verksamhet på marken genomförs inom högst divisions ram. En 
aktör på denna nivå är oftast stat eller del av stat som våra förband kan möta vid internationell 
tjänst.72 
 
Aktörer med låg teknologisk status disponerar äldre, osofistikerade materielsystem. Tillgången på 
främst marin-, flyg- och tyngre understödssystem är begränsad eller saknas helt. Verksamhet på 
marken kan bedrivas i högst bataljonsförband. Aktörer med låg teknologinivå är oftast av gerilla-, 
upprors- eller frihetsrörelsekaraktär, men kan även vara ekonomiskt svaga eller sönderfallande 
stater som våra förband kan konfronteras med vid internationell tjänst.73  

Eld 
Medel och metoder som primärt används för att reducera en motståndares förmåga och vilja till 
fortsatt strid samt för att begränsa dennes förmåga till manövrering.  
 
Enligt reglementen och handböcker sker försvaret genom en kombination av anfalls- och 
försvarsstrid. Försvarsstriden förs rörligt och aktivt med motanfall och omgrupperingar samt med 
stöd av främst direkt/indirekt eld och mineringar.74 Motståndare A strävar efter att kraftsamla mot 
fienden. Avsikten är att få största möjliga verkan av de resurser som disponeras. Kraftsamling sker 
i ett visst syfte och kan ske till tid och rum. Till tid då fienden är särskilt sårbar eller inte kan verka 
och i rum till områden där fienden är svag eller där terrängen gynnar motståndare A:s 
framryckning.75 
 
Vilka medel disponerar då denne motståndare? Utifrån handböcker och reglemente kan följande 
utläsas: Lätta, burna vapensystem (eldhandvapen, handgranater, närpansarvärn) kommer mer till 
sin rätt i den urbana terrängen. Tillsammans med hemmagjorda sprängladdningar och bomber kan 
de komma att dominera den urbana stridsmiljön.76 Motståndare A anses ha stor eldkraft i sin 
                                                 
72 Försvarsmakten (2004): s. 14. 
73 Ibid. s. 14. 
74 Ibid. s. 44. 
75 Försvarsmakten (1993): s. 6. 
76 Markstridsskolan (2009): del 1 s. 26. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS  24(50) 
Mj Patrik Edentoft 2009-06-11 
SA 09  
 

 

direktriktade eld från stridsfordon, granatsprutor, kulsprutor och automatkarbiner.77 För den 
lågteknologiska typen av motståndare A, är vapnen huvudsakligen bärbara och omfattar till 
exempel eldhandvapen, kulspruta, lätt luftvärnsrobot, granatkastare, lätta pansarvärnsvapen, minor 
och sprängmedel. Vapen, såsom tunga kulsprutor, monterade på standardbilar eller lätta 
pansarskyttefordon kan finnas. Materielen är dock omodern även om viss modern utrustning kan 
förekomma, särskilt sådan som kan anskaffas på den civila marknaden som exempelvis 
bildförstärkare. Tyngre vapensystem, inklusive raket-/artilleripjäser och äldre stridsvagnar finns i 
mycket begränsad omfattning. En större andel strids- och funktionsfordon är hjulgående och dessa 
har lägre skyddsnivå. Enhetlighet kan råda beträffande typ av pansarskyttefordon upp till 
bataljon.78 Improvised Explosive Devices (IED) kan nyttjas av motståndaren.79  
 
Tillgången till ett kvalificerat indirekt eldsystem är begränsad på den gammalteknologiska nivån. 
För den lågteknologiske motståndare A, är tillgängligheten än mindre och består i huvudsak av 
granatkastare. Äldre artilleripjäser kan förekomma. Enkla raketartilleripjäser, eventuellt lokalt 
konstruerade, disponeras av främst milisförband. För direktunderstöd kan dragna 
pansarvärnspjäser, lätta pansarvärnsvapen och kulsprutor utnyttjas. Precisionsstyrda granater och 
UAV saknas helt. Utrustningen för strid i mörker kan dock motsvara svensk materiel, såväl 
kvalitativt som kvantitativt. Motståndare A kan ha tillgång till enklare luftvärnssystem. 
Motståndaren disponerar också brandstridsmedel, oexploderad ammunition (OXA) samt nyttja 
avsiktlig eller oavsiktlig spridning av NBC-substanser. Medlen kan variera från främst B- och C-
stridsmedel till konventionella vapen, sprängmedel, tillhyggen och IT-verktyg.80 
 
Motståndare A har möjlighet att påverka fiendens förband genom psykologiska operationer. 
Medlen kan utgöras av massmedia, informationsblad och Internet.81 Videokameror, 
internetuppkopplingar, radio/TV och mobiltelefoner är exempel på instrument som används för att 
sprida budskap och den egna versionen av händelseförlopp.82 IT-angrepp kan genomföras i syfte 
att utnyttja svagheter i datauppbyggda och nätverksbaserade informationssystem för att till 
exempel kunna påverka vitala samhällsfunktioner, bland annat energiförsörjning och 
kommunikationer.83 
 
Vid strid i urban miljö uppträder förbanden vanligtvis i mindre enheter såsom pluton även om de 
kan kraftsamla större enheter, dock ej högre än bataljon.84 I reglementet anges att förband som inte 
är reguljära ofta är dåligt samtränade, dåligt utrustade och med låg motivation.85 Förbanden kan 
innehålla såväl kombattanter som icke-kombattanter. Förbanden kan ledas centralt och enligt 
militära principer samt i huvudsak följa krigets lagar men också vara grupper som opererar 
självständigt enligt ”egna lagar” och till och med i konkurrens med varandra.86 
 

                                                 
77 Försvarsmakten (1993): s. 11. 
78 Försvarsmakten (2004): s. 29-31. 
79 Markstridsskolan (2009): del 1 s. 20. 
80 Försvarsmakten (2004): s. 16, 94-105. 
81 Ibid. s. 112. 
82 Markstridsskolan (2009): del 1 s. 25. 
83 Försvarsmakten (2004): s. 108-109. 
84 Ibid. s. 31. 
85 Markstridsskolan (2009): del 1 s. 24. 
86 Försvarsmakten (2004): s. 30-31. 
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Den urbana terrängens svåröverskådlighet utnyttjas genom att uppträda med spridd gruppering och 
genom eldöverfall över hela ytan.87 Generellt grupperar förbanden för försvar i två linjer med 
huvuddelen i främre linjen. Strävan är att upprätta eldområden där eld från flera vapensystem och 
från olika håll kan avges mot samma mål. Skenmål för att lura fienden att anfalla in i ett sådant 
eldområde kan byggas.88 Motanfall förbereds med bakre förband. Tyngre stridsfordon grupperas 
främst i bakre området för försvar eller motanfall.89 I bebyggelsens yttre delar samt inom områden 
där försvar inte kan förberedas, grupperas mindre förband jämte eldledare och prickskyttar. Dessa 
förbereder främst störande verksamhet och kan understödjas av fältarbeten.90 
Observationspatruller grupperas mellan motståndsområdena. 
 
Gruppering i byggnader sker i syfte att kunna avge eld både uppifrån och nerifrån. Genom att 
utnyttja höga byggnader och strukturer kan eld avges mot framryckande stridsfordons tak. 
Dessutom förhindras i många fall att elden kan besvaras med hänsyn till elevationsmöjligheter på 
fordonssystemen. Genom att avge eld ifrån källare och gatubrunnar kan fiendens stridsfordon 
påverkas underifrån. Utbyggda stridsställningar kompletteras med hinder och minor. Mineringar 
läggs ut med syfte att begränsa fiendens rörlighet, göra honom gripbara för bekämpning genom att 
sänka hans hastighet, hindra eller kanalisera hans framryckning samt skydda egen verksamhet och 
gruppering. Olika typer av minor samt tändare blandas för att försvåra röjning. Hinderarbeten 
utförs i samma syfte som mineringar. Hinder består av rasmassor, fordon, andra tyngre föremål, 
eller uppsprängda gator. Ofta kompletteras hinder med minor för att försvåra röjning.91  
 
Motståndare A försöker att desorientera och desorganisera fiendens ledning genom insatser mot 
staber, ledningsplatser och kommunikationsplatser. Den indirekta elden koncentreras mot platser 
som anses vitala för fiendens manöverförmåga, ledningsplatser, underhållsplatser och 
tillfartsvägar. Motståndare A strävar också efter att genomföra insatser mot fiendens underhålls- 
och ledningsförband. Genom att systematiskt genomföra sådana aktioner kan motståndare A binda 
allt större delar av fiendens manöverförband i defensiva operationer för att skydda sin ledning och 
sitt underhåll.92 
 
Genom att konsekvent söka närstrid kan motståndare A minimera fiendens sensorers och 
stridsfordons effekt samt skapa en hög psykisk belastning på hans styrkor.93 Samverkande grupper 
kan med överraskande och kortvariga eldöppnanden från flera håll och från flera riktningar uppnå 
lokal överlägsenhet. I handboken anges att motståndare A:s val av mål såväl som 
stridshandlingens genomförande kan vara spekulativt och därmed av propagandamässigt högt 
värde. Hot från olika former av alternativa metoder inklusive självmordsaktörer, 
informationsoperationer och infiltration av lokalrekryterad personal kan användas, vilket särskilt 
skall uppmärksammas. Metoderna omfattar rån, gisslantagning, utpressning, utnyttjande av 
självmordsaktörer och eldöverfall mot såväl trupp som civila hjälporganisationer samt andra 
organisationer.94 
 

                                                 
87 Markstridsskolan (2009): del 1 s. 24. 
88 Försvarsmakten (2004): s. 44. 
89 Försvarsmakten (1993): s. 34. 
90 Markstridsskolan (2009): del 1 s. 30. 
91 Ibid. s. 26, 30. 
92 Ibid. s. 26, 29. 
93 Ibid. s. 26. 
94 Försvarsmakten (2004): s. 16, 102-105. 
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Motståndare A kan också driva civila mot de områden som fienden kontrollerar för att minska 
dennes handlingsfrihet.95 
 
IT-angrepp kan utföras dolt, anonymt och på stort avstånd från stridsområdet samt med 
omedelbara eller tidsfördröjda effekter. Tekniken medger att även enskilda individer, eventuellt i 
annan aktörs tjänst, kan utnyttja metoden för ett direkt angrepp mot stater. Angreppsformerna 
omfattar bl. a anskaffning, manipulering eller förstöring av information/data genom dataintrång.96 
 
Den urbana miljön kan erbjuda fördelar för en underlägsen motståndare utifrån ett informations- 
och mediaperspektiv.97 Både för desinformation och för att förstärka och vinkla händelser. 
Psykologiska operationer för att påverka fiendens förband kan genomföras med hjälp av 
massmedia.98 

Rörelse 
Medel och metoder som primärt används för att manövrera i syfte att sätta in eld eller hot om eld 
på rätt plats i rätt tid. Förmåga till strid över stor yta och stort djup ingår. 
 
I reglementet och handböckerna framgår inte mycket om motståndare A:s åtgärder för att 
åstadkomma rörelse inom försvar av urban miljö. Dock är det möjligt att översätta en del principer 
från annan terräng, exempelvis betäckt sådan, för att kunna se likheter i uppträdandet. Motståndare 
A strävar efter att hålla ett så högt tempo att fiendens motåtgärder inte blir verkningsfulla.99 
Försvarsstriden förs därför rörligt och aktivt med motanfall och omgrupperingar och med stöd av 
främst direkt/indirekt eld samt mineringar.100 Bakre förband och reserver används där tillfälle till 
framgång finns.101 
 
Motståndare A strävar efter att utnyttja den urbana miljöns alla dimensioner. Framryckning sker 
inne i byggnader samt genom kloaksystem och liknande vilket ger möjlighet att omgruppera 
dolt.102 Kringgångsavdelningar utnyttjas för att föra in striden på djupet av fiendens gruppering. 
För att komma in på djupet och därigenom säkerställa ett högt tempo, sker framryckningen ofta 
vid sidan av huvudvägar med dessa förband.103 Motståndare A kan också nyttja civilbefolkningen 
genom att blanda sig med denna för att komma in i fiendens ställningar och in på närstridsavstånd, 
speciellt om mindre hänsyn tas till skador på tredje part vid vapeninsatser.104 

                                                 
95 Markstridsskolan (2009): del 1 s. 25. 
96 Försvarsmakten (2004): s. 108-109. 
97 Markstridsskolan (2009): del 1 s. 23-25. 
98 Försvarsmakten (2004): s. 111-112. 
99 Försvarsmakten (1993): s. 6. 
100 Försvarsmakten (2004): s. 44. 
101 Försvarsmakten (1993): s. 6. 
102 Markstridsskolan (2009): del 1 s. 26. 
103 Försvarsmakten (1993): s. 6, 10. 
104 Markstridsskolan (2009): del 1 s. 25. 
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Skydd 
Medel och metoder som primärt används för att undgå upptäckt och/eller bekämpning. 
 
Motståndare A använder befintliga byggnader som förstahandsskydd. Rörlighet på förbanden är 
ett skydd i sig. Vilseledande åtgärder för att skapa osäkerhet samt döljande åtgärder såsom 
maskering, rök och brand samt olika former av signalskydd används regelmässigt.105 
 
Motståndare A har begränsningar avseende skyddsnivå på materiel och sjukvårdsresurser.106 
Genom att gruppera i anslutning till eller inne i civila objekt kan motståndare A utnyttja 
civilbefolkningen som skydd mot fienden.107 Civila kan tas som gisslan eller utgöra ”mänskliga 
sköldar”.108 Ideologi, religion, reell värdegemenskap men också terror kan då ingå som medel eller 
metod för att kontrollera och styra civilbefolkningen i konfliktområdet.109  
 
Bebyggelsen kompletteras med befästningsarbeten i syfte att öka skyddsnivån och för att dölja 
egen gruppering. Befästningsarbeten sker dels genom att förstärka hus och dels genom byggnation 
av stridsställningar för både trupp och stridsfordon. Genom att förstärka byggnader samt gräva 
värn och gångar förstärks skyddet av försvarsställningar både mot upptäckt och mot bekämpning. 
Dock anges inte i detalj hur dessa befästningar utformas. Minor och hinder placeras regelmässigt 
ut som skydd.110 Om möjligt byggs skennästen.111 Dessa syftar då till att vilseleda fiendens verkan. 
För att skydda flanker kan mineringar placeras ut med hjälp av raketartilleri.112 Övervakning kan 
ske med både aktiva och passiva tekniska hjälpmedel.113 Genom att konsekvent söka närstrid kan 
fiendens sensorers och stridsfordons effekt minimeras.114 Dessutom försvåras insättandet av 
fiendens indirekta eldsystem. 

Slutsatser A 
Eld 
Den gällande principen hos motståndare A är att försvarsstriden är en kombination av anfall och 
försvar där striden förs rörligt med motanfall och stöds av direkt och indirekt eld och mineringar. 
Motståndare A eftersträvar kraftsamling i visst syfte och till tid och rum där fienden är sårbar, svag 
eller där terrängen gynnar motståndare A. 
 
Avgörande medel för elden är lätta burna vapensystem tillsammans med hemmagjorda bomber 
och sprängladdningar. Tillgången till modern materiel är begränsad men modern mörkerutrustning 
kan förekomma. Största begränsningen i vapensystem är tillgången på tyngre system såsom 
stridsvagnar, tunga stridsfordon och tyngre artillerisystem. System för kvalificerad indirekt eld 
saknas. Informationsarenan är viktig och ytterligare medel för att påverkan fienden har 
motståndare A i massmedia och Internet. Spekulativa stridshandlingar i rent massmedialt syfte kan 

                                                 
105 Försvarsmakten (1993): s. 7. 
106 Försvarsmakten (2004): s. 94. 
107 Markstridsskolan (2009): del 1 s. 24. 
108 Försvarsmakten (2004): s. 32. 
109 Ibid. s. 102. 
110 Markstridsskolan (2009): del 1 s. 30. 
111 Försvarsmakten (2004): s. 44. 
112 Försvarsmakten (1993): s. 22. 
113 Ibid. s. 36. 
114 Markstridsskolan (2009): del 1 s. 26. 
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nyttjas som verkan mot fienden. Motståndare A kan dessutom utföra IT-angrepp mot fiendens 
informations- och datasystem. 
 
Motståndare A uppträder i mindre förband men har möjlighet att kraftsamla sina förband upp till 
och med bataljonsstorlek. Motståndare A är dåligt samtränad och har låg motivation och 
förbanden kan innehålla både kombattanter och ickekombattanter.  
 
Motståndare A tillämpar ett linjeförsvar med tyngdpunkt i den främre linjen. Dock är 
grupperingen inte helt linjär utan spridd gruppering över ytan används. Framför främsta linjen 
grupperas prickskyttar och eldledare för att störa fiendens verksamhet. Motståndare A använder 
bebyggelsens hela dimension för att kunna avge eld både uppifrån, nedifrån och från olika håll. 
Eldställningar befästs och kompletteras med hinder och minor för att tvinga fienden att sänka 
tempot eller för att kanalisera honom till platser där han kan angripas. Strävan hos motståndare A 
är att kombinera vapensystem för att få större verkan och har som aktiv del vilseledning som en 
metod att lura fienden in i förberedda eldområden. Om motståndare A disponerar tyngre 
vapensystem grupperas dessa för försvar i bakre linjen alternativt för att ingå i eventuella 
motanfall.  
 
Motståndare A har en målmedveten strävan att angripa fiendens lednings- och underhållsförband, 
både för att minska fiendens överlägsenhet och för att begränsa fiendens ledningsmöjligheter och 
uthållighet. Närstriden används för att utjämna eldkraften till motståndare A:s fördel och samtidigt 
sätta stor psykisk press på fienden. Infiltration av fiendens lokalrekryterade personal kan 
förekomma både i underrättelsesyfte och för att kunna vilseleda fienden. Civila kan användas för 
att begränsa fiendes rörlighet på stridsfältet. 
 
Genom att medvetet manipulera massmedia kan motståndare A sprida vinklad och fördelaktig 
information samtidigt som negativ information kan spridas om fienden. 
 
Rörelse 
Motståndare A strävar efter att rörligt och aktivt hålla ett högt tempo i syfte att göra fiendens 
motåtgärder verkningslösa. De bakre resurserna används där framgång nås. Bebyggelsens alla 
dimensioner används för att erhålla egen rörlighet. Byggnader, tunnlar och kloaker används för 
huvudsakligen dold framryckning. Med hjälp av den snabba och dolda rörelsen kan motståndare A 
dyka upp oväntat. Strävan är att föra in striden även in på djupet av fiendens gruppering. Civila 
används för att dölja rörelser genom att motståndare A blandar sig i den civila befolkningen. 
 
Skydd 
Principen för motståndare A är att använda befintlig bebyggelse som skydd. Rörelsen är en viktig 
del i skyddet. Byggnader förstärks regelmässigt och förbinds med skyddade gångar och tunnlar. 
Vilseledning används för att skapa osäkerhet hos fienden, dock utan att metoder preciseras. 
Motståndare A nyttjar frekvent döljande åtgärder såsom maskering, brand och rök för att undgå 
upptäckt. Närstriden väljs medvetet som ett skydd för att undgå indirekt eld och minska fiendens 
sensorer och stridsfordons effekt på stridsfältet. Den civila befolkningen används som medel och 
kontrolleras och styrs i området med hot, terror eller gemensam värdegrund. Genom att gruppera i 
anslutning till eller inne i civila objekt kan civilbefolkningen användas som skydd mot fienden. 
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Motståndare B 
Avsikten med denna del är att utifrån de operationaliserade begreppen eld, rörelse och skydd, 
gruppera och analysera beskrivningen av motståndare B så som denne beskrivs i mitt urval av 
litteratur. Syftet är att senare kunna jämföra slutsatserna från analysen med motsvarande för 
motståndare A. 

Eld 
Medel och metoder som primärt används för att reducera en motståndares förmåga och vilja till 
fortsatt strid samt för att begränsa dennes förmåga till manövrering. 
 
Principen för försvar i bebyggelse är enligt Poole kanalisering av stridsvagnar, eldöppnanden på 
långa avstånd, samordnade eldställningar och upprepade eldöverfall. Syftet är att sänka 
anfallshastigheten, störa eller om möjligt splittra fiendens momentum och möjliggöra egna 
motanfall. Strävan är att genom detta samtidigt förvirra och demoralisera honom. Oavsett om det 
är en offensiv eller defensiv operation bör fienden också isoleras på stridsfältet i syfte att förhindra 
underhåll och förstärkningar. Detta kan uppnås om försvararen släpper in fienden i bebyggelsen 
och med en rörlig och aktiv strid där ett mobilt försvar tillämpas, skära av och sedan anfalla den 
inträngande fienden inne i staden på mycket korta avstånd och från flera håll. Efter korta 
överraskande eldöppnanden kan försvararen omgruppera till nya positioner.115 Ovanstående 
bekräftas av det tjetjenska agerandet i Groznyj 1994 där de ryska förbanden tilläts tränga in djupt 
in i grupperingen. Minfält hade placerats på strategiska platser för att hejda eller styra ryssarna. 
När de ryska förbanden kommit in djupt i staden kraftsamlade tjetjenerna till att isolera och sedan 
slåss mot ett förband i taget.116 Denna princip tillämpades också i Libanon 2006 där Hizbollah vid 
flera tillfällen tillät det israeliska infanteriet passera försvarslinjen innan eld öppnades. När de 
israeliska stridsvagnarna sedan passerade nedanför öppnades eld med eldhandvapen på avstånd 
under 20 meter från fönster på ovanvåningar mot israeliska fordonschefer som stod oskyddade i 
fordon. Närstrid i byggnader förekom. Dock drog inte Hizbollah regelmässigt ur sina stridande 
utan i flera fall försvarades ställningen till sista man.117 
 
Både Poole och operationerna i Tjetjenien och Libanon pekar på betydelsen av lätta bärbara vapen 
för möjligheterna till en rörlig försvarsstrid. Automatvapen kombinerade med burna 
pansarvärnsvapen ger stor effekt i den urbana miljön. Avseende ålder på materielen är denna 
skiftande. Även om huvuddelen av den materiel som nyttjats både i Tjetjenien och i Libanon inte 
är av modernaste snitt fanns flera inslag av modern materiel. Moderna tryckvapen med 
verkansdelar såsom Fuel Air Explosive (FAE) granater och termobariska118 laddningar nyttjades 
till RPG-7 och RPG-18 vid striderna i Groznyj.119 Under striderna i Libanon användes 
pansarvärnsrobotar av både äldre och modernare typer, såsom AT-3 SAGGER och AT-14 
KORNET.120 Det förekommer information om att Hizbollah även använde moderna 
iransktillverkade sjörobotar vid strid mot israeliska fartyg.121 Tyngre stridsfordon och stridsvagnar 

                                                 
115 Poole (2001): s. 163-164, Poole (2004): s. 111. 
116 Efron (2006): s. 138-139. 
117 Biddle & Friedman (2008): s. 37. 
118 Fungerar efter samma tryckprincip som FAE granater men har även en inblandning av metallpulver som ger 
mycket hög värme. Författarens anmärkning. 
119 Poole (2004): s. 194-195. 
120 Biddle & Friedman (2008): s. 66, 72. 
121 Cohen, Ariel (2007): “Knowing the Enemy”, in Policy Rewiew, Oct/Nov 2007, No. 145, s. 41-53. 
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kan förekomma men oftast i mindre antal. Medan Hizbollah inte disponerade några stridsfordon 
innehöll tjetjenernas arsenal ett flertal stridsfordon av typen T-72, T-62 och BTR-70.122 
 
Tillgången till tyngre avancerat artilleri är begränsad och IED som grävs ner eller göms i 
byggnader är troligen ett komplement i striden. Huvuddelen av den indirekta elden utgår 
emellertid från granatkastare. I Groznyj disponerade varje 75-mannaenhet en granatkastargrupp. 
Granatkastare användes frekvent även i Libanon, med relativt god träffsäkerhet men oftast i liten 
mängd vid samma tillfälle. Dock avlossade Hizbollah bedömt 4000 raketer mot Israel. De flesta 
var 122mm Katyusha-raketer, placerade inom 20 kilometer från gränsen. I Groznyj innehöll 
rebellernas arsenal också ett fåtal raketkastare och enstaka självgående bandhaubits av äldre rysk 
modell. Avancerade moderna mörkerhjälpmedel (såsom termiska bildförstärkare) för soldaterna 
användes i Libanon av Hizbollah.123  
Åtgärder för att psykologiskt påverka anfallaren används frekvent. Att kunna skada sin fiende och 
ge intryck av att vara osårbar eller opåverkad av fiendens moteld är en medveten strategi. Genom 
att avsiktligt endast såra anfallande soldater och sedan invänta kamraternas undsättning sänks 
viljan att anfalla. I kombination med att regelmässigt försåtminera kroppar och fordon ökas 
pressen på fiendens soldater och officerare. Media nyttjas för att sprida bilder på fångar, skadade 
och döda samt civila förstörda byggnader. Tillgång till egen media såsom satellitkanaler gör att 
information om händelser mycket snabbt kan nå omvärlden. Andra medel för att pressa de 
anfallande soldaterna är att nyttja självmordsbombare som komplement i försvaret.124 
 
Normalt försvaras avdelade områden eller zoner av mindre kompanienheter med fördelade 
plutonsområden. Enheterna kan förstärkas av granatkastar- och underhållsfunktioner.125 
Kraftsamling inom kompanienheterna kan ske för att utföra motanfall och avskärande uppgifter, 
dock ej i större förband.126 Träning av enheter kan ha skett långt i förväg. Ledning av förband och 
enheter kan ske både centralt och lokalt. Operationerna i Libanon och Tjetjenien är exempel på 
centralt styrda styrkor även om rebellerna i Tjetjenien använde en decentraliserad 
ledningsmetod.127 
 
Försvaret grupperas enligt Poole i minst två linjer där den främre är utom synhåll för den bakre. 
Detta medger omgrupperingar och tillbakaryckningar för att kunna ta upp strid längre tillbaka. 
Framför linjen finns en yttre skärm av prickskyttar och eldledare. 128 Samma princip har tillämpats 
både i Tjetjenien och i Libanon. I Groznyj grupperade försvaret i tre cirklar med innercirkeln inne 
kring presidentpalatset med förberedda eldställningar i hus och längs gator. Den mellersta cirkeln 
gick mellan 1-5 kilometer från centrum och innehöll befästa positioner vid alla viktiga broar och 
inkommande gator. Förberedelser gjordes för att spränga en kemisk fabrik samt oljeinstallationer i 
staden. Den yttre cirkeln gick i förorterna vid infarten från inkommande motorvägar och bebodda 
områden.129 I Libanon grupperades försvaret av de större byarna i minst två linjer. Tyngdpunkten 

                                                 
122 Oliker (2001): s. 17. 
123 Biddle & Friedman (2008): s. 31, Kober, Avi (2008): “The Israel Defence Forces in the Second Lebanon War: 
Why the Poor Performance?”, The Journal of Strategic Studies, Vol 31, No. 1, s.3-40, Feb 2008 s. 20, Oliker (2001): 
s. 17-18, Poole (2004): s. 61. 
124 Biddle & Friedman (2008): s. 43, Cohen (2007): s. 49, Efron (2006): s. 224, Poole (2001): s. 183,  
Poole (2004): s. 136. 
125 Oliker (2001): s. 16-18. 
126 Biddle & Friedman (2008): s. 40-41. 
127 Oliker (2001): s. 17. 
128 Poole (2001): s. 120, 179. 
129 Efron (2006): s. 127, Oliker (2001): s. 18. 
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av styrkor lades i främre delen av området troligtvis på grund av fiendens luftherravälde, vilket 
omöjliggjorde förflyttningar av större reserver. Hizbollah placerade befästa positioner främst och 
robotsystem med längre räckvidd bakom som understöd.130 
 
Försvaret grupperas företrädesvis i betonghus och byggnader som medger dold rörelse inom och 
mellan omgivande byggnader. Gruppering sker i väl gömda och sinsemellan understödjande 
ställningar med skyddade vägar för reserver och tillbakaryckning. Soldaterna grupperas även 
mellan husen i nedgrävda ställningar vilket gör att eld kan avges från husets hela höjd och inte 
bara från uppenbara fönster och tak. Eldledare och kulspruteskyttar grupperas högt upp för att 
kunna kontrollera omgivande gator. Oockuperad terräng täcks om möjligt av långskjutande 
artilleri eller granatkastare.  Mindre infanterienheter rör sig mellan ställningarna både för att 
kontrollera området och för att förvilla fienden.131  
 
Det finns en medveten strävan att slå ut ledningsfordon och stabsplatser i syfte att reducera 
anfallarens ledningsförmåga. Detta bekräftas av både Efron och Oliker när det gäller de tjetjenska 
styrkorna.132 Dock redovisas inte denna strävan när det gäller Hizbollah. För att minska anfallarens 
uthållighet anfalls regelmässigt ammunitions- och underhållsfordon. Detta indikeras även av 
Hizbollah i Libanon där de israeliska tätförbanden släpps igenom och sedan öppnas det eld mot 
efterföljande förband.133 Ytterligare metoder för att minska anfallarens möjligheter till 
förstärkningar och ersättning är att rekognosera var anfallarens troliga helikopterlandningsplatser 
blir och förbereda eldöverfall mot landande och hovrande helikoptrar.134 
 
Eldöverfall utförs i första hand mot tyngre stridsfordon och stridsvagnar. Tillverkade hinder och 
mineringar i kombination med indirekt eld men även prickskyttar kan användas för att försvåra 
fiendens motanfall och för att tvinga in fientliga enheter i förberedda eldområden. Genom att i 
lämpliga områden gruppera som ett ”U” med dolda ställningar i sida och djup tillåts fienden att 
framrycka in i grupperingen. Först engageras eventuella luftvärnssystem (eftersom dessa kan avge 
eld upp mot taken). Flera grupper utför därefter överfallet samtidigt från flera nivåer (källare, 
bottenvåning och taklägenheter) på bägge sidor om gatan. Elden avges på avstånd runt 100 meter. 
Prickskyttar och kulspruteskyttar nedhåller medföljande infanteri samtidigt som 
pansarvärnsskyttar bekämpar fordonen. Strävan är att slå ut det första och sista fordonet först 
vilket innebär att övriga blir instängda i mitten.135 Genom att gruppera understödsvapen och sedan 
beskjuta ena sidan av en gata kan fiendens soldater fås att ta skydd i angränsande byggnader och 
därefter bekämpas genom att antingen robotar eller raketgevär skjuta in i dessa byggnader. Denna 
taktik, som går ut på att få fienden att ta skydd mot ett vapen och då bli gripbar för nästa 
vapensystem, har används under lång tid.136 
 
Falska ställningar kan byggas för att fienden efter anfall mot dessa skall hamna i korseld från 
övriga ställningar.137 Minfält kan användas som kanaliserade hinder för att tvinga fienden att 

                                                 
130 Biddle & Friedman (2008): s. 36, 74. 
131 Poole (2001): s. 164-168, 181. 
132 Efron (2006): s. 143, Oliker (2001): s. 18. 
133 Biddle & Friedman (2008): s. 69, Poole (2004): s. 94, Poole (2004): s. 150. 
134 Poole (2004): s. 113. 
135 Efron (2006): s. 139, 221, Poole (2001): s. 169, Poole (2004): s. 67-69, 73, 152. 
136 Kober (2008): s. 16 , Poole (2001): s. 170. 
137 Poole (2001): s. 167. 
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antingen stanna eller röra sig i terräng där de är gripbara för dolda robotsystem som i vissa fall 
samtidigt kan avge salvor med robotar på mycket långa avstånd, upp till 5 kilometer.138 
 
Det finns ytterligare medel som kan användas för att påverka fiendens vilja till strid. Tortyr av 
tillfångatagna fiendesoldater och som videofilmats har sedan använts för att öka pressen hos 
fiendesoldaterna. Anfallande fiendesoldater kan tas som gisslan och genom att anhöriga till dessa 
kontaktas med begäran om lösensumma, kan stor press sättas på övriga soldater.139 
Mediauppmärksamhet kan också vara ett självändamål i sig och innebära att det är viktigare att 
kunna visa upp döda fiender än att ha få förluster.140 
 
Att försöka avlyssna och utnyttja fiendens kommunikationer eftersträvas. Hizbollah gjorde detta 
2006 men det finns inga bevis för att de utnyttjade informationen.141 Tjetjenerna lyckades bättre 
och använde ryska radiosystem för att sända falska meddelanden och på så sätt fånga ryska enheter 
i fällor.142 

Rörelse 
Medel och metoder som primärt används för att manövrera i syfte att sätta in eld eller hot om eld 
på rätt plats i rätt tid. Förmåga till strid över stor yta och stort djup ingår. 
 
Det rörliga försvaret med små oberoende enheter som för strid över ytan är det som används. Som 
stöd till den rörliga striden används förberedda oberoende eldställningar med samordnade 
eldsystem för eldgivning från flera håll mot vitala områden. Ställningarna är oberoende på det sätt 
att om urdragning sker från en av dem, hotas inte övriga. Ställningarna är förbundna med varandra 
via dolda eller skyddade förbindelsegångar. Detta möjliggör dold omgruppering och urdragning av 
förbanden över tiden. Om ställningar erövras av fienden är strävan att återta dem. Genom att 
tillämpa en mobil försvarstaktik baserad på i huvudsak lätta burna vapen skapas hög rörlighet.143 
 
För att åstadkomma dolda och skyddade omgrupperingar och rörelser används kloaker och tunnlar 
för att röra sig och omgruppera. Tunnlar och gångar kan vara del av infrastruktur eller nyligen 
grävda sådana. Naturliga eller skapade öppningar i väggar och tunnlar möjliggör rörelser mellan 
hus och gårdar. Genom att nyttja kvartersbebyggelse och bostadskomplex kan rörelser i sida och 
inte minst i höjd ske osett från gatan.144 
 
Metoder för att skapa möjlighet till rörelse är enligt Poole bland annat ett stort inslag av avledande 
åtgärder. Dessa kan vara avledande anfall, sprängningar och eldgivning från annan riktning. Med 
hjälp av detta distraheras fienden från att upptäcka framgruppering av eldöverfalls- och 
understödsenheter. Infiltrering och framgruppering sker ofta före gryningen.145 Genom att blanda 
sig med civilbefolkningen kan denna användas för att kunna röra sig i områden som behärskas av 
fienden. Dessutom kan fordon och uniformer som erövrats från eller liknar fiendens egna 

                                                 
138 Biddle & Friedman (2008): s. 42, 69, 72. 
139 Efron (2006): s. 158-159, 224. 
140 Poole (2004): s. 193. 
141 Biddle & Friedman (2008): s. 71. 
142 Efron (2006): s. 160, Oliker (2001): s. 18. 
143 Efron (2006): s. 149, Oliker (2001): s. 17, Poole (2001): s. 167, Poole (2004): s. 62. 
144 Biddle & Friedman (2008): s. 64, Efron (2006): s. 217, Oliker (2001): s. 17, Poole (2004): s. 75. 
145 Efron (2006): s. 138, Poole (2004): s. 95, 99, 149. 
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användas för att undgå snabb identifiering och därmed kunna röra sig mellan eldställningar och 
områden.146 
 
Rutinmässigt dras förbanden ur eller avlöses i sina ställningar för att uppnå taktiska fördelar. 
Urdragningar görs i skyddade förbindelseleder, gångar eller helt enkelt dolda rörelser inne i 
husen.147 

Skydd 
Medel och metoder som primärt används för att undgå upptäckt och/eller bekämpning. 
 
I första hand används befintliga byggnader, helst stenhus. Stor vikt läggs vid att dölja sig vid 
gruppering längs gatan i syfte att kunna öppna överraskande eld på mycket korta avstånd. 
Hizbollahs arbeten med att dölja sina eldställningar var som exempel mycket väl genomfört. 
Flertalet ställningar upptäcktes inte ens på korta avstånd förrän det öppnades eld från dem. Strävan 
är att använda närstrid som en del i att skydda sig mot indirekt eld. Om fienden drar sig tillbaka för 
att exempelvis skjuta indirekt eld är strävan för försvararen att följa efter och vara så nära som 
möjligt. Detta medför också att förlorad terräng kan återtas. Genom att undvika ett fast försvar från 
befästa platser och istället använda det rörliga försvaret, kan fiendens eldöverlägsenhet minskas.148  
 
För att reducera fiendens förmåga att avge direktriktad eld på längre avstånd, placeras 
eldställningar i första hand i byggnader som skyddas av andra byggnader. Byggnaderna förstärks 
på insidan, både för att undvika upptäckt och för att försvåra bekämpning. För att kunna bekämpa 
dessa ställningar måste fienden antingen exponera sig i öppningar eller förstöra hela huset. Med 
gruppering inne i byggnaden måste dock väldigt små eldområden accepteras i syfte att dölja sig 
och sin eldgivning från upptäckt. Det är mycket svårt att bekämpas i dessa positioner annat än rakt 
framifrån. Urdragning från ställningen skall kunna göras rakt bakåt.149 För att försvåra 
inträngandet av fiendens skyttesoldater och skapa tid till eventuell urdragning, spärras gator med 
rasmassor, trasiga fordon, betongblock och minor. Dessutom blockeras första våningens fönster 
och dörrar. Flyktvägar grävs mellan de olika eldställningarna.150 
 
Det kan finnas tillgång till moderna sambandssystem. Hizbollah använde krypterade 
sambandsmedel för att ge order och kunna förflytta reserver från lugna avsnitt till hotade/vitala 
områden.151 Det finns dock inga indikationer på att krypterade system användes i Tjetjenien. För 
luftskydd användes äldre bärbara luftvärnsrobotar både i Libanon och Tjetjenien (enligt vissa 
källor hade tjetjenerna även viss tillgång till den mer moderna amerikanska luftvärnsroboten 
STINGER, det kan dock ha varit avsiktlig desinformation från tjetjensk sida).152 
 
Lokalbefolkningen kan användas för att få information om fiendens rörelser, mineringar och 
positioner. Förvarning kan ske från religiösa byggnader, med hjälp av mobiltelefoner, fasta 
telenätet eller via böneutropare.153 
 
                                                 
146 Biddle & Friedman (2008): s. 45, Efron (2006): s. 120, 141, Poole (2004): s. 149, 194-195. 
147 Poole (2001): s. 174, Efron (2006): s. 143. 
148 Biddle & Friedman (2008): s. 63, Poole (2001): s. 169, 177, Poole (2004): s. 70, 111. 
149 Poole (2001): s. 169, 171, 182. 
150 Efron (2006): s. 215, Poole (2004): s. 73. 
151 Biddle & Friedman (2008): s. 60. 
152 Oliker (2001): s. 17. 
153 Poole (2004): s. 114, 241. 
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För att undgå upptäckt och bekämpning används både korta och långa avstånd. Med burna vapen 
är strävan att avge eld på mycket korta avstånd och från flera håll. Detta kan innebära 
stridsavstånd på mellan 20-30 meter. Detta för att exempelvis stridsvagnar inte skall kunna 
observera elden och besvara densamma. Samtidigt medför detta att fienden inte kan skjuta indirekt 
eld utan att riskera att träffa sina egna soldater.154 Pansarvärnsrobotar kan grupperas för att utnyttja 
robotarnas maximala porté, vilket innebär att fienden upplever hot i flera dimensioner.155 På 
samma sätt som för eld mot stridsvagnar avges eld mot luftfarkoster helst bakifrån i syfte att 
förhindra piloterna att observera elden. Elden utgår från välvalda och kamouflerade 
eldställningar.156 
 
Även rörelsen används som skydd och genom att ständigt förflytta sig minskas riktigheten i 
fiendens underrättelser och insatser med precisionsvapen kommer för sent och kan få civila 
dödsoffer som följd.157 Användningen av civila är överhuvudtaget en vanligt använd metod för 
eget skydd. Egna styrkor, eldställningar och avfyringsplatser kan grupperas i anslutning till eller 
direkt inne i civila objekt, både bostäder, skolor och sjukhus.158 Beroende på omständigheterna 
kan vissa byggnader eller områden evakueras före striderna (såsom i Libanon 2006).159 
Civilbefolkningen, främst kvinnor och barn, kan genom sin möjlighet att införskaffa underrättelser 
och ge förvarning användas som ett skydd.160 Det är en strävan att gruppera i områden som 
befolkas av civila som stödjer den egna saken. Härvid kan förberedelser genomföras utan risk för 
att de röjs för fienden. Vidare kan civila som åsamkas skador och lidande kompenseras 
ekonomiskt och genom att utföra humanitära åtgärder såsom sjukvård och välgörenhet riktade mot 
de civila kan den egna saken stärkas.161 
 
Informationsspridningen är i allmänhet mycket kontrollerad och endast nödvändig information 
sprids till underenheter.162 För att undvika att information om egna förberedelser och 
försvarsgrupperingar röjs för fienden kan civila komma att skjutas (det fanns en stor rysk 
befolkning inne i Groznyj och tjetjenerna sköt civila som hjälpte eller misstänktes hjälpa ryssarna). 
Även egna svårt sårade som inte kan avtransporteras kan komma att skjutas och sedan 
försåtmineras i syfte att inte fienden skall kunna förhöra dem.163 
 
Genom användning av uniformer, utrustning, vapen och fordon som påminner om eller faktiskt har 
varit fiendens egna, kan fienden fås att tveka om vapeninsats.164 

                                                 
154 Poole (2004):  s. 80, 109. 
155 Biddle & Friedman (2008): s. 71. 
156 Poole (2004): s. 81. 
157 Ibid. s. 165. 
158 Efron (2006): s. 123, 150. 
159 Biddle & Friedman (2008): s. 43-44. 
160 Efron (2006): s.215. 
161 Biddle & Friedman (2008): s. 61-62, Poole (2004): s. 191, Thomas, Timothy. L (2007): “The Battle of Grozny: 
Deadly Classroom for Urban Combat”, in Parameters, summer 1999, s. 87-102. 
162 Oliker (2001): s. 18. 
163 Efron (2006): s. 134, 221. 
164 Biddle & Friedman (2008): s. 45, Efron (2006): s. 141, Poole (2004): s. 194-195. 
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Slutsatser B 
Eld 
Det finns en acceptans hos motståndare B att släppa in fienden in i bebyggelsen. Genom detta kan 
den teknologiska underlägsenheten minskas och fienden blir gripbar för flera vapensystem. 
Genom kanalisering minskas fiendens förmåga till manövrering och därmed hans tempo. Striden 
förs rörligt med en kombination av dolda framryckningar, överraskande anfall och försvar av 
befästa positioner. Det går inte att förutsäga att vapensystemen eller verkansdelar som motståndare 
B disponerar är av äldre eller modern typ. Bägge sorter finns och andelen modern vapenmateriel 
kan vara relativt hög. Stridsfordon används i mindre omfattning. Tillgången till indirekta 
eldsystem är begränsad och består till största delen av granatkastare kombinerat med 
användningen av IED. Motståndare B:s vapensystem är till överväldigande delen eldhandvapen, 
burna pansarvärnsvapen och minor. Detta innebär vidare att motståndare B har en hög eldkraft 
inom det nära stridsområdet men samtidigt att den indirekta elden är en sårbarhet enär inget 
ytterligare artillerisystem kan påräknas om granatkastarenheterna identifieras och slås ut. Det går 
heller inte att förutsätta att mörkret är till en nackdel för motståndare B eftersom han mycket väl 
kan ha tillgång till moderna mörkerhjälpmedel, dock troligen inte i samma omfattning som en 
modern västarmé.  
 
Media utnyttjas som verkansmedel och även om insatsen genom media inte är direkt inriktad mot 
den taktiska nivån kan den påverkan som sker på de strategiska och operativa nivåerna påverka det 
taktiska uppträdandet genom olika styrningar, insatsregler och överdriven försiktighet. 
Motståndare B genomför förberedelser och det går därför inte utan en väl fungerande 
underrättelseinhämtning att anta att förbanden är otränade. Motståndare B leds centralt men kan ha 
en decentraliserad ledningsmetod. Försvaret planläggs som ett framskjutet försvar i flera linjer 
men där linjerna inte är statiska. I huvudsak används mindre enheter som försvarar inom 
respektive område. Den troliga bristen på flygstridskrafter gör att försvaret är grupperat långt fram 
och av samma anledning är större motanfall inte troliga. Kraftsamling sker på låg nivå inom 
kompani- och plutonsenheter i syfte att uppnå lokal överlägsenhet. Detta nås genom en medveten 
strävan att isolera och sedan angripa en fiendestyrka i taget.  
 
Bebyggelsens alla höjddimensioner, från underjorden till husens tak, används i striden. Det finns 
ett uttalat fokus att angripa underhålls- och ledningsförband. Detta görs för att minska förmågan 
till ledning och uthållighet men också för att splittra fiendens resurser och uppmärksamhet och 
därmed sitt tempo. En målprioritering finns där exempelvis luftvärnssystem och tyngre 
stridsfordon är prioriterade mål. För att uppnå största verkan används kombinerade vapensystem 
av både kort och lång räckvidd, direkt och indirekt eld och metoder som ställer fienden för olika 
dilemman. Närstrid är en medveten metod för att påverka motståndaren. Genom att åsidosätta 
folkrätten och samtidigt utnyttja media påverkas fiendens vilja att strida.  
 
Rörelse 
Genom att utnyttja små och lätt utrustade förband över hela ytan skapas en hög rörlighet i 
försvaret. Framryckning sker i största möjliga mån dolt i skydd av byggnader eller genom tunnlar 
och förberedda gångar. Genom dold framryckning kan förbanden komma nära fienden och sedan 
dra ur opåverkat. Genom att röra sig ibland civilbefolkningen kan motståndare B både dyka upp 
och försvinna överraskande. För att öka möjligheterna att röra sig används avledande metoder i 
hög grad. Både för att avleda uppmärksamhet och för att få fienden att feldisponera resurser. 
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Genom att utnyttja fiendens uniformer, fordon och materiel kan motståndare B skapa ytterligare 
möjligheter att röra sig inne på fiendens område. 
 
Skydd 
I första hand används skyddet av befintlig bebyggelse. Stor kraft läggs på att förstärka och 
kamouflera ställningar och detta görs huvudsakligen inne i byggnader. Detta innebär vidare att 
fienden får svårt att avgöra var de befästa ställningarna är innan det öppnas eld från dem. Genom 
hinder i form av bland annat rasmassor, utbrända fordon och mineringar förhindras att fienden kan 
nå eldställningarna innan urdragning kan ske. Den ständiga rörelsen är ett skydd i sig och innebär 
att risken för att civila kan skadas ökar om inte fiendens motåtgärder är mycket snabba. Genom att 
aktivt strida på korta avstånd förhindras fienden att använda sin eldöverlägsenhet i indirekta 
eldsystem. Detta innebär vidare att tyngre system såsom stridsvagnar och stridsfordon inte kan 
utnyttja sin fulla potential och får svårt att reagera på beskjutning.  
 
Med hjälp av moderna sambandssystem kan motståndare B skydda sin signalering. Utöver detta 
kan befintlig infrastruktur som telefonnät, mobilnät men även religiösa byggnader användas för att 
sprida information om fiendens gruppering och rörelse. Fienden måste räkna med att motståndare 
B grupperar förband, observationsplatser, avskjutningsramper och ledningsenheter i anslutning till 
eller i civila byggnader. Både för skydd och för ett massmedialt syfte. Det är troligt att den 
civilbefolkning som finns i området stödjer motståndaren och att försök att ändå rekrytera 
lokalbefolkningen kan leda till repressalier mot densamma. Motståndare B kan gömma sig genom 
att använda fiendens utrustning. 
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5 Komparativ analys 
I detta kapitel jämförs motståndare A med motståndare B. Under varje delrubrik redovisas i 
sammanfattande form slutsatserna från den empiriska undersökningen. Jämförelsen görs i tre delar 
för varje grundelement. Dessa delar är grundläggande principer (där sådana kunnat urskiljas), 
medel och metoder. Kapitlet avslutas med en resultatdel där avgörande likheter och skillnader 
redovisas samt en tabell som redovisar i hur hög grad elementens definitioner motsvaras av dessa 
likheter och skillnader. 

Eld165 
Den gällande principen hos motståndare A är att försvarsstriden är en kombination av anfall och 
försvar där striden förs rörligt med motanfall och stöds av direkt och indirekt eld och mineringar. 
Motståndare A är dåligt samtränad och har låg motivation. Genom att motståndare B släpper in 
fienden in i bebyggelsen blir denne gripbar för flera vapensystem. Genom kanalisering minskas 
fiendens förmåga till manövrering och därmed hans tempo. Motståndare B för striden rörligt med 
en kombination av dolda framryckningar, överraskande anfall och försvar av befästa positioner. 
Motståndare B genomför förberedelser och det går inte generellt anta att förbanden är otränade. 
 
Hos motståndare A utgörs de avgörande medlen för eld av lätta burna vapensystem tillsammans 
med hemmagjorda bomber och sprängladdningar. Tillgången till modern materiel är begränsad 
men modern mörkerutrustning kan förekomma. Största begränsningen i vapensystem är tillgången 
på tyngre vapensystem såsom stridsvagnar, tunga stridsfordon och tyngre artillerisystem. System 
för kvalificerad indirekt eld saknas. Informationsarenan är viktig och ytterligare medel för att 
påverkan fienden har motståndare A i massmedia och Internet. Motståndare A kan dessutom 
utföra IT-angrepp mot fiendens informations- och datasystem. Till överväldigande delen består 
motståndare B:s vapensystem av eldhandvapen, burna pansarvärnsvapen och minor. Det går inte 
att förutsäga att vapensystem och verkansdelar som motståndare B disponerar är av äldre eller 
modern typ, men andelen modern vapenmateriel kan vara relativt hög. Stridsfordon används i 
mindre omfattning. Tillgången till indirekta eldsystem är begränsad och består till största delen av 
granatkastare. Motståndare B kan mycket väl ha tillgång till moderna mörkerhjälpmedel, dock 
troligen inte i samma omfattning som en modern västarmé. Media utnyttjas som verkansmedel och 
kan påverka det taktiska uppträdandet. 
 
Motståndare A tillämpar en metod som innebär ett linjeförsvar med tyngdpunkt i den främre 
linjen. Dock är grupperingen inte helt linjär utan spridd gruppering över ytan används. 
Motståndare A uppträder i mindre förband men har möjlighet att kraftsamla sina förband upp till 
och med bataljonsstorlek. Eldställningar befästs och kompletteras med hinder och minor för att 
tvinga fienden att sänka tempot eller för att kanalisera honom till platser där han kan angripas. 
Vidare använder motståndare A bebyggelsens hela dimension för att kunna avge eld både 
uppifrån, nedifrån och från olika håll. Strävan hos motståndare A är att kombinera vapensystem 
för att få större verkan och har som aktiv del vilseledning som en metod att lura fienden in i 
förberedda eldområden. Motståndare A har en målmedveten strävan att angripa fiendens lednings- 
och underhållsförband, både för att minska fiendens överlägsenhet och för att begränsa fiendens 
ledningsmöjligheter och uthållighet. Närstriden används för att utjämna eldkraften till motståndare 
A:s fördel och samtidigt sätta stor psykisk press på fienden. Infiltration av fiendens 
lokalrekryterade personal kan förekomma både i underrättelsesyfte och för att kunna vilseleda 
                                                 
165 Jmf kap 4 Motståndare A – Slutsatser A - Eld samt Kap 4 Motståndare B – Slutsatser B – Eld. 
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fienden. Civila kan användas för att begränsa fiendes rörlighet på stridsfältet. Genom att medvetet 
manipulera massmedia kan motståndare A sprida vinklad och fördelaktig information samtidigt 
som negativ information kan spridas om fienden. Motståndare B använder också metoden att 
planlägga försvaret som ett framskjutet försvar i flera linjer och även här utan att linjerna blir 
statiska. I huvudsak används mindre enheter som försvarar inom respektive område. Kraftsamling 
sker på låg nivå inom kompani- och plutonsenheter i syfte att uppnå lokal överlägsenhet. Detta nås 
genom en medveten strävan att isolera och sedan angripa en fiendestyrka i taget. Bebyggelsens 
alla höjddimensioner, från underjorden till husens tak, används i striden. För att uppnå största 
verkan används kombinerade vapensystem av både kort och lång räckvidd, direkt och indirekt eld 
och metoder som ställer fienden inför olika dilemman. Hos motståndare B finns det ett uttalat 
fokus att angripa underhålls- och ledningsförband. En målprioritering finns, där exempelvis 
luftvärnssystem och tyngre stridsfordon är prioriterade mål. Närstrid är en medveten metod för att 
påverka motståndaren. Genom att åsidosätta folkrätten och samtidigt utnyttja media påverkas 
fiendens vilja att strida. 

Rörelse166 
Motståndare A strävar principiellt efter ett högt tempo där fiendens motåtgärder blir verkningslösa 
och nyttjar i huvudsak dold framryckning. Motståndare A strävar vidare efter att med förband 
komma in även på djupet av fiendens områden. Genom att utnyttja små och lätt utrustade förband 
över hela ytan skapar motståndare B en hög rörlighet i försvaret. Genom dold framryckning kan 
förbanden komma nära fienden och sedan dra ur opåverkat. 
 
Motståndare A använder bebyggelsens alla dimensioner som medel för att skapa egen rörlighet 
och framrycker både i byggnader och i underjordiska gångar. Samma sak gäller för motståndare B 
som framrycker i största möjligaste mån i skydd av byggnader och genom tunnlar och förberedda 
gångar.  
 
Civila används av motståndare A som en metod för att dölja rörelser genom att A blandar sig i den 
civila befolkningen. Genom att röra sig ibland civilbefolkningen kan även motståndare B både 
dyka upp och försvinna överraskande. För att öka möjligheterna att röra sig använder motståndare 
B avledande metoder i hög grad. Både för att avleda uppmärksamhet och för att få fienden att 
feldisponera resurser. Genom att utnyttja fiendens uniformer, fordon och materiel kan motståndare 
B skapa ytterligare möjligheter att röra sig inne på fiendens område. 

Skydd167 
Principen för motståndare A är att använda befintlig bebyggelse som skydd. Rörelsen är en viktig 
del i skyddet. Denna princip gäller också för motståndare B som i första hand använder skydd av 
befintlig bebyggelse. Den ständiga rörelsen är även här ett skydd i sig. 
 
Motståndare A förstärker regelmässigt byggnader och förbinder dessa med skyddade gångar och 
tunnlar. Den civila befolkningen används av motståndare A som medel och kontrolleras och styrs i 
området med hot, terror eller gemensam värdegrund. Motståndare B lägger stor kraft på att 
förstärka och kamouflera ställningar och detta görs huvudsakligen inne i byggnader. Det är troligt 
att den civilbefolkning som finns i området stödjer motståndaren och att försök att rekrytera 

                                                 
166 Jmf kap 4 Motståndare A – Slutsatser A - Rörelse samt Kap 4 Motståndare B – Slutsatser B – Rörelse. 
167 Jmf kap 4 Motståndare A – Slutsatser A - Skydd samt Kap 4 Motståndare B – Slutsatser B – Skydd. 
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lokalbefolkningen kan leda till repressalier mot densamma. Motståndare B kan gömma sig genom 
att använda fiendens utrustning. 
 
Vilseledning används som metod av motståndare A för att skapa osäkerhet hos fienden, dock utan 
att metoden preciseras. Motståndare A nyttjar frekvent döljande åtgärder såsom maskering, brand 
och rök för att undgå upptäckt. Närstriden väljs medvetet som ett skydd för att undgå indirekt eld 
och minska fiendens sensorer och stridsfordons effekt på stridsfältet. Genom att motståndare A 
grupperar i anslutning till eller inne i civila objekt kan civilbefolkningen användas som skydd mot 
fienden. Genom metoden att aktivt strida på korta avstånd förhindrar motståndare B fienden att 
använda sin eldöverlägsenhet i direkta och indirekta eldsystem. Fienden måste räkna med att 
motståndare B grupperar förband, observationsplatser, avskjutningsramper och ledningsenheter i 
anslutning till eller i civila byggnader. 

Resultat 
Eld 
Identifierade avgörande likheter: 

• Rörlig försvarsstrid med mindre enheter som rör sig över stridsfältet 
• Burna vapensystem och granatkastare 
• Det medvetna valet av närstrid 
• Media som medel 
• Fokus på fiendens lednings- och underhållsresurser 
• Användning av den urbana miljöns alla dimensioner 

 
Det finns mycket stora likheter i motståndare A:s val av generella principer, medel och metoder i 
jämförelse med hur motståndare B uppträder. Helt avgörande är likheten i valet av en rörlig 
försvarsstrid med mindre enheter som rör sig över stridsfältet. Eldhandvapen och bärbara 
pansarvärnssystem är hos bägge motståndarna avgörande för eldkraften tillsammans med ett aktivt 
nyttjande av granatkastare. En annan avgörande likhet är den teknik- och taktikanpassning som 
innebär ett medvetet val av närstrid, både för att utjämna de tekniska skillnaderna och för att kunna 
öppna eld överraskande. Media är en verkansform som används för påverkan av viljan. Den 
medvetna metoden att angripa fiendens lednings- och underhållsresurser är en avgörande likhet. 
Utnyttjandet av hela den urbana miljöns dimensioner är också gemensamt för de bägge 
motståndarna.  
 
Identifierade avgörande skillnader: 

• Släpper in fienden på djupet 
• Tillgången till moderna vapensystem 
• Förbereder striden 
• Isolering av fienden 

 
Resonemanget om kanaliserande åtgärder och acceptansen för att släppa in sin fiende in i 
grupperingen saknas hos motståndare A. Detta är en avgörande skillnad jämfört med motståndare 
B. Vidare är beskrivningen av motståndare A:s utrustning skriven på ett sådant sätt att det kan 
uppfattas som att moderna vapensystem saknas nästan helt, vilket inte kan sägas gälla för 
motståndare B eftersom empirin visat att moderna vapen och verkansdelar kan förekomma i 
betydligt större omfattning. Undersökningen visar tydligt att motståndare B förbereder striden i 
området och det torde vara rimligt att anta att de då också övar och tränar förbanden. Detta är 
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tvärtemot vad som anges om motståndare A. Bägge motståndarna strävar efter att kraftsamla 
resurser mot fienden men det som skiljer sig åt är att motståndare B tydligt strävar efter att genom 
isolering och genom att angripa en del av fienden i taget, åstadkommer en lokal överlägsenhet. 
Detta framgår inte med tydlighet i beskrivningen av motståndare A. 
 
Rörelse 
Identifierade avgörande likheter: 

• Strid på djupet/över ytan 
• Dold framryckning 
• Civilbefolkningen används som medel 

 
Gemensamt är strävan att föra striden över ytan och in på djupet för att kunna sätta in verkan på 
flera platser. För att möjliggöra detta används i första hand dold eller skyddad framryckning där 
alla dimensioner i bebyggelsen används. Ett högt tempo kombinerat med dold framryckning gör 
att bägge motståndarna kan dyka upp och försvinna överraskande. En annan avgörande likhet är 
att motståndarna blandar sig med civilbefolkningen för att möjliggöra rörelse.  
 
Identifierade avgörande skillnader: 

• Avledande åtgärder för att möjliggöra rörelse 
 
En avgörande skillnad är att motståndare B:s användning av avledande åtgärder för att kunna röra 
sig obehindrat inte framgår hos motståndare A. 
 
Skydd 
Identifierade avgörande likheter: 

• Rörelse som skydd 
• Närstriden som skydd 
• Gruppering i eller intill civila objekt 

 
De avgörande likheterna mellan motståndarna finns i det att rörelsen tydligt beskrivs som ett 
skydd och att närstriden väljs aktivt som ett medel för att skydda sig både mot tyngre 
fordonssystem och indirekt eld.  En avgörande likhet är också att det är högst troligt att 
motståndarna grupperar i anslutning till eller i civila byggnader. Både som ett skydd och för 
massmedial uppmärksamhet vid en eventuell insats från fienden.  
 
Identifierade avgörande skillnader: 

• Gruppering i förhållande till civilbefolkningens inställning 
• Användning av fiendens materiel 

 
En avgörande skillnad är att motståndare A genom hot om repressalier kan tvinga 
civilbefolkningen att utföra saker medan motståndare B strävar efter att gruppera i områden där 
befolkningen redan är välvilligt inställda. Beskrivning av denna strävan saknas helt hos 
motståndare A. Slutligen kan en avgörande skillnad synas i det att motståndare B genom att 
använda fiendens fordon, materiel och vapen kan fördröja vapeninsatser och annan verkan. Detta 
framgår inte hos motståndare A. 
 
Utifrån grundelementen har nu ett antal avgörande likheter och skillnader identifierats. Det kan 
vara av intresse att gå ett steg till och grovt se vilket av grundelementen som då har störst 
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betydelse för motståndaren? Detta låter sig dock inte göras utan en kort förklaring eftersom 
elementen hänger ihop och till del är beroende av varandra. Exempelvis är ett luftvärnssystem per 
definition ett medel för att avge eld. När systemet används så är det dock för att i de flesta fall 
skydda förband, verksamhet eller anläggning och det svarar då bättre upp mot definitionen av 
skydd. Samma resonemang kan användas om flera av de principer, medel och metoder som 
identifierats i uppsatsen. Om de identifierade likheterna (L) och skillnaderna (S) sätts in i en tabell 
och sedan grovt värderas (H = hög, M = medel, L = låg) gentemot respektive grundelement för att 
se i vilken utsträckning de svarar mot elementets definition erhålles följande: 
 

Likhet / Skillnad Eld Rörelse Skydd Anmärkning - + / - 
L: Rörlig försvarsstrid L M H Ej gripbar för fienden, skapar möjlighet att sätta 

in verkan på avsedd plats. Svårare att kraftsamla 
L: Burna vapensystem 
och granatkastare 

M H L Hög rörlighet. Verkan på optimala avstånd. 
Sämre skydd 

L: Val av närstrid  M L H Skydd mot IE och tyngre system. Optimerad 
verkan. Svårare att dra ur förbanden 

L: Media  
 

H L M Verkan mot fienden. Indirekt skydd mot verkan 
från fienden 

L: Fiendens lednings- 
och underhållsresurser 

H L M Minska fiendens vilja och uthållighet.  

L: Strid över ytan L M H Ej gripbara samt möjliggör verkan. Svagheten i 
kraftsamling av verkan. 

L: Dold framryckning 
 

L H M Rörelse, skyddad fram- och tillbakaryckning. 

L: Civilbefolkningens 
användning 

L M H Skydd för upptäckt och rörelse 

L: Gruppering i eller 
intill civila objekt 

M L H Skydd mot verkan och verkan med hjälp av 
media, folkrätt.  

S: Släpper in fienden på 
djupet. 

M H L Möjliggör insättande av verkan, verkan sätts in 
på optimala platser. Svårare med eget underhåll, 
svårare ledning. 

S: Tillgången till 
moderna vapensystem 

H L L Verkan 

S: Förbereder striden M M M  Samma inverkan på alla element 
S: Isolering av fienden 
 

H L M Skapa styrkeöverläge, kunna sätta in verkan 
optimalt. Minska risken för underläge 

S: Avledande åtgärder L H M Möjliggöra rörelse, skydd av rörelse. Kräver 
resurser. 

S: Gruppering och 
civilbefolkningens 
inställning 

L M H Skydd av förbanden, Möjliggör rörelser i 
området.  

S: Användning av 
fiendens materiel 

L M H Skydd mot upptäckt, möjliggör rörelser 

Tabell 1. Utvisande en sammanställning och värdering av identifierade likheter och skillnader.168 
 
Av de identifierade likheterna och skillnaderna svarar nästan hälften av dem i hög grad upp mot 
definitionen av elementet skydd. Den andra hälften delas mellan definitionerna av eld och rörelse. 
Avseende likheter och skillnader som i låg grad svarar upp mot elementens definitioner, är 
majoriteten av dessa inom elementen eld och rörelse. Elementet skydd har endast ett fåtal faktorer 
som i låg grad svarar upp mot definitionen. Samtliga element har snarlikt antal likheter och 
skillnader som i medeltal svarar upp mot definitionen av elementen. Om en uppdelning görs i 
likheter och skillnader blir tendensen densamma inom identifierade likheter medan tendensen 
                                                 
168 Författarens egen. 
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inom identifierade skillnader blir att samtliga faktorer svarar upp i ungefär samma grad mot alla 
tre elementens definitioner. Sammantaget leder detta till att grundelementet skydd är det som i 
största grad motsvaras av identifierade likheter och skillnader och att huvuddelen av dessa ligger 
inom området av identifierade likheter. Indelningen och värderingen i tabellen är något grov och är 
inte till för att i detalj avgöra olika elements överlägsenhet utan gjord för att kunna upptäcka 
tendenser i materialet.  

6 Diskussion och reflektion 

Diskussion 
Hur skildras verkligheten? Beskrivningen av motståndaren i våra reglementen och handböcker är 
ett försök att beskriva en verklighet som kan möta våra förband vid strid och den är gjord för att vi 
skall kunna öva och träna förbanden i ett realistiskt scenario. Svårigheten med att beskriva en 
verklighet är ju att den förändras efterhand, är kopplad till viss tid och plats och i högsta grad beror 
på vem det är som beskriver den. Alltså den filosofiska frågan om ”vems verklighet”. Problemet är 
inte endast knutet till militär verksamhet utan existerar i alla typer av beskrivningar som avser 
människor och människors handlande. Svårigheten är också att avgöra hur stor del av denna 
verklighet som skall beskrivas. Hur mycket och vad är tillräckligt bra? Att få till en 
hundraprocentig beskrivning av en motståndare skulle inte bara ta mycket stora resurser i anspråk, 
om det ens är möjligt, och beskrivningen skulle troligen behöva justeras kontinuerligt för att möta 
varje förändring i motståndarens uppträdande. Kvar finns då alternativet att generalisera och 
förenkla beskrivningen till en nivå som anses rimlig i förhållande till krävd insats och arbetets 
utfall. En rimlig nivå som gör att beskrivningen täcker det behov som krävs för att öva realistiskt 
och som i slutändan är mer rätt än fel. 
 
Syftet med denna uppsats har varit att pröva om den beskrivning av motståndaren som finns i våra 
reglementen och anvisningar är rimlig. Bakgrunden till undersökningen är den ökade 
urbaniseringen, den ökande trenden av konflikter som utspelas i urban miljö tillsammans med att 
motståndaren över tiden taktikanpassar sin verksamhet mot vår egen teknik och taktik. Eftersom 
vår träning av förband utgår från reglementen och anvisningar har den motståndare (A) som 
beskrivs i dessa reglementen valts som giltig tes för att ställas mot en sammanställd motståndare 
(B) som i nutid uppträder och har uppträtt ute i världen. Problemformuleringen utgår från en 
jämförelse mellan dessa motståndare utefter stridens grunder, eld, rörelse och skydd, för att få 
fram avgörande likheter och skillnader mellan de beskrivna motståndarna.169 
 
Vid jämförelse mellan motståndare A och motståndare B är det tydligt att likheterna mellan de 
båda jämförda motståndarna är fler än olikheterna. Främst består dessa avgörande likheter av 
principerna om det rörliga försvaret, användningen av små lätta enheter över ytan, kombinationen 
av vapensystem och avsikten att slå mot våra lednings- och underhållsenheter. Dessa likheter utgör 
grunden i motståndarens taktik. Effekten av det rörliga försvaret är också skyddet som rörelsen ger 
i sig. Närstriden är ett aktivt val och används av bägge motståndarna både som en metod för 
överraskande eld och psykisk press på fienden men främst som ett skydd mot fiendens tyngre 
vapensystem och indirekta eldresurser. För att kompensera vår och övriga västmakters tekniska 
dominans och förmågan till direkt eld på avstånd mellan 300-1500 meter drar sig motståndaren 
mer och mer in i bebyggelse och låter oss följa efter. Motståndaren väljer aktivt att föra striden på 
mycket korta avstånd vilket gör att hans förmåga till verkan ökar och vår minskar. En taktisk 

                                                 
169 Se Kap 1 Inledning. 
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anpassning som även ger fördelar i form av mediatillgänglighet, skydd och möjlighet till dold 
rörelse. Ytterligare gemensamma drag är nyttjandet av bebyggelsens struktur i alla dimensioner 
samt motståndarens åtgärder för att dölja både sina grupperingar, rörelser och förband. Att 
använda civilbefolkningen för sina egna syften, att både A och B inte drar sig för att gruppera i 
skydd av civil verksamhet samt användningen av media som ett medel är också gemensamma 
faktorer, vilket kan peka på att motståndaren är villig att ta till de medel och metoder som krävs 
för att uppnå sitt syfte. Detta oaktat vår definition av begreppet folkrätt. Ovanstående visar, enligt 
undertecknad, på en medvetenhet över hur media faktiskt kan användas och på en kunskap om hur 
strategiska svagheter kan utnyttjas. Empirin visar på att motståndaren är en tänkande aktör som 
anpassar medel och metoder utefter både våra och sina egna förutsättningar.  
 
Undersökningen har också identifierat ett antal avgörande skillnader. Motståndare B har tillgång 
till betydligt mer modern materiel och utrustning än vad som beskrivs i bland annat Handbok fiktiv 
motståndare. Detta påverkar avsevärt hur denne genomför sin strid, både stridstekniskt och 
taktiskt, och i förlängningen hur vi skall möta detta hot. Vidare är det en avgörande skillnad i det 
att motståndare B tillämpar en taktik där fienden medvetet släpps in på djupet och sedan isoleras 
del för del. Detta innebär att bara för att de angripande styrkorna tränger djupt in i bebyggelsen så 
är det inte säkert att det kan ses och nyttjas som framgång. Motståndare A beskrivs som om det 
enda medlet att kontrollera civilbefolkningen är genom hot. Motståndare B strävar tvärtemot efter 
att gruppera ibland civilbefolkning som är vänligt inställd och han är också beredd att genomföra 
insatser för att behålla den vänliga inställningen. Detta kan i sin tur vara skillnaden som gör att 
motståndare B beskrivs förbereda och träna förbanden medan motståndare A inte förutsätts göra 
detta. Den avsiktliga användningen av avledande åtgärder för att skapa möjlighet till dold rörelse 
beskrivs tydligt endast hos motståndare B. 
 
Som redovisats i den komparativa analysen är grundelementet skydd det som totalt sett i hög grad 
verkar svara upp mot de flesta identifierade likheter och skillnader. Detta är rimligen resultatet av 
att striden är försvarsstrid och att den angripande fienden utgörs av en teknologiskt och numerärt 
överlägsen makt. Försvararen har enligt undertecknad endast ett huvudalternativ för att lösa sin 
uppgift och det är att dra ut på tiden, undgå bekämpning samt få fienden att konstatera att vinsten 
inte är värd insatsen och därigenom få honom att avbryta anfallet. Enligt teorin kan inget element 
ensamt avgöra striden och detta indikeras i tabellen på sidan 40, där alla element har faktorer som i 
hög grad motsvaras av respektive definition. Det centrala blir då motståndarens förmåga att över 
tiden växla mellan elementen eftersom skydd i förlängningen alltså inte avgör striden.170 Det 
utmanande för motståndaren är då också att få de grundläggande elementen att samordnas och 
samverka så att elden avges på rätt tid och rätt plats med ett syfte som gör insatsen optimal. Detta 
skulle vidare kunna leda till att tyngdpunktsförskjutningar i motståndarens triangel kan beskrivas i 
följande cykel: skydd – rörelse – eld – skydd och där basen är skyddet och med tidsmässigt korta 
tyngdpunktsförskjutningar via rörelse och eld sedan återgå till skydd. Detta kan då jämföras mot 
manöverteorin där cykeln snarare kan beskrivas som rörelse – eld – skydd – rörelse, där rörelsen 
(manövern) är det centrala. Plötsligt har vi då två cykler som innehåller samma element men i 
olika ordning. Vilka konsekvenser får då detta? Eftersom varje tyngdpunkt har både fördelar och 
nackdelar, gäller det att den egna tyngdpunktens fördelar tillvaratar motståndarens nackdelar. 
Exempelvis på följande sätt: Skydd möter eld, eld möter rörelse och rörelse möter skydd. Det 
centrala blir då den egna förmågan att först identifiera motståndarens tyngdpunkt och sedan ändra 
sin egen tyngdpunkt i triangeln så snabbt att motståndarens valda tyngdpunkt blir till hans nackdel. 
Det är detta som blir konsten att vinna och som kan definieras som operationskonst. 
                                                 
170 Jmf ”Endast med eld och rörelse kan ett avgörande nås” Försvarsmakten (1995): s. 39. 
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Våra reglementen och anvisningar är resultat av många års erfarenheter och studier både inom och 
utom Sverige. FMR MOUT är ett exempel där en internationell studie resulterat i ett reglemente. 
Det finns naturligtvis en skillnad mellan motståndaren i dessa handlingar eftersom de är från något 
olika tid och perspektiv. Från att ha varit inriktade mot en motståndare som agerar utifrån sovjetisk 
doktrin och där motståndaren är den som anfaller svenska städer handlar det nu mera om 
irreguljära förband som slåss mot oss i andra delar av världen. Detta återspeglas i dokumenten. Det 
är dock möjligt att läsa ut gemensamma drag hos denne ”fiktive motståndare” med den 
sammanslagning av skrifterna som nu gjorts. Svagheten i de svenska handlingarna är de är alltför 
kategoriska i sin beskrivning av motståndarens medel och metoder tillsammans med den 
uppdelning som gjorts baserat på teknologinivå. Detta gör att motståndaren tenderar till att bli 
förutsägbar och i min mening stereotyp. Styrkan i att använda hela materialet är att det används i 
utbildningen av svenska förband i nuläget och i detta äger en giltighet. Den komparativa 
jämförelsen ger vid hand att trots ett antal identifierade skillnader mellan de beskrivna 
motståndarna, är beskrivningen av motståndare A till övervägande delen relevant. Detta med 
hänsyn till att likheterna överväger skillnaderna och att dessa avgörande likheter utgör grunden för 
motståndarens taktiska uppträdande. Därmed kan också tesen om beskrivningens rimlighet 
bekräftas. I ett vidare perspektiv kan därför våra handböcker och reglementen fortfarande 
användas. Dock har ett antal skillnader identifierats som enligt undertecknad påverkar 
motståndarens taktiska uppträdande avsevärt och därmed även vårt eget. Det är min uppfattning att 
dessa bör analyseras vidare och sedan arbetas in i kommande motståndarbeskrivningar. 
 
I undersökningen har jag koncentrerat mig på stridens grunder som förklaringsmodell. Detta för att 
förenkla och förtydliga och slutligen möjliggöra jämförelsen. Det har dock under tiden arbetet 
pågått även kommit fram andra faktorer som påverkar valet av framförallt metoder men även i 
vissa fall medel hos motståndare B. Dessa faktorer är av en mer moralisk och etisk karaktär och 
kan exempelvis vara vilja, religion, kultur, synen på kriget och livsåskådning. Vad var det som 
gjorde att Hizbollahs anhängare vid flera tillfällen valde att öppna eld mot israeliska förband så 
sent att det inte fanns någon chans att dra sig ur och som slutade med att samtliga 
Hizbollahanhängare dödades? 171 Det faktum att en aktör slåss för sitt lands självständighet kan 
vara en avgörande orsak till att större förluster accepteras eller att förstörelse av den egna staden 
tillåts såsom i Tjetjenien. Samma sak torde gälla om tillräcklig politisk eller religiös övertygelse 
existerar. Dessa moraliska faktorer återfinns även i den svenska doktrinserien där 
krigföringsförmågan beskrivs bygga på fysiska, konceptuella och moraliska faktorer.172 Utan att 
analysera de svenska definitionerna av vad exakt detta innebär kan konstateras att vilja, 
värdegrund och ledarskap är bidragande delar i förmågan att strida. Även om Poole i sina böcker 
inte entydigt anger de moraliska aspekterna av taktiken andas böckernas beskrivningar av 
motståndarens taktik att den utförs av välmotiverade medlemmar. Det torde vara svårt att 
genomföra infiltrationstaktik och strid långt in på en överlägsen fiendes område utan att vara just 
välmotiverad. Att då som våra reglementen ange att motståndarens irreguljära lågteknologiska 
förband är dåligt samtränade och har låg motivation är nog enligt mitt förmenande mycket dåligt 
underbyggt.173 Här kan också pekas på skillnaden mellan olika kulturer, vilka kan ha helt andra 
definitioner av människovärde, heder, lojalitet, feghet och död än vad vi har. I den ryska 
planeringen av anfallen 1994 hade de ryska generalerna inte tagit med den tjetjenska kulturen i 

                                                 
171 Biddle & Friedman (2008): s. 37. 
172 Försvarsmakten (2002): b/ s. 75. 
173 Markstridsskolan (2009): del 1 s. 24. 
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beräkningen.174 Därför blev det exempelvis absurt att ställa ett ultimatum till en tjetjen för att få 
denne att lägga ned sitt vapen. Ett eget vapen, men främst ett från fienden erövrat sådant, klassades 
som den högst värderade ägodelen.175 Kulturskillnad kan till del förklara skillnaden i synen på 
folkrätten, behandling av fångar, egna skadade och döda men också kanske för att förklara hur 
ibland till synes omotiverat våld kan förekomma och sedan visas upp i massmedia. Sammantaget 
finns det alltså ett antal faktorer som påverkar valet av medel och metoder hos motståndaren och 
som inte förklaras av eld, rörelse och skydd. För att få en komplett bild av motståndarens taktik 
och dess effekter för oss måste då även dessa moraliska faktorer vägas in i en bedömning av 
motståndaren. Att analysera dessa faktorer och dess inverkan på vår taktik är oerhört komplext och 
ligger utanför denna uppsats men det är min uppfattning att i dessa delar ligger det västerländska 
perspektivets absolut största utmaning för att förstå och därmed kunna möta motståndaren på bästa 
sätt.  
 
Hur har då stridens grundelement fungerat i uppsatsen? Syftet med valet av stridens grundelement 
var, som tidigare sagts, att förenkla och skapa tydlighet i den jämförelse som sedan skulle ske, 
men också för få en ensad begreppsapparat att använda på de bägge motståndarna.176 Valet gjordes 
dessutom med en medvetenhet om att elementen inte kan förklara allt som händer och sker. Jag 
har försökt följa de framtagna definitionerna så noga som möjligt men eftersom vissa metoder kan 
hänföras till flera element kan ett medel eller en metod förekomma på flera ställen. För att fullt ut 
kunna förklara det taktiska uppträdandet räcker elementen inte riktigt till. I och med att moraliska 
faktorer skalas bort, finns det en uppenbar risk att missa tanken bakom en viss taktisk finess och 
även i vilken mån viljan att utsätta sig för risker finns närvarande hos motståndaren. Dock är det 
min uppfattning att elementen går att applicera på jämförelser av det slag som presenterats i 
uppsatsen och de är tillräckliga för att i generella termer diskutera kring och förklara taktiska 
tillvägagångssätt. Genom att använda eld, rörelse och skydd kan diskussionen besvara frågan 
”hur” en motståndare uppträder. Skall taktik analyseras i en djupare mening krävs, som tidigare 
nämnts, dock att ytterligare faktorer används. 
 
I uppsatsen har fyra frågor ställts som tillsammans skall leda till och besvara frågeställning och 
syfte. Fråga 1 besvaras i kapitel tre där definitioner av taktik och operationalisering av stridens 
grundelement görs. Fråga 2 besvaras i kapitel fyra där en beskrivning och analys görs av vilken 
taktik motståndare A och B använder vid markstrid i urban miljö. Fråga 3 besvaras i kapitel fem 
genom den komparativa analysen och dess resultat. Den avslutande frågan om ytterligare faktorer 
som kan förklara motståndarens taktiska uppträdande besvaras i kapitel sex i och med 
diskussionen om andra faktorer. Därmed anser undertecknad att frågor, frågeställning och syfte är 
besvarat. 
 
Hur giltigt är då det som kommit fram och går resultaten att överföra på andra fall eller operationer 
än dem som använts? Min uppfattning är att detta till huvuddel är görligt. Genom att använda 
stridens grundelement som grupperings- och analysverktyg är det möjligt att granska och jämföra 
även andra operationer. Som redovisats ovan täcker dessa dock inte hela bilden utan ytterligare 
faktorer bör vägas in. Detta är en svaghet i uppsatsen. Samtidigt är det en styrka att använda just 
begrepp och definitioner som är underbyggda och konkreta, vilket gör att en jämförelse 
överhuvudtaget går att genomföra i denna form av uppsats. Förutsättningen för att få fram ett 
jämförbart resultat vid en undersökning av andra fall eller operationer är naturligtvis också att de 
                                                 
174 Efron (2006): s. 138. 
175 Efron (2006): s.122. 
176 Se vidare Kapitel 2 – Metodbeskrivning. 
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definitioner och avgränsningar som använts i denna uppsats då används. Den motståndare som jag 
betecknat som motståndare B, representeras i uppsatsen av en sammanställning från främst 
Tjetjenien 1994-2000 och Libanon 2006. Detta är kompletterat med underlag från en del andra 
strider i urban miljö som utspelats under de senaste 60 åren. Det går naturligtvis att ifrågasätta 
representationen av denna motståndare genom att endast välja ovanstående men samtidigt pekar 
min undersökning och studier av referenslitteraturen på många gemensamma drag i just det 
taktiska uppträdandet. Det är självklart så att alla operationer på ett eller annat sätt är unika till 
form, storlek, aktörer, geografi, kultur eller orsak, vilket innebär att det alltid går att finna olikheter 
i genomförandet. Dock är det enligt min uppfattning sannolikt att det sammantaget är mer likheter 
än skillnader och kanske är det så att på den lägsta nivån är den taktiska skillnaden mellan då och 
nu, här och där, inte så stor. I alla fall inte för den enskilde soldaten. Den största skillnaden 
kommer enligt min uppfattning att ligga i de andra faktorerna, i de kulturella och moraliska 
olikheterna hos inblandade aktörer. 

Reflektion 
Urban miljö är en typ av terräng, ingen typ av operation, och därmed en terräng vi måste öva i. I 
och med att andelen operationer i denna terräng bedöms öka, måste också Försvarsmaktens 
förband öka sin utbildning i densamma och då troligen på bekostnad av övningar i annan terräng. 
Trots vårt teknologiövertag utanför den urbana miljön och trots att motståndaren har tillgång till 
moderna vapensystem är det mest framträdande och dödliga vapnet vid strid i urban miljö 
fortfarande ett över 30 år gammalt vapensystem; det sovjetiska RPG-7. Det är något att fundera 
över när alltför tunt bepansrade fordon och helikoptrar anskaffas för att kanske skickas in i 
bebyggelsen. Vidare kan ickedödliga vapen enligt min uppfattning i framtiden få en viktig 
användning mot en motståndare som gömmer sig i eller verkar inom en civilbefolkning. Inte minst 
om vi skall ta hänsyn till våra egna gällande värderingar och vårt samhälle i övrigt. Oavsett vilket, 
blir teknologin vi har till vårt förfogande inte bättre än vår förmåga att taktiskt använda den och 
den taktiska hanteringen av strid i små förband i den urbana miljön har inte märkbart ändrat sig 
under de senaste 65 åren. Lärdomar och erfarenheter från Stalingrad, Berlin, Alger, Hue, Suez, 
Mogadishu, Groznyj, Nablus och Falluja är alltjämt gällande. Det gäller bara att inte glömma av 
dem. 
 
Även om uppsatsen inte har till avsikt att analysera resultatens betydelse för svensk del är det 
ofrånkomligt att inte kort resonera kring de redovisade resultaten och dess eventuella inverkan. Att 
våra motståndarbeskrivningar är rimliga och fortfarande äger giltighet är bra och pekar på att vi 
utbildar mer rätt än fel. Samtidigt visar undersökningen på behovet av att motståndaren analyseras 
över tiden och att våra beskrivningar uppdateras efterhand som motståndarens beteende förändras. 
Resultaten pekar dessutom på ett behov av att öva mot en motståndare som inte är linjär och inte 
uppträder som vi själva. En motståndare med annan kulturell bakgrund, som tänker ur ett annat 
perspektiv och som använder risker till sin fördel och till vår nackdel. Att bedriva öppna övningar 
där motståndaren i övningen inte styrs av vårt eget sätt att tänka blir då mycket viktigt för att inte 
hamna i en fälla där vårt eget agerande blir stereotypt och förutsägbart. Detta bör även genomsyra 
uppdragsplanering där bedömanden av motståndaren ingår. Att ta fram motståndarens syfte, 
målsättning och förmåga utan förståelse för ur vilket perspektiv motståndaren resonerar kan leda 
till misslyckande. Att förstå hur motståndaren tänker blir centralt. Ovanstående kräver studier av 
motståndaren och då inte bara av våra förbands underrättelsepersonal utan också av chefer på alla 
nivåer. Vidare är motståndarens användning av civilbefolkningen och media något som måste 
uppmärksammas ytterligare. Planering och genomförande av strid i en miljö där media ständigt är 
närvarande, där informationshastigheten är mycket hög och där motståndaren finns mitt ibland 
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eller i anslutning till civila är en stor utmaning både för soldater och för chefer. Träning i 
mediahantering både vid planering, genomförande och vid utvärdering är då ett måste. Förutom 
ovanstående bör även vår egen organisations- och förbandsutveckling, samverkansförmåga samt 
utbildning av förband ses över. Dagens svenska organisation saknar enligt mitt förmenade en del 
resurser för att genomföra väpnad strid i den urbana miljön. Som exempel kan nämnas ingenjörs- 
och stormpionjärresurser samt prickskyttar i bataljonsförbanden (kanske även i kompanierna). Vår 
utbildning i närstrid bör också utvecklas och förbättras. 
 
Finns det då några kvarstående problem att fundera över? Ja, den största utmaningen ligger i att få 
fram adekvata källor som beskriver motståndarens agerande. Huvuddelen av tillgängliga källor 
utgår från vår västliga syn och är i de flesta fall skrivna för att förklara vårt eget agerande. 
Tillgången till motståndarens avsikt, syfte och förutsättningar saknas för att kunna ge en objektiv 
bild av det inträffade. Detta innebär att diskussioner kring motståndarens val av metoder, men 
även slutsatser av eget agerande kan tendera att bli spekulativa och det är en svaghet i även i denna 
uppsats. Detta problem kvarstår intill dess att tillgång till motståndarens egna analyser och 
beskrivningar av skeenden är tillgängliga för oss. 
 
För att ytterligare sprida ljus över motståndarens uppträdande skulle det vara intressant att utreda 
just de moraliska aspekterna av motståndarens strid. En sådan undersökning blir med 
nödvändighet kopplad till en specifik motståndare vid en specifik plats och tid. Därför krävs 
studier av flera olika motståndare innan eventuella generella slutsatser kan dras. Sådan forskning 
skulle kunna ge oss svar på den mycket intressanta frågan ”varför” motståndaren gör som han gör. 
 
I denna uppsats har jag under arbetet också konstaterat betydelsen av flera andra förmågor som har 
vital betydelse för chansen att lyckas med operationer i urban miljö. Att undersöka förutsättningar 
för att bedriva en effektiv underrättelsetjänst innan, under och efter dessa operationer skulle vara 
mycket intressant. Hur görs detta i ett område med en fientligt sinnad befolkning? Vidare har jag 
uppmärksammat att den logistiska utmaningen vid strid i urban miljö på många sätt ställer högre 
krav än vid strid i öppen och småbruten terräng. Att göra en jämförande analys av dessa krav och 
behov skulle kunna ge värdefulla insikter vid framtida utveckling av vår logistik. Det har också 
visat sig att hanteringen av medias närvaro; för planering, genomförande och efterspel av en 
operation, är en nödvändig förmåga. En djupare analys av motståndarens sätt att använda media 
skulle vara ett bra komplement till denna uppsats. Utan att överdriva, är den urbana miljöns 
utmaningar och komplexitet så pass stor att forskningsfältet är i det närmast outtömligt.  
 
Idén till att skriva en uppsats inom det valda ämnet har växt fram under det att jag i trupptjänsten 
stött på problematiken med att just bedöma motståndarens förmåga och avsikt. Innan detta arbete 
startade hade jag en uppfattning, som delades med flera av mina kollegor, om att våra reglementen 
och handböckers beskrivning av motståndaren inte fyllde måttet. De var för simpla och skapade en 
dum, stereotyp och förutsägbar motståndare. Det har varit mycket stimulerande och intressant att 
genomföra undersökningen och jag kan konstatera att läget är bättre än jag trodde. Det som står i 
Försvarsmaktens skrifter stämmer till största delen men som undersökningen påvisar kan de 
utvecklas. Det handlar till del om att i skrifterna förtydliga motståndarens uppträdanden och att 
inte kategorisera och fackindela så starkt som nu görs, men framförallt handlar mycket om den 
enskilde officerens förmåga att faktiskt läsa och reflektera över vad som där står. Inte minst jag 
själv, en stridsvagnsofficer, har fått en gnutta insikt och förståelse för dem som har till uppgift att 
skriva dessa skrifter och just avgöra dess rimlighet. 
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