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Syftet med denna uppsats är att ge läsaren en förklaring till varför två stridande förband inom 
Försvarsmakten (FM) nyttjar olika indelning på gruppnivå. Uppsatsen skall dessutom redovisa fördelar 
och nackdelar som förekommer med respektive indelning.  
 
Ämnet till uppsatsen uppstod på grund av en strävan från Försvarsmakten att kunna nyttja 
behovssammansatta stridsgrupper. FM fastställer order och kommandon, försöker likställa 
vapensystem och utbud av ammunition och i övrigt använda samma materiel i syfte att förenkla 
fördelning och logistik av all materiel. Trots denna strävan förekommer det olika indelning på 
gruppnivå. En likställd utbildningsplan skulle kunna underlätta vid övning av soldater och chefer samt 
ge FM bättre uthållighet eftersom personalen inte behöver lika mycket utbildningstid för att ingå i ett 
annat förband.  
 
Metoden som har nyttjats för denna uppsats är kvalitativ. Den kvalitativa består av textanalyser och 
intervjuer. Den omfattar även enkätundersökning med personal som jobbar med strid på daglig basis.  
 
Genom definition av de två förbanden på K3 respektive Amf1 och med teori samt de grundläggande 
förmågorna har en analys skett. Analysen visar att skillnaden ligger i en kombination av arv, ledning 
och enkelhet.  
 
Nyckelord: Ledningsplats, grupp, grundläggande förmågor, stridens grunder 
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Command and control, choice of command philosophy  
The purpose of this paper is to give the reader an explanation of why two fighting units within the 
Armed Forces use different structures at group level. The essay shall furthermore present 
advantages and disadvantages that exist with each formation.  
 
The subject of the essay occurred because of the quest for the Armed Forces (AF) to be able to use 
temporary battle units. AF sets orders and commands, trying to equate the supply of weapons and 
ammunition and otherwise use the same stock in order to simplify the distribution and logistics of 
all the stock. Despite these efforts, there are different structures at group level. An equivalent 
education could facilitate the training of soldiers and officers, and provide AF better endurance 
because staff do not need as much training to be part of another unit.  
 
The method that has been used for this study is qualitative. It consists of qualitative textual analysis 
and interviews. It also includes a survey with staff who works with battle on a daily basis.  
 
By definition of the two units at K3 and Amf1 the theory and the basic capabilities have been 
analyzed. This analysis shows that the difference is in the combination of heritage, management 
and simplicity.  
 
Key words: Command, squad, basic abilities, foundations of battle 
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1. Inledning 

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är förståelseinriktat. Det innebär att jag inte strävar efter att få fram 
nya resultat utan att istället få djup förståelse för ämnet.1 Denna uppsats är till för att ge 
läsaren en förklaring till varför två stridande förband inom Försvarsmakten nyttjar olika 
indelning på gruppnivå. Uppsatsen skall dessutom redovisa fördelar och nackdelar som 
förekommer med respektive indelning. Syftet är inte att fastställa en viss indelning utan är 
endast ett redskap för framtida val. Valet av indelning skall ses som en standard och utgör 
endast en grund. Indelningen skall frångås om uppgiften, terrängen, motståndaren eller någon 
annan faktor kräver detta.  
 
Ämnet till uppsatsen är relevant eftersom Försvarsmakten blir allt mindre samtidigt som 
organisationen går mot ett yrkesförsvar. En likhet i utbildningen skulle innebära mindre 
problem utbildningsmässigt av soldater och chefer samtidigt som möjligheten till 
behovssammansatta stridsgrupper ökar.   
 
Ovanstående syfte uppnås genom att definiera respektive förband och analysera resultatet 
utifrån min forskning med de grundläggande förmågorna. Detta kommer att utgöra grunden 
för min diskussion som leder till att nedanstående frågeställning kommer att besvaras.  
 

1.2 Problemformulering 
Idag går Försvarsmaktens utveckling mot att ha ett yrkesförsvar. Detta innebär att det kommer 
att finnas soldater som skriver på ett kontrakt för ett par år och som genomför utbildning, 
beredskap och insats. Dagens insatser utomlands har stor tyngdpunkt på den markoperativa 
förmågan. Mj Anders Svensson skriver i sin uppsats att för att uppnå ”ökad förmåga och 
volym när det gäller s.k. lätt infanteri och strid till fots. För att uppnå detta skall nämnda 
manöverbataljoner (lätt infanteribataljoner) ges en likformighet vad avser utbildning och 
materiel i syfte att på ett enklare sätt kunna utnyttjas som grund i behovssammansatta 
stridsgrupper”.2 Det som är citerat ovan går även att finna i ”Försvarsmaktens 
budgetunderlag”.3 
 
Utöver detta eftersträvas att allt ska vara så enkelt och snarlikt som möjligt på de flesta 
förband. Försvarsmakten försöker använda samma vapenmateriel och ammunition för att 
underlätta logistiken samt ammunitionsfördelningen. Dessutom skall order och kommandon 
vara fastställda och användas på samma sätt på alla förband.4 Trots detta skiljer sig 
stridsutbildningen till viss del. Ytterligare en effekt av att ha en fastställd indelning är att 
Försvarsmakten skulle få bättre uthållighet på grund av att alla soldater och chefer kan gå in i 
andra enheter och jobba vidare utan ny utbildning. ”I krig är endast det enkla möjligt”.5  
                                                
1 Försvarshögskolan (2008), ”Om konsten att tänka, granska och skriva på ett vetenskapligt sätt”, sid 13 
2 Svensson, Anders (2009): C- uppsats ”Infanteri- det bortglömda vapnet”, Stockhom, Försvarshögskolan sid 8  
3http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/Budgetunderlag/Budgetunderlag%202010/Huvuddok_Bud
getunderlag_2010.pdf  sid 13   2010-04-06 
4 Försvarsmakten (2009), ”Markstridsreglementen 3 Grupp”, Förhandsutgåva 1, MSS, sid 18 
5 Försvarsmakten (1995), Arméreglemente del 2 Taktik, Stockholm, Sid 75 
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För att uppnå förmågan till behovssammansatta stridsgrupper måste en förändring angående 
stridsutbildningen på gruppnivå ske. Indelningen på grupp skiljer mellan K3 och Amf1. Enligt 
”Markstridsreglementet 3 Grupp (MSR)”6 samt SoldF7 som Amf1 följer i sin utbildning skall 
gruppchef och ställföreträdande (stf) gruppchef vara placerade bredvid varandra när gruppen 
formerat på skyttelinje. ”Taktisk Anvisning Strid Gemensam (TA SG)”8 som K3 följer menar 
att gruppchef och stf gruppchef skall ha två soldater mellan sig när gruppen formerat på 
skyttelinje. 
 
Amf1 indelning                K3 indelning  
(baserat på ”MSR 3 Grupp”)                           (baserat på ”TA SG”)   

  
         Grp C         Stf Grp C          Grp C                    Stf Grp C 
 
Figur1: Figuren visar hur respektive indelning ser ut.  
 
För att uppnå den avsedda effekten av att kunna nyttja sammansatta stridsgrupper är det 
viktigt att utbildningen likställs. Under arbetets gång kommer jag att behandla olika delar som 
kan vara grund till varför ledningsplatsen skiljer sig från Amf1 och K3.  
 
Utbildningen under värnplikten skiljer sig för många soldater. När det är dags att genomföra 
utlandstjänst är det ofta upp till grupp, pluton eller kompaniet att avgöra vilken teknik som 
skall nyttjas. För att underlätta för soldater och chefer på olika nivåer samt för att kunna ingå i 
andra enheter än sin egen skulle det underlätta om det fanns ett och samma 
utbildningsinnehåll. Vilken indelning är det då som skall användas? Genom att besvara syftet 
ges underlag för ett fastställande av indelningen i framtiden. Denna uppsats skall underlätta 
för beslutsfattare på olika nivåer att förstå varför olika indelning finns mellan förband samt 
vilka fördelar och nackdelar som finns med respektive indelning. Detta kan i sin tur utgöra 
grunden för deras beslut avseende indelningen de vill ha på sin enhet. 
  

1.3 Frågeställningar  
1. Varför skiljer sig ledningsplatsen på grupp mellan Amf1 och K3? 
 
2. Vilka fördelar och nackdelar finns det med respektive indelning? 
 

1.4 Avgränsningar 
Jag kommer endast att behandla gruppstrid på formationen skyttelinje. Anledningen till detta 
är att det är en central del i vår strid. Mycket av vår stridsutbildning baseras på formationen 
skyttelinje, både när det gäller sammanstöt, strid från stridsställning, strid i anfallsmålet samt 
framryckning. Jag kommer även att behandla gruppstrid om omgångarna är delade men 
involverade i gruppens strid, till exempel vid ett eldöverfall då ena omgången kan utgöra 
flankskydd, det centrala är att omgångarna har formationen skyttelinje. Uppsatsen kommer 
                                                
6 Försvarsmakten (2009), ”Markstridsreglemente 3 Grupp”. 
7 Försvarsmakten (2001), Soldaten i fält (SoldF) 2001, Stockholm 
8 Försvarsmakten (2008), ”Taktisk Anvisning Strid Gemensam (TA SG)”, Livregementets Husarer  
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även att begränsas till att endast behandla strid i terräng. Strid i bebyggelse kommer därför 
inte innefattas.  
En avgränsning är att endast skyttekompaniet från Amf1 och luftburen skvadron från K3 
kommer att behandlas. Detta urval sker på grund av att dessa två har striden som grund men 
att omgivningarna skiljer sig åt. I Försvarsmakten följer de flesta förbanden ”MSR”. 
Anledningen till att endast dessa två förband har valts är på grund av att jag anser att 
uppsatsen kräver en organisation att kunna analysera utifrån samtidigt som uppsatsen är 
begränsad till både tid och utrymme.  
 
Inom Försvarsmakten finns det både åttamannagrupper och andra konstellationer. I denna 
uppsats kommer endast åttamannagrupper behandlas eftersom K3 och Amf1 har denna 
sammansättning. Att fastställa denna faktor leder till en ökad förmåga att jämföra dessa.  
 
En grupp inom dessa förband genomför sällan uppdrag enskilt. För att få en helhetsbild av hur 
förbanden jobbar kommer definitionen att omfatta upp till kompanistorlek eftersom detta är 
en sann bild av hur förbanden löser uppgiften. Däremot kommer analysen att fokusera på 
gruppens strid även om det sker inom kompaniets storlek.   
 

1.5 Disposition   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figur2: Figuren visar hur dispositionen av arbetet ser ut.  
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1.6 Tidigare forskning om gruppstrid 
Enligt Mats Walldén på Stritek på Markstridsskolan Kvarn genomförs forskning inom strid på 
olika nivåer men det är sällan den dokumenteras.9 Erfarenheterna och slutsatserna skrivs in i 
reglementen och styrdokument och delges övriga i Försvarsmakten genom dessa. I dessa 
dokument syns dock inte varför det är på ett visst sätt, utan anger endast att det skall göras på 
ett visst sätt. De bakomliggande orsakerna till varför FM gör på ett visst sätt stannar i huvudet 
på den person som är inblandad i utvecklingen och delges övriga genom 
utbildningsanvisningar. Detta innebär att de reglementen som följs visar resultatet av någon 
slags forskning. Mj Walldén nämner även att datortekniken numera tillåter att vi övar, prövar 
och testar olika tillvägagångssätt i datorvärlden innan vi går ut och testar i verkligheten. Detta 
leder till att vi grovt kan bearbeta de metoder och övningar som ska genomföras. Datorvärlden 
tillåter att vi kan genomföra strid både till fots och med fordon. Vi kan själva utgöra 
motståndaren och det är möjligt att lägga in terrängavsnitt i datorn och därmed öva i olika 
terränger som simulerar olika platser runt om i världen. I många fall bygger våra metoder på 
beprövad erfarenhet.       
 

1.7 Centrala begrepp 

1.7.1 Stridens grunder 
Det vi nyttjar när vi strider är eld, rörelse och skydd. Dessa brukar benämnas som stridens 
grunder. ”Endast med eld och rörelse kan ett avgörande nås.”10 
 
Dessa tre faktorer är beroende av varandra och det är upp till chefer att styra samspelet mellan 
dessa. ”Elden är ofta en förutsättning för rörelse på stridsfältet. Rörelsen är ofta en 
förutsättning för att kunna avge eld.”11 
 
För definitioner av dessa tre delar hänvisas läsaren till teorikapitlet där de grundläggande 
förmågorna definieras. Eld benämns där som verkan.  
 

1.7.2 Skyttelinje 
En vanlig stridsgrupperingsform som nyttjas vid strid är skyttelinje.  
 

Anfallsriktning 
Figur3: Figuren visar anfallsriktning samt hur formeringen ser ut. Respektive figur 
symboliserar en soldat. Chefer är inte utmärkta. 
 
Skyttelinje ger hög eldberedskap och observation i anfallsriktningen. Används främst vid strid 
i anfallsmålet och strid från stridsställning.12 

                                                
9 Inhämtat genom intervju med Mj Mats Walldén. 
10 Försvarsmakten, Arméreglemente del 2, sid 39 
11 Försvarsmakten, Arméreglemente del 2, sid 38 
12 Försvarsmakten, ”Markstridsreglementet 3 grupp”, sid 48 
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2. Metod 

2.1 Metodbeskrivning 
Uppsatsen kommer att bestå av en kvalitativ metod med en induktiv ansats. Med kvalitativ 
metod menas att ”man skapar textmassa och beskriver verbalt vad texten berättar och hur 
denna kan tolkas. De verktyg som används kan vara olika typer av textanalyser som görs från 
redan skrivna källor eller från texter man skapar själv, t e x nedskrivna intervjuer.”13  
 
Med induktiv ansats menas att författaren försöker komma fram till generella slutsatser.14  
Enligt Lundahl och Skärvad kan hermeneutik vara subjektiv och att det kan förekomma flera 
sanningar, vilket kan vara fallet med denna uppsats.15 
 
Jag kommer att definiera de två svenska förbanden för att ge en helhetsbild av hur förbanden 
är organiserade samt vilka uppgifter de löser. I uppsatsen fastställs analysverktyget vilket 
utgår från de grundläggande förmågorna, vilka ligger till grund för analysen som utgår från 
empirin och teorin. Det centrala i denna uppsats är strid varpå stridens grunder identifierats 
som det grundläggande för gruppen.  
 
Definitionen av de två svenska förbanden kommer att ske från gruppnivå upp till 
kompaninivå. Denna organisation omfattar personal och beväpning. Därefter kommer 
uppgifter tas upp, även där från grupp- till kompaninivå. Utöver detta kommer omgivningen 
definieras. En anledning till varför indelningen skiljer sig mellan dessa två förband skulle 
kunna vara arvet. Därför kommer det viktigaste ur vissa dokument delges med början från 
1950-talet fram till dagens datum i syfte att kunna användas senare i arbetet. Under teoridelen 
kommer även analysverktyget att fastställas och definieras. Första delen genomförs genom 
kvalitativ textanalys. 
 
I nästa del av uppsatsen kommer jag att beskriva den empiri som tillsammans med teoridelen 
utgör underlag för den analysdel som följer senare i uppsatsen. Denna empiri utgörs av 
kvalitativ metod. Metoden bygger på en enkätundersökning till officerare som är inblandade i 
utbildningen på respektive förband från kompaninivå ner till plutonchef. Syftet är att få en 
bred empiri med olika infallsvinklar beroende på hur de är insatta i utbildningen. Dessutom 
kommer undersökningen att bygga på de intervjuer som genomförs med företrädare för 
respektive förband samt dokuments företrädare. Enkätundersökningen och intervjuer 
genomförs med anledning av att det finns mycket begränsat med litteratur som beskriver 
varför olika indelningar finns samt vilka fördelar och nackdelar som finns med respektive 
indelning. De flesta dokument som finns beskriver enbart att enheten ska genomföra vissa 
moment på olika sätt men inga konkreta anledningar förekommer. Eftersom de tillfrågade är 
experter inom sitt område kan enkäten användas som underlag.16 
 
I kapitel fem genomförs analysen för uppsatsen, där empirin tillsammans med teorin utgör 
grunden. Här kommer komparativ metod nyttjas mellan de två dokumenten med förbanden i 
åtanke. Detta innebär att dokumenten kommer att jämföras och slutsatser dras. Mina slutsatser 

                                                
13 Försvarshögskolan, ”Om konsten att tänka, granska och skriva på ett vetenskapligt sätt”, sid 12-13 
14 Ibid, sid 10 
15 Lundahl, U och Skärvad, P.H, (1999). Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. Lund. 
Studentlitteratur. 
16 Ejvegård, Rolf (2003), Vetenskaplig metod, Tredje Upplagan, Studentlitteratur, Lund, sid 48 
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kommer att bygga på empirin i kombination med teorin där de grundläggande förmågorna 
utgör analysverktyget. Kapitlet svarar på frågeställningen nedan:   
 
1. Varför skiljer sig ledningsplatsen på grupp mellan Amf1 och K3? 
 
2. Vilka fördelar och nackdelar finns det med respektive indelning? 
 

2.1.2 Validitet 
Med validitet menas att man verkligen mäter det som väsentligt.17 För att uppnå hög validitet 
på denna uppsats kommer jag att lägga stor vikt vid att utforma enkätundersökningen och 
intervjufrågorna. Vidare kommer båda dessa att testas på andra personer innan 
undersökningen genomförs på de tilltänkta respondenterna. Detta i syfte att säkerställa att rätt 
frågor ställs. Den litteratur som används väljs för de förband som undersökningen avser samt 
att definitionen av de undersökta förbanden är tydlig med klar koppling till använda 
reglementen, anvisningar och andra styrdokument.  

2.1.3 Reliabilitet 
”Reliabiliteten anger tillförlitligheten hos och användbarheten av ett mätinstrument och av 
måttenheten”.18 Reliabiliteten kopplad till min uppsats baseras främst på 
informationsinhämtning samt mitt analysverktyg.  
 
Jag har valt de grundläggande förmågorna som analysverktyg. Reliabiliteten hos verktyget 
anser jag vara god då det kan användas för att beskriva militärverksamhet men även för att 
analysera verksamheten då den innehåller alla de ingående delarna oavsett vad som sker.19 
Litteraturen styrker därmed att mitt val av de grundläggande förmågorna som analysverktyg 
är lämpligt.  
 
Basen i mitt material för att få fram varför ledningsplatsen skiljer sig mellan K3 och Amf1 
samt materialet för framtagandet av fördelar och nackdelar bygger till stor del på 
enkätundersökningar och intervjuer med officerare. Denna metod kräver att jag ställer rätt 
frågor och ser till att respondenterna svarar på den frågan jag ämnat få svar på. Därav får 
dessa två metoder nyttjas för att få fram åsikter samt kunskap hos respondenten.20  
 
Det finns viss risk för att respondenterna som företräder olika dokument svarar subjektivt. Att 
komma bort från detta fenomen blir svårt, trots denna risk anser jag att det är dessa personer 
som är rätt att använda som respondenter för både intervju och enkätundersökningar. 
 
För att säkerställa huruvida uppsatsen får hög reliabilitet avseende enkätundersökningen 
kommer en reliabilitetsprövning ske genom kontrollfrågor. Det innebär att vissa frågor 
omformuleras och ställs igen. Om god reliabilitet uppnåtts blir svaren identiska.21  
 

                                                
17 Ejvegård, Rolf, sid 73 
18 Ibid, sid 70 
19 Försvarsmakten (2005), Doktrin för gemensamma operationer, Stockholm, sid 61  
20 Ejvegård, Rolf, sid 47 
21 Ibid, sid 72 
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2.2 Material och källkritik 
Mitt material är uppdelad i litteratur, enkäter och intervjuer. Allt material som införskaffats 
har jag varit källkritisk mot för att säkerställa att pålitliga källor nyttjats samt att rätt frågor 
ställts till rätt person. Informationen som nyttjas i denna uppsats har valts utifrån att de 
uppfyller ett antal kriterier. Dessa är:  

- äkthetskriteriet22 
- samtids-, tids eller närhetskriteriet23 
- beroendekriteriet24 
- tendenskriteriet25 
- kontextkriteriet26 

 
Nedan följer respektive kriterier: 
 
Med äkthetskriteriet i åtanke kopplat till dokumenten som nyttjas till uppsatsen så är detta 
kriteriet uppfyllt. Alla dokumenten är skrivna på ungefär samma sätt och liknar andra 
dokument som används inom Försvarsmakten. ”MSR” är en remiss som är under 
uppbyggnad. Dokumentet tillämpas redan i vissa delar.  
 
Sett till samtids-, tids eller närhetskriteriet, där fokus ligger på hur lång tid som har gått 
mellan händelsen och skrivandet av dokumentet, anser jag att alla dokument som nyttjats är 
relevanta för uppsatsen. Inom Försvarsmakten uppdateras dokument allteftersom, speciellt 
reglementen och doktriner. De reglementen som använts men inte längre är giltiga upphävs 
och nya anvisningar gäller.   
 
Avseende beroendekriteriet anser jag att stor del av dokumenten som använts i denna uppsats 
är beroende av varandra. De flesta böcker och dokument säger ungefär samma sak, detta tror 
jag beror på att utvecklingen sker hela tiden med de nuvarande gällande dokumenten som 
grund. Det i kombination med att Försvarsmakten är ett relativt litet ”område” gör att 
dokumenten följer varandra i utvecklingen. En tendens inom krigsföringen är att många 
länder följer ungefär samma begrepp och koncept, till exempel manöverkrigföring och 
Sverige sticker inte ut på något sätt. Vi tar till oss de delar av utvecklingen som anses 
intressant och arbetar in förändringarna i våra dokument.  
 
Utifrån tendenskriteriet kan nämnas att de reglementen och doktriner som följs i uppsatsen har 
tillkommit för att ge chefer och soldater en kunskapsbank. Dessutom bidrar de med juridiskt 
skydd eftersom ansvariga personer har något att följa. Detta är syftet med dokumenten. 
Avseende reglementena anser jag att de har vissa svagheter i övrigt avseende detta kriterium 
eftersom de av olika anledningar utgår ifrån tidigare reglementen. För att utreda det denna 
uppsats är till för finns det inga andra dokument att tillgå.  
 
                                                
22 ”Kriteriet handlar om att man måste undersöka huruvida källan är vad den utger sig för att vara.” 
(Försvarshögskolan, ”Om konsten att tänka, granska och skriva på ett vetenskapligt sätt ”, 2008-09-04, sid 41) 
23 ”Kriteriet innebär att man måste ta ställning till hur lång tid som förflutit mellan den historiska händelsen    
källan berättar om och källans tillkomst.” (Ibid, sid 42) 
24 ”Om två eller flera källor lämnar samstämmiga uppgifter om en historisk händelse, måste det undersökas om 
källorna kommit till oberoende av varandra eller inte.” (Ibid, sid 43) 
25 (Ibid, sid 44) 
26 Kontext betyder ungefär sammanhang och kontextkriteriet betyder att den skriftliga källans uppgifter bör 
relateras till det vi i övrigt vet. (Ibid, sid 44) 
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Kontextkriteriet angående dessa böcker anser jag är uppfyllt då det kopplat mot tidigare 
kriteriet utgår ofta från det andra liknande dokument säger. All använd litteratur innehåller 
ungefär samma innehåll.     
 
Till det inledande teorikapitlet har jag nyttjat styrdokument för Försvarsmaktens verksamhet. 
Att skriva om Försvarsmakten är i många fall enkelt, på grund av att det finns olika dokument 
som styr all verksamhet. Detta för att undvika olyckor men även för att säkerställa att 
utbildningen sker på rätt sätt. Trots detta finns variationer från olika förband. Så länge rätt 
dokument erhålls är det i de flesta fall bara att följa dessa. Till det inledande kapitlet utnyttjas 
anvisningar, reglementen samt litteratur som behandlar de grundläggande förmågorna och de 
två nämnda förbanden. Genom att nyttja denna typ av litteratur som är skriven för förbanden 
och följs av dessa uppnås hög grad av tillförlitlighet. Utöver styrdokument kommer annan 
litteratur att nyttjas för att förstärka tillförlitligheten hos de grundläggande förmågorna.   
 
Till empirikapitlet finns det inte mycket litteratur där det framgår av vilka anledningar som 
olika ledningsplatser valts eller fördelar och nackdelar med respektive indelning. I 
Försvarsmaktens litteratur är detta ett genomgående problem. I empirikapitlet får jag därför 
till stor del förlita mig på enkäter och intervjuer. För att få tillförlitlig information har jag valt 
att vända mig till företrädare för de respektive reglementen som förbanden följer. Jag anser att 
det är rätt personer att vända sig till eftersom de varit med när dokumenten har skrivits och 
därmed har kunskap och insikt i allt runtomkring som inte delges i skrift. För att säkerställa att 
jag inte har tolkat de intervjuade på något felaktigt sätt har dessa fått läsa igenom det som 
skrivits och fått möjligheten att ge feedback som har följts. Intervjuerna ger möjligheten att 
ställa frågor och kommentarer för att få ut informationen som krävs för uppsatsen. Frågorna 
som ställts redovisas som en bilaga i slutet av uppsatsen. I syfte att få mer tyngd bakom olika 
åsikter har jag även valt att vända mig till förbanden med enkätundersökningen. Denna riktas 
mot stabschef ner till plutonchef. Detta för att få åsikter från officerare som jobbar med denna 
typ av verksamhet på en vardaglig basis.  
 
Det finns risk för att officerarna vid de respektive regementena kommer att svara partiskt 
eftersom det finns en viss stolthetskänsla hos förbanden eller att personer omedvetet 
favoriserar en indelning. Angående enkätundersökningen så kan det på grund av olika faktorer 
bli missvisande svar eftersom det varit övervägande svar från officerare på K3, dock anser jag 
att de svar som kommit in varit sakliga.    
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3. Begreppsdiskussion  

3.1 Analysverktyg- Grundläggande förmågor 
De grundläggande förmågorna är indelade i sex faktorer: verkan, skydd, uthållighet, und/info, 
rörlighet samt ledning. Förmågorna används för att beskriva, samordna samt analysera 
verksamhet. De representerar de olika förmågor enheter har. Det finns ingen inbördes ordning 
mellan dessa men de är beroende av varandra. Chefer på olika nivåer kan prioritera olika 
förmågor beroende på olika situationer.27 

3.1.1 Verkan 
”Verkan genom bekämpning och annan påverkan syftar till att reducera motståndarens 
förmåga och vilja till fortsatt strid så att eget och överordnat mål kan uppnås.” 28 
 
De flesta brukar associera verkan med direkt riktad och indirekt eld. Det finns dock fler 
former, dessa är till exempel; elektronisk attack, vilseledning, informationsoperationer samt 
fördröjande fältarbeten. 

3.1.2 Skydd 
”Skydd syftar till att – genom såväl tekniska som taktiska, passiva och aktiva åtgärder – skapa 
förutsättningar för ökad överlevnad, uthållighet och möjligheter till verkan, så att eget och 
överordnat mål kan uppnås.”29 
 
Skyddsförmågan omfattar mer än det uppenbara direkta skyddet i till exempel fordon och 
kroppsskydd. Det omfattar även rörlighet, signaturanpassning, VMS30, korrekt information, 
skydd mot NBC31, anpassad beredskap samt utbildning.32 

3.1.3 Uthållighet 
”Uthållighet syftar till att kontinuerligt vidmakthålla egen personell och materiell 
tillgänglighet så att eget och överordnat mål uppnås.”33 
 
Begreppet uthållighet innehåller mycket mer än just logistik och sjukvårdstjänst. Dessa två 
delar påverkar dock uthålligheten hos ett förband till stor del men det är viktigt att inte enbart 
fokusera på dessa. Enligt Doktrin för markoperationer är just organisationsutvecklingen i 
fredstid en stor del. Där framgår att det är viktigt att de slutsatser som dras från erfarenheter 
och övningar kopplas in i utbildningen. En annan del är att vi ska fortsätta bygga upp systemet 
från soldat och uppåt samt att alla soldater och befäl på respektive tjänst känner tillförlit till att 
förbandet löser de uppgifter som tilldelas.34 
 
För att få god uthållighet är det viktigt att befäl på olika nivåer har koll på sin personal för att 
kunna fastställa stridsvärdet.  

                                                
27 Försvarsmakten (2005), Doktrin för gemensamma operationer, sid 60-61 
28 Försvarsmakten (2005), Doktrin för markoperationer, Fälth & Hässler, Värnamo, 2005, sid 67 
29 Ibid, sid 71 
30 Varning och motverkanssystem 
31 Nukleära, biologiska och kemiska stridsmedel 
32 Försvarsmakten (2005), Doktrin för markoperationer, sid 71 
33 Ibid, sid 73 
34 ibid, sid 74 
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3.1.4 Und/Info 
”Underrättelser och information syftar till att kontinuerligt upprätthålla en gemensam 
lägesbild av pågående, bedömd och kommande verksamhet så att eget och överordnat mål 
uppnås.”35 
 
Underrättelsetjänsten används för att chefer ska få underlag för olika beslut och insatser. För 
att lyckas med detta krävs snabb inhämtning, bearbetning samt presentation. Utöver vanlig 
spaningstjänst kan underrättelser inhämtas från media samt databaser. God underrättelsetjänst 
ger chefer information om egna förband, motståndaren, tredje part samt civilläget. För att 
lyckas med inhämtningen underlättar det samt krävs det i många fall sensorer av olika slag. 
Dessa är till för att säkerställa att oavsett vilket väder som råder skall inhämtningen fortsätta.36 

3.1.5 Rörlighet 
”Rörlighet syftar till att manövrera avdelade system, förband och övriga resurser i tid och rum 
så att eget och överordnat mål kan uppnås.”37 
 
Rörlighet är en viktig del i strävan att uppnå de mål som satts upp på olika nivåer. Genom 
rörlighet kan vi förflytta förband inom och utanför operationsområdet i syfte att få effekt på 
den plats eller mot det mål som eftersträvas. Sett till Försvarsmaktens förmåga till förflyttning 
kan fordon nyttjas, både band och hjulgående, fartyg, båtar, svävare, helikoptrar, flyg, inhyrda 
resurser och sist men inte minst förflyttning till fots. 
 
Andra faktorer som krävs för att bibehålla förmågan till förflyttning kan vara 
minröjningsförmåga, trafikledning men även möjligheten till att reparera vägar och broar.38 

3.1.6 Ledning 
”Ledning syftar till att samordna mänskligt agerande och resurser av olika slag i komplexa 
och dynamiska situationer så att eget och överordnat mål uppnås.”39 
 
Ledning delas in i två delar, ledningssystem och ledarskap. Ledningssystemen skall erbjuda 
användaren goda möjligheter till att leda sina enheter under olika förhållanden. Med dagens 
teknik finns det dock möjligheter för motståndaren att störa, avlyssna och spåra trafik som 
skickas på stridsfältet. Detta innebär att det är eftersträvansvärt att skydda sin egen radiotrafik 
genom att nyttja olika metoder.  
 
”Ledning ska utövas från den plats där händelseförloppet bäst kan påverkas.”40 
 
Den andra delen, ledarskap, varierar från person till person samt situation. Det som är 
gemensamt för alla dessa är att ledarskapet är viktigt för att lyckas leda förband. För att ge 
officerare chansen att kunna hantera en skarp situation på ett bra sätt är det viktigt att 
utbildningarna och övningarna genomförs på ett verklighetstroget sätt. Anledningen är att så 

                                                
35 Försvarsmakten (2005), Doktrin för markoperationer, sid 65 
36 Ibid sid 65-66  
37 Ibid sid 69 
38 Ibid, sid 70 
39 Ibid, sid 63 
40 Ibid, sid 63 
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som vi reagerar under hårda övningstillfällen i fred ligger till grund för hur vi kommer att 
reagera i ett skarpt läge.41 
 

3.2 Amf1, AmfBat  
I Rindö/Waxholm bildades 1902 det första kustartilleriet. Allteftersom bildades ytterligare 
fyra stycken längs med Sveriges kust. Hotbilden förändrades under årens gång och det gjorde 
även kustartilleriet. I slutet av 1999 fanns endast två KA regementen kvar, i Göteborg samt 
Vaxholm. År 2000 genomgick kustartilleriet ännu en stor förändring i formandet av 
Amfibiekåren som bestod av Amf1 och Amf4. Detta resulterade i att alla fasta anordningar 
avvecklades och Amfibiekåren fick en plats i insatsförsvaret. AmfBat kom dock till redan 
1981 på pappret och i verkligheten 1987-88. Den första riktiga formen fick bataljonen inte 
förrän 1991-1992.42 År 2004 avvecklades Amf4 vilket lämnar kvar Amf1 som det enda 
återstående amfibieregementet.43   
 
”Amfibiebataljonen är ett sjögående, operativt rörligt kustartilleriförband, som skall kunna 
lösa taktiska uppgifter i skärgårdsterräng och längs öppen kust inom samtliga militärområden. 
Bataljonen skall kunna genomföra strid såväl under dager som mörker.”44 

Organisation, skyttekompaniet 
Skyttekompaniet på Amf1 består av tre skytteplutoner och en understödspluton. Respektive 
skyttepluton består i sin tur av fyra grupper. Understödsplutonen har tre grupper. 

Beväpning 
Skyttegrupp: 
AK 5 C (4) 
Grtls (2) 
AK 5 E (2) 
Rb 57 (2)/ P- skott (4) 
Ksp 90 (4) 
 
Understödsgrupp: 
AK 5 C + E (2) 
AK 5 C (6) 
Ksp 58 (2) 
Grg (1) 
 
Understödsgrupp, tungt alternativ: 
1 Tksp 
1 Grsp 

Uppgifter som kan ges till skyttekompaniet:45 
- ta  

                                                
41 Försvarsmakten (2001), SoldF 2001, sid 201 
42 Inhämtat genom intervju med Lt Anders Knutsson, AmfStriS 
43 http://www.forsvarsmakten.se/amf1/Om-forbandet/Historik 2010-04-27 
44 Försvarsmakten (1998), KAR Amfbat, Kustartilleriregemente Amfibiebataljon, Fälth & Hässler, sid 18 
45 Inhämtat genom intervju med Lt Anders Knutsson, AmfStriS 
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- försvara  
- fördröja  
- slå 

 
Angående gruppens sammansättning inom skyttekompaniet så består dessa av två likadana 
omgångar. De har likadana vapensystem på grupperna och eftersom de är likadana spelar det 
mindre roll vilken omgång som får vilken uppgift. 

3.3 K3 
Livregementets husarer har en historia bakom sig som sträcker sig till 1500-talet. Flytten till 
Karlsborgs fästning skedde den 1 juli 1984 och de nuvarande förbanden på orten tillhörde 
därmed regementet. Sedan år 2000 utbildades en luftburen bataljon och en 
underrättelsebataljon.46 
 
”Den luftburna bataljonen med sin materiel förflyttar sig lätt och snabbt i helikoptrar och med 
transportflyg för olika rädföretag. Bataljonen är redo att sättas in nationellt eller internationellt 
med kort varsel. Utrustningen bygger på bärbara system och lätt utrustning för hög rörlighet. 
Den luftburna bataljonen är ett snabbinsatsförband som har förmåga att vara först på plats. 
När förbandet är insatt förflyttar det sig på marken, antingen till fots eller med egna 
terrängfordon.”47 

Organisation, Luftburen skvadron48 
Tre grupper per pluton, som är utrustade likadant. Det är åtta personer per grupp. 

Materiel 
AK 5 C (6) 
Ksp 90 (2) 
Ksp 58 (1) 
Grg (1) 
P- skott (4-5) 
Grtls (2) 

Uppgifter som kan ges till luftburen skvadron 
- ta  
- försvara  
- fördröja  
- slå 

 
Gruppens olika omgångar på den luftburna skvadronen skiljer sig åt sinsemellan. De har små 
variationer i vapensystem på omgångarna vilket innebär att de olika omgångarna kan nyttjas 
på olika sätt.  
 
SoldF mellan 1953 och 1986 bidrar inte med mycket till uppsatsen då det inte sker någon 
utveckling sett till gruppstrid. Den stridsteknik som nyttjas till stor del är det vi idag benämner 

                                                
46 http://www.forsvarsmakten.se/k3/Om-forbandet/Historik/ 2010-04-27 
47 http://www.forsvarsmakten.se/k3/Om-forbandet/ 2010-04-27 
48 Inhämtat genom intervju med Kn Lars Westerberg. 
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som eldstötsförfarande. De två dokument som har betydelse för uppsatsen redovisas nedan. 
Infanterireglementet samt SoldF 2001 är två av de dokument som nyttjats för utbildning. 

3.4.1 Infanterireglemente Skyttegrupp 1991  
Uppgifter som kan ges till skyttegruppen är:49 

- försvara stridsställning 
- ta terräng/stridsställning 
- understöd 
- utgå som stridspatrull/stridsspana  

 
De olika stridsgrupperingsformerna som tas upp för grupp i detta dokument är:  

- Skyttekolonn, Chefen är tätkarl och Stf C kö karl. 
- Skyttesvärm, där respektive C leder sin omgång. 
- Skyttelinje med djup, där C är tredje individ från vänster och Stf C är femte.  

 
Likt de övriga dokumenten är vårt nuvarande eldstötsförfarande grundmetoden vid strid.  
 

3.4.2 SoldF 2001 
SoldF 2001 är den senaste utgåvan i denna serie. Enligt Mats Walldén, som var med vid 
framtagandet av denna utgåva, var det första gången det skedde en stor förändring i 
stridstekniken. Tidigare förekom endast små förändringar.  
 
Nu har uttrycket grundläggande stridssituationer uppkommit. Dessa är fyra till antal och 
beskriver hur gruppen:50  

- framrycker 
- agerar vid sammanstöt 
- genomför strid i anfallsmålet 
- strider från stridsställning  

 
De metoder gruppen använder sig av för att förflytta sig är kopplat till uppgift, terräng och 
motståndaren. Metoderna är:51 
- ansatsvis, framåt/bakåt 
- växelvis, framåt/bakåt 
- omfattning, höger/vänster 
- eldstötsförfarande 
- stormningsförfarande 
- blixtlåsförfarande, höger/vänster 
- korridorförfarande 
- närstrid 
- sammanstöt med stark fiende 
- försvar av taget anfallsmål 
- understöd 
- eldöverfall 

                                                
49 Chefen för Armén (1991), Infanterireglemente Skyttegrupp, Stockholm, 1991, Lagerbladstryckeri AB, 
Karlshamn 1993, sid 20 
50 Försvarsmakten (2001), SoldF 2001, sid 218 
51 Ibid, sid 235 
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En utveckling har även skett angående gruppens stridsgrupperingsformer. I SoldF 2001 visas 
sexmannagrupp på bilder, instruktionerna i boken används dock även för åttamannagrupper.  
Formerna är (beskrivna för sexmanna men går att använda i åttamanna):52 

- Skytteled, där C går längst fram, Stf C är fjärde framifrån. 
- Skyttekolonn, här har en utveckling skett sedan de tidigare instruktionerna. Stf C har 

fjärde plats istället för längst bak som tidigare.  
- Skyttesvärm 
- Skytteplog, se nedan. Chefen är längst fram till vänster och Stf C längst fram till 

höger. 

 
Figur4: Figuren visar hur skytteplog ser ut.  
- Skyttelinje, se problemformulering, Amf indelning. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
52 Försvarsmakten (2001), SoldF 2001, sid  226-227 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Datum   
Peter Jensen 2010-06-14  19 (35) 
OP 07-10  
   

   

FHS beteckning    

4. Empiri 
I detta kapitel redovisas en sammanställning av vad som framkom av intervjuerna med Kn 
Lars Westerberg, Mj Mats Walldén och Lt Anders Knutsson. Intervjusvaren är indelade i de 
grundläggande förmågorna, omgivning samt arv/utveckling. Sammanfattning av enkäten 
delges sist i detta kapitel.  
 

4.1 Intervjuresultat 

4.1.1 Verkan 
Lt Knutsson anser att ”TA SG” genom sin indelning får en fördel eftersom det blir mindre 
lucka i mitten avseende verkan. Detta på grund av att cheferna ofta är upptagna med att leda 
och inte skjuta. Genom ”TA SG” blir denna lucka fördelad på respektive omgång och med 
”MSR” samlas denna i mitten vilket även påverkar observationen.   
 
Kn Westerberg ser en fördel verkansmässigt genom ”TA SG” indelningen då det är möjligt att 
placera en ksp skytt i första omgång längst till höger. Fördelen med detta blir att ksp skytten 
vid nyttjande av ansatsvis har ett stort eldområde framför andra omgång då omgångarna inte 
är på skyttelinje.   

4.1.2 Rörlighet 
Lt Knutsson anser att det är lättare för gruppen att hitta sina olika former med ”MSR”. Till 
exempel från svärm till skyttelinje så viker bara omgångarna ut. Han tror även att det är lättare 
att lära sig ”MSR” indelningen men trycker samtidigt på att det bara är en träningsfråga. 
 
Enligt Kn Westerberg har ställföreträdarens plats förändrats i utvecklingen från 
Infanterireglementet till ”TA SG”. Istället för längst bak i andra omgång är nu stf C längst 
fram i andra omgång. Detta är samma plats som beskrivs i SoldF 2001 och ”MSR”. 
Förändringen skedde på grund av att inte stf C ska behöva springa lika mycket i 
formationsändringar. När gruppen är på skyttelinje har stf C tagit ett steg ut jämfört med InfR 
grupp, denna förändring skedde på grund av att det skulle få plats två soldater mellan 
cheferna. Enligt ”TA SG” är det 20 meter mellan omgångarna när gruppen nyttjar svärm 
(detsamma gäller ”MSR”). Detta får effekten att när skyttelinje skall intas stannar cheferna 
kvar på respektive plats och utrymmet mellan cheferna fylls med två soldater. Kn Westerberg 
anser att ”MSR” har en svaghet där eftersom att när gruppen intagit formationen skyttelinje så 
är det fortfarande 20 meter emellan cheferna, så länge inte cheferna rör sig inåt emot 
varandra.     

4.1.3 Skydd 
Kn Westerberg anser att ha cheferna samlade i mitten av gruppen medför en risk att båda blir 
bekämpade samtidigt. Denna risk minskas genom ”TA SG” indelningen där cheferna är i 
respektive omgång. En grupp utan chefer kan lätt förlora kontrollen. Från de övriga 
intervjuade nämns inte skydd i större bemärkelse.   

4.1.4 Und/info 
Ingen av de tillfrågade ser några skillnader mellan de olika indelningarna avseende denna 
förmåga.  
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4.1.5 Uthållighet 
Ingen av de tillfrågade ser några skillnader mellan de olika indelningarna avseende denna 
förmåga.  

4.1.6 Ledning 
Enligt Lt Knutsson ska chefen vara på den plats där ett avgörande kan nås och där chefen 
leder bäst. Det spelar ingen roll om det är i mitten av gruppen eller flanken. Lt Knutsson anser 
att det bästa stället är där chefen kan se med egna ögon. Det är i många fall terrängen, 
uppgiften eller motståndaren som avgör den bästa ledningsplatsen.  
 
Det är rutiner i många fall som hjälper gruppen till att bli effektiv, utan rutiner blir det svårt 
för både chefer och soldater. Övning och rutiner är grunden till att allt fungerar. Lt Knutsson, 
Kn Westerberg och Mj Walldén delar dessa åsikter och Kn Westerberg menar vidare att 
oavsett vilken indelning eller metod gruppen väljer så måste det övas. Den som kan sina 
metoder bäst kommer att vinna striden. 
 
Mj Walldén anser att det finns en skillnad i prioritet av de grundläggande förmågorna i 
grunden hos de två olika dokumenten. Enligt Mj Walldén och enkätundersökningen är 
ledningen den prioriterade förmågan i och med ”MSR” medan det är verkan inom ”TA SG”.  
 
Internt gruppradiosystem (IGR) som används på de flesta grupper inom Försvarsmakten är 
bra, enligt Lt Knutsson, så länge de används på rätt sätt och att utbildning ges. Det är viktigt 
att chefer och soldater först lär sig grunder för att därefter få hjälpmedel och fortsatt 
utbildning. Om rätt utbildning inte ges finns risken för att användaren blir låst vid hjälpmedlet 
och inte vet hur personen ska agera. IGR skall användas vid till exempel stridsledning. Dessa 
åsikter delar Kn Westerberg.   
 
Angående de metoder som lärs ut på skyttekompaniet på Amf1 angående eld, rörelse och 
skydd, stridens grunder menar Lt Knutsson att gruppchefer orienteras om de metoder som 
finns men att det sedan fastställs ett visst antal som nyttjas. Dessa brukar vara växelvis, 
ansatsvis, ansatsvis inom stridsparen och eldstötsförfarande. Anledningarna till att dessa har 
valts är för att tiden till att utbilda chefer är begränsad samtidigt som dessa metoder fungerar. 
Lt Knutsson menar att krig är kaos men att vi för den delen inte behöver göra det svårare än 
vad som behövs. 
 
Lt Knutsson anser att det finns både fördelar och nackdelar med ”TA SG” om dokumentet 
jämförs med ”MSR”. En fördel enligt honom är att om omgångarna inte kan understödja 
varandra så är det lättare för chefen att vara i mitten av omgången. Nackdelen med detta är att 
chefen inte lika lätt kan kommunicera med sin ställföreträdande chef när gruppen strider 
tillsammans, på grund av att det är två soldater emellan. Införandet av IGR har minskat detta 
problem men Lt Knutsson anser att när väl striden kommer igång så är det svårt att nyttja 
radiosystemet. Om däremot ”MSR” nyttjas räcker det för gruppchefen att titta inåt och där är 
ställföreträdaren. Lt Knutsson anser även att ”MSR” underlättar vid omfattningar under strid 
då det är lättare för cheferna att samverka och på så sätt få högre tempo. Kn Westerberg delar 
åsikterna om problemet med att få ut order och kommandon under strid. Istället för ”MSR:s” 
sätt att lösa ledningen anser han att genom att ha cheferna i mitten av respektive omgång så 
behöver chefen bara ställa sig upp och röra sig framåt. Soldaterna på respektive sida av 
honom ser detta och gör likadant. Soldaten längst ut på flanken ser även detta och rör sig 
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framåt med liten förskjutning i jämförelse med chefen. Kn Westerberg anser att genom att 
nyttja ”MSR” så kommer det bli en större förskjutning eftersom det är tre soldater utanför 
chefen som ska reagera och röra sig framåt. Han anser även att det inte ska behövas fler 
åtgärder från chefen för att sätta igång rörelsen. En annan effekt av detta är att chefen kan ha 
blicken framåt och koncentrera sig på terrängen och motståndaren framför, istället för att 
fokusera på sina egna soldater. En annan förändring från både ”MSR” och InfR Skgrp är att 
”TA SG” erbjuder färre metoder för eld och rörelse för att ytterligare förenkla för cheferna 
och gruppen. Effekterna av detta blir att beslutstiden för chefen kortas ner eftersom färre 
metoder används. Enligt Kn Westerberg blir det även lättare för soldaten eftersom han mer 
eller mindre vet vilken metod som kommer att nyttjas. Detta resulterar även i färre 
missförstånd. Färre metoder ger mer tid per metod. Ansatsvis är enligt ”TA SG” mer eller 
mindre standard på grund av att den är enkel och kräver inga extra åtgärder för chefen om 
gruppen ska upp på skyttelinje. Denna effekt uppstår på grund av att gruppen i vartannat 
rörelsemönster är på skyttelinje. Genom att chefen stannar kvar på sin plats hamnar gruppen 
på skyttelinje. Kn Westerberg säger också att växelvis kan nyttjas men då i en situation där 
gruppen inte är beskjuten och det finns tid och utrymme. Dessa förutsättningar finns inte i en 
situation där gruppen är beskjuten. Sett till ledarskapet hos cheferna på luftburen skvadron 
menar Kn Westerberg att det är föregångsmannaskap och ”lead by example” som lärs ut.  
 
Mj Walldén säger precis som Kn Westerberg och Lt Knutsson att de eftersträvar enkelhet. 
Detta i form av att cheferna är längst fram i respektive omgång och kan kommunicera lättare 
med varandra eftersom de är placerade bredvid varandra på skyttelinje. Han anser även att 
”MSR” gör det lättare att leda gruppen när gruppen framrycker på olika formationer. Mj 
Walldén håller däremot med Kn Westerberg om att det finns fördelar med att ha chefen i 
mitten av respektive omgång vid strid. Mj Walldén trycker också på att reglementet erbjuder 
ett alternativ till hur förbanden kan göra men att det sedan är upp till chefen att välja. 
Nackdelen med om förbanden själva väljer, blir att det kommer att finnas olika varianter. Han 
delar även åsikterna som Kn Westerberg sa om att det är viktigt att chefen kan gå längst fram 
och leda sin grupp. Mj Walldén menar vidare att det är viktigt med stridserfarenhet och 
rutiner på grupp som medger att gruppchefen får tid för att fatta beslut. Vid den initiala 
stridskontakten är det viktigt för soldater och chefer att den enskilde vet hur agerandet skall se 
ut för att inte förlora tid. Ett exempel på detta är den enskilde soldatens uppträdande vid 
sammanstöt, vilket resulterar i tid för chefen.  

4.1.7 Omgivning  
Omgivningen från Amf1 och K3 skiljer sig i vissa avseende. Amf1 är tänkt att verka i 
kustnära miljö och nyttja stridsbåten som det främsta transportmedlet. K3 däremot nyttjar 
främst fordon alternativt flyg/helikopter. Enligt Lt Knutsson är inte omgivningen en anledning 
till varför indelningen skiljer sig åt. Han tar i denna del upp att amfibiekåren var i Tchad och 
att det visar på att omgivningen inte borde påverka.  
 
Samtliga tillfrågade delar varandras åsikter angående att omgivningen inte borde vara en 
anledning till varför indelningen skiljer sig åt.  

4.1.8 Arv/utveckling 
Lt Knutsson anser att ”TA SG” indelningen kommer ifrån skyttelinje intet djup medan han 
tror att ”MSR” kommer ifrån den mekaniserade infanteristriden och nämner även att InfR 
Skgrp har använts vid amfibiekåren under lång tid. Skillnaden avseende indelning från 
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”MSR” och den mekaniserade infanteristriden är att fordonet har tagits bort. Där var 
respektive omgång på var sin sida fordonet. Under framtagandet av ”MSR” deltog personal 
från amfibiekåren och enligt Lt Knutsson märktes enkelheten tydligt under dubbelsidiga 
övningar. Enkelhet är också en av anledningarna till att amfibiekåren följer ”MSR” samtidigt 
som den andra är att det är markstridsreglementet. 
 
Kn Westerberg som är företrädare för ”TA SG” säger att anvisningen i stora delar bygger på 
erfarenheter, slutsatser och traditioner. Dessa har nedtecknats och bildat dokument. 
Lärdomarna har dragits allteftersom utvecklingen gått framåt och andra dokument har följts. 
Innan ”TA SG” kom till följdes till exempel InfR Skgrp 1991, det vill säga samma dokument 
som amfibiekåren följt. 1991 genomfördes ett arbete tillsammans med personal från bl a 
Storbritannien. Enligt Kn Westerberg tog K3 influenser därifrån och mycket av den teknik 
som används vid strider idag är ett resultat av samarbetet. Likt ”MSR” förvandlingen var det 
ett litet steg för ”TA SG” från InfR, den enda skillnaden är att stf chefen tagit ett steg ut åt 
höger i andra omgången när gruppen är på skyttelinje.   
 
Både ”TA SG” och ”MSR” har InfR som bakgrund säger Kn Westerberg. Argumentet att 
”MSR” bygger på enkelhet eftersom att cheferna kan kommunicera med varandra bättre håller 
inte Kn Westerberg med om. Han ser inte behovet av detta under strid.  
 
Mj Mats Walldén som varit med vid framtagandet av ”MSR” säger att reglementet kom till 
för att ett flertal reglementen upphävdes, vilket resulterade i att juridiskt skydd saknades. 
”MSR” är under framtagning och tanken är att utifrån det nya ”MSR” ska 
förbandsreglementen skapas. ”MSR” ska användas som ”lager” av metoder. Utifrån dessa kan 
förbanden sedan välja vilka metoder som skall nyttjas, allt beroende på organisation och 
uppgift. ”MSR” är ett arv från 1991- 2002. Det som stod i reglementen från 80- och 90-talet 
bygger på erfarenheter från andra världskriget. Mj Walldén säger att det inte genomförts 
någon riktig analys av gruppen, till exempel var chefen leder bäst ifrån. Erfarenheterna från 
andra världskriget är inte att förkasta, men vetenskapligheten i dessa kan ifrågasättas.  
 
Sammanfattningsvis angående intervjuerna kan jag konstatera att enkelhet eftersträvas av 
båda företrädarna av dokumenten, dock tar sig enkelheten olika uttryck. Alla tillfrågade anser 
att det är viktigt med rutiner och övning för att uppnå god effekt med gruppen. Synen på 
tekniska hjälpmedel kan likställas, det vill säga att det är bra med dessa men att det samtidigt 
är viktigt med utbildning. Det som skiljer verkar vara synen på ledning under strid och däri 
inkluderat kommunikationsbehovet mellan cheferna inom gruppen.  
 

4.2 Enkätresultat 
Resultatet av enkätundersökningen bygger på svar från åtta stycken officerare. Enkäten har 
ställts till både skyttekompaniet och luftburen skvadron, dock har K3 bidragit med flest svar. 
Befattningarna varierar från plutonchef, stf skvadronchef, stridsledare Batstab till stf Batch. 
Nedan följer en sammanfattning av resultatet från enkätundersökningen och de redovisas 
enligt de grundläggande förmågorna.  
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Datum   
Peter Jensen 2010-06-14  23 (35) 
OP 07-10  
   

   

FHS beteckning    

4.2.1 Verkan 
- 62,5 % anser att verkan förespråkas genom indelningen i ”TA SG”, övriga svar är 

ledning samt att det inte är någon skillnad.  
- En fördel med ”TA SG” är att ksp-skytten längst till höger i första omgång får ett brett 

eldområde när andra omgång inte är i linje med första omgång. 
- Nackdel med ”MSR” och SoldF blir att gruppen tappar eldberedskap i mitten av 

gruppen om båda cheferna är upptagna med att leda i och med att det blir en lucka där 
ingen har den primära uppgiften att observera och verka.  

4.2.2 Rörlighet 
- ”TA SG” uttrycker enkelhet genom att reducera metoderna för eld och rörelse på 

grund av ledningssvårigheterna under strid samt för chefen att påbörja eller avstanna 
en rörelse för gruppen genom att enbart röra sig framåt eller avbryta sin egen rörelse.   

4.2.3 Skydd 
- En fördel med ”TA SG” är att det är mindre risk att båda cheferna blir bekämpade 

samtidigt kopplat till att de är utspridda i respektive omgång. 
- En nackdel för ”MSR” och SoldF är tvärtemot meningen ovan på grund av att båda 

cheferna befinner sig bredvid varandra i mitten av gruppen.  

4.2.4 Und/info 
- Ingen av de tillfrågade ser något som kan göra att det skiljer sig åt mellan 

indelningarna.  

4.2.5 Uthållighet 
- Ingen av de tillfrågade ser något som kan göra att det skiljer sig åt mellan 

indelningarna.  

4.2.6 Ledning  
- 75 % tillfrågade anser att ledning förespråkas genom indelningen i ”MSR” och SoldF, 

övriga anser att det inte är någon skillnad.  
- Fördelarna med ”MSR” samt SoldF är kommunikation, samordning och 

samverkansmöjligheterna mellan cheferna. Detta är svaret från sju av åtta tillfrågade. 
Effekterna av dessa möjligheter enligt undersökningen är enkelhet, lättare att styra 
gruppen och ändra riktning, lättare peka ut utgångspunkter för målangivning, kan lätta 
styra sin omgång och det förekommer ingen ”filtrering” av tecken och kommandon 
mellan cheferna. 

- Nackdelarna med ”MSR” och SoldF är att det blir lång reaktionstid ut till flankerna 
och soldater i stora grupper kommer tillbringa mycket tid åt att söka ögonkontakt med 
chefen istället för att observera ut i terrängen.   

- Fördelarna med ”TA SG” är att cheferna kan leda utan kommandon under strid, kort 
reaktionstid ut till flankerna, omgångscheferna har god möjlighet att leda genom 
föredöme och det är lättare att överblicka sin omgång.  

- Nackdelar med ”TA SG” är att soldaterna ofta får ta ett stort ansvar avseende att 
samverka i sida med chefer/ gruppmedlemmar, finns risk för att repetitionerna till den 
andra omgången blir sämre om de två mittkarlarna är upptagna med att verka mot 
motståndaren.  
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- ”MSR” och SoldF uttrycker enkelhet genom att placera cheferna bredvid varandra 
vilket leder till god kommunikation.   

4.2.7 Omgivning 
- Ingen av de tillfrågade har något att tillägga om denna förmåga.  

4.2.8 Arv 
- ”TA SG” blir enkelhet för K3 eftersom det är framtaget för den organisationen och de 

uppgifter som löses. ”MSR” är anpassat för hela Försvarsmakten vilket leder till flera 
olika metoder kan användas för att lösa samma uppgift, vilket innebär att gruppen 
måste välja och öva en eller flera av dessa.  

- 62,5% säger att arvet är en anledning till varför indelningarna skiljer sig åt.  
 
Ovan redovisas vad enkäten har bidragit med för material. Det som kommer fram under 
enkätundersökningen är till stor del samma saker som de intervjuade har delgivit. I och med 
denna iakttagelse drar jag slutsatsen att åsikterna kring dessa två dokument är likställda bland 
utövare av strid på gruppnivå. Återigen är det ledningsfilosofin som skiljer de två dokumenten 
åt. På grund av att enkätundersökningen stämmer väl överens med de svar som delgivits i 
intervjuerna bekräftar svaren varandra. I analyskapitlet följer en diskussion kring fördelar och 
nackdelar angående de olika indelningarna.  
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5. Analys 
Under detta kapitel skall jag föra en analys kring frågeställningarna med koppling mellan 
teorin och empirin. Frågorna kommer att besvaras genom analysen nedan och i slutet kommer 
en sammanfattning ges.   
 
Fördelarna och nackdelarna med respektive indelning beror på vilka kriterier som finns 
angående de olika förmågorna. Det som tas upp nedan är hämtat från intervjuerna och 
enkätundersökningarna.   
  
Svaret på första frågan är egentligen enkel. De har valt att följa olika dokument och i K3:s fall 
även skapa ett eget förbandsreglemente. Anledningarna till varför dokumenten skiljer sig åt 
redovisas nedan.  
 
Inledningsvis såg jag en stor mängd anledningar till varför ledningsplatsen skiljde sig åt 
mellan dokumenten. Allteftersom min forskning har pågått under arbetets gång har ett par 
faktorer blivit mindre troliga samtidigt som andra trätt fram.  
 

5.1 Varför skiljer sig ledningsplatsen på grupp mellan Amf1 och K3? 
Omgivningen har jag avskrivit som en anledning till varför indelningen skiljer sig åt. Denna 
åtgärd anser jag stöds av ett par faktorer (utan inbördes ordning): 

1. Ingen av de tillfrågade anser att detta är en anledning.  
2. ”MSR” och SoldF som Amf1 följer är också reglementen och dokument som de flesta 

andra förband i Sverige följer oavsett inriktning till operationsområde. Det vill säga att 
”MSR” och SoldF inte är speciellt inriktade på den amfibiska förmågan.    

3. Amfibiekåren var i Tchad som Lt Knutsson påtalade under intervjun och det var ingen 
indelning som förändrades på grund av detta.  

4. Luftburen skvadron följer ”TA SG” men har inte annat operationsområde än andra 
infanteriförband inom armén vilket skulle kunna innebära att även de skulle kunna 
följa ”MSR” och SoldF om det inte finns någon annan anledning till indelningen.   

 
Uthållighet samt und/info har också avskrivits som anledningar till skillnader i ledningsplats 
på grund av:  

1. Ingen av de tillfrågade har sett någonting av vikt som skulle påverkas på ena eller 
andra sättet angående dessa faktorer om indelningen skulle förändras. Det som har 
setts är angående und/info att det kan bli en mindre observationsmöjlighet i mitten 
genom nyttjande av ”MSR” om båda cheferna är upptagna. Denna skillnad anses dock 
inte ha tillräckligt stor vikt för att utgöra en grund för att ändra indelningen för ett 
förband.  

 
Angående de övriga faktorerna som kommer behandlas anses dessa ha påverkan. Nedan följer 
en analys av de olika faktorernas betydelse för att ledningsplatsen skiljer sig åt.  
 
Arvet anser jag är en faktor som påverkar alla människor på ett eller annat sätt. Både ”TA 
SG” och ”MSR” har InfR SKgrp 1991 och SoldF 2001 som grund. Detta innebär att de har 
haft en gemensam grund tidigare och använt samma litteratur. Någonstans har dock en 
förändring skett vilket resulterat i att K3 valt att utveckla ett eget förbandsreglemente utifrån 
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de givna förutsättningarna. När arbetet med ”MSR” påbörjades sökte Mj Walldén och hans 
kollegor efter enkelhet, därav kom denna indelning där cheferna är bredvid varandra. Enligt 
Lt Knutsson är denna indelning ett arv från den mekaniserade infanteristriden, denna åsikt 
stöds av delar ur enkätundersökningen. Enligt honom var första omgång till vänster om 
fordonet med chefen längst in mot fordonet, andra omgång till höger om fordonet med stf 
chefen längst in mot fordonet. Steget från denna indelning till dagens indelning i ”MSR” är 
väldigt litet, det enda som krävs är att ta bort fordonet. Genom att ta bort fordonet har 
cheferna plötsligt hamnat bredvid varandra och ”MSR” indelningen är fullbordad. Utifrån 
denna teori är det ”MSR” som har tagit det största steget i förändringen och egentligen är den 
som sticker ut från de två dokumenten på grund av att denna indelning skiljer sig nämnvärt 
från indelningen i till exempel InfR Skgrp som varit ett styrande dokument. Enligt Kn 
Westerberg så har förändringen i indelning från InfR Skgrp till ”TA SG” endast inneburit att 
chefen i andra omgång tagit ett steg ut åt höger. Denna förändring skedde på grund av att 
cheferna vid formationsförändring skall kunna stanna kvar på sina platser och att utrymmet 
emellan fylls av två soldater, detta ger resultatet att de luckor och avstånd som nämns i både 
”MSR” och SoldF 2001 kan behållas. Teorierna om både ”TA SG” och ”MSR:s” utveckling 
stöds av enkätundersökningen där 62,5% nämner arvet som en anledning och det finns 
dessutom en spårbarhet i litteraturen som gör att jag förstår hur företrädarna resonerar.    
 
Enkelhet är ett ledord för båda reglementena. Det uttrycker både Mj Walldén och Kn 
Westerberg som företräder respektive dokument. Dock verkar synen på enkelhet skilja. Detta 
är med stor sannolikhet en av anledningarna till varför indelningen skiljer sig mellan de två 
dokumenten. ”TA SG” har en filosofi angående enkelhet som bygger på att skala ner 
metoderna till några få metoder och sedan placera cheferna i mitten av respektive omgång. 
Möjligheten till att placera cheferna i mitten av respektive omgång beror på att Kn 
Westerberg anser att det i strid inte finns och behövs det samverkansbehov som ”MSR” 
förespråkar. Enligt Mj Walldén bygger enkelheten inom ”MSR” på att cheferna är längst fram 
i respektive omgång oavsett formation och på skyttelinje så är de placerade bredvid varandra. 
Detta ger att de kan kommunicera lättare med varandra samt att soldaterna i respektive 
omgång håller ihop vid de olika formationsförändringarna. 72,5% av de tillfrågade vid 
enkätundersökningen anser att ledning förespråkas vid denna indelning vilket stödjer 
indelningen. Dock ska det nämnas att Mj Walldén numera delar Kn Westerbergs syn på att 
det finns fördelar med att ha cheferna i mitten av omgångarna vid strid samt att det inte finns 
eller behövs de uppenbara förutsättningar som ”MSR” erbjuder vid strid. Däremot så är 
fördelen med ”MSR” enligt Mj Walldén att det blir lättare att framrycka med gruppen. 
Huruvida detta stämmer kan ifrågasättas då det ser likadant ut på grupperna oavsett ”TA SG” 
eller ”MSR” följs, så länge inte skyttelinje nyttjas. Det är först när formationen skyttelinje 
intas som det skiljer sig åt mellan de två dokumenten. Jag anser att ”TA SG” och ”MSR” 
visar på olika sätt att lösa ledningen under strid. Det som Mj Walldén uttrycker i dagens läge 
och det som var den största anledningen vid produktionen av ”MSR” ger dubbla budskap 
enligt mig. Strid är det svåraste vi kan genomföra och därmed bör det svåraste vara så enkelt 
som möjligt. Att Mj Walldén har ändrat åsikt behöver dock inte betyda att ”MSR” är sämre då 
det är användaren egentligen som avgör vilket som fungerar och varför.   
  
Kn Westerberg sätt att resonera är att han anser att det är svårt för chefen att få ut sina 
kommandon under strid. Att placera chefen i mitten av omgången ger resultatet att 
kommandot inte alltid behöver komma ut utan att soldaterna vid sidan av honom ser vad som 
sker och agerar likadant. Detta verkar också genomsyra ledningsfilosofin hos K3 överlag. Det 
vill säga att chefen med fördel kan framrycka först och vara föregångsman men att detta även 
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är ett sätt att få gruppen att förstå vad som sker. Istället för att ropa klar vid ansatsvis påbörjar 
chefen nästa ryck fram i terrängen vilket är ett klartecken och betyder framåt för övriga 
gruppen. Mj Walldén delar synpunkten om att chefen ska kunna gå i täten och anser att det är 
grundläggande att gruppchefen kan genomföra detta. Jag delar deras åsikter om att det är 
betydelsefullt att detta kan genomföras men ett sätt att leda under strid utan att behöva 
exponera sig på det sättet skulle vara önskvärt eftersom risken finns att chefen blir bekämpad 
om denne hela tiden skall ställa sig upp först. 
 
Kn Westerberg som företräder ”TA SG” säger upprepade gånger under intervjun att han inte 
ser behovet av att ha den typ av samverkan som ”MSR” förespråkar på grund av att det inte 
ska behövas under strid. ”TA SG” indelningen ger för det första att cheferna slipper göra 
någon förflyttning i sida när gruppen går ut på skyttelinje eftersom två soldater fyller upp 
utrymmet mellan cheferna. Det vill säga att ”TA SG” förespråkar samma luckor och avstånd 
som ”MSR” men förflyttningarna för respektive soldat skiljer sig åt mellan dokumenten. Kn 
Westerberg anser att genom att få två soldater mellan cheferna uppnås än fler positiva effekter 
eftersom soldaten längst till höger i första omgång får ett stort eldområde varje gång gruppen 
nyttjar ansatsvis, som mer eller mindre är standard i ”TA SG”. Eldområdet fås på grund av att 
andra omgång är längre bak än första omgång i vissa delar av rörelsen. Se bild nedan. 

Anfallsriktning   
 

 
Figur5: Figuren visar eldområdet en kulspruteskytt har när placeringen är längst till höger i 
första omgång.   
 
 
Ytterligare en positiv effekt enligt Kn Westerberg är att cheferna särat på sig enligt ”TA SG” 
vilket leder till att risken för att få båda cheferna bekämpade samtidigt minskar.  
 
Sammanfattningsvis anser jag att det är ett flertal faktorer som lett fram till att ledningsplatsen 
skiljer sig åt mellan de två dokumenten. En del av dessa är arvet där jag anser att det är 
”MSR” som har tagit ett steg i ny riktning med gamla anor i och med influenser av den 
mekaniserade infanteristriden, i syfte att uppnå enkelhet. Där har K3 endast gjort en smärre 
förändring från InfR Skgrp som utgjort en tidigare grund för dokumenten. Förändringen har 
skett för att förenkla vid formationsförändringar. Synen på enkelhet kopplad till rörlighet och 
ledning skiljer sig åt mellan dokumenten. Ledningen är en stor anledning till varför 
indelningen skiljer eftersom ”TA SG” och Kn Westerberg inte anser att den typ av samverkan 
som ”MSR” förespråkar behövs. Detta på grund av skillnader i ledningsfilosofin. Denna syn 
leder i sin tur till att det blir möjligt att placera chefen i mitten vilket ger andra fördelar såsom 
mindre risk för bekämpning av båda chefer samtidigt och stort verkansområde för ksp – 
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skytten längst till höger i första omgång. ”MSR” å andra sidan som den är skriven idag 
placerar cheferna bredvid varandra för att kunna få hög grad av samverkan mellan cheferna 
vilket resulterar i goda möjligheter att styra gruppen och till exempel genomföra 
riktningsförändringar. Enkätundersökningen stödjer både Kn Westerbergs och Mj Walldéns 
filosofi eftersom den visar på att de olika indelningarna framhäver olika förmågor. Slutsatsen 
och svaret på frågan är att indelningen skiljer på grund av att ledningsfilosofin ser olika ut 
avseende förflyttning och under strid. Den enkelhet som båda företrädarna uttrycker är enligt 
mig egentligen ett sätt att uttrycka egenskaperna för ledningen. Det vill säga att ”MSR” anser 
att det är enklast med chefer bredvid varandra med alla egenskaper det medför medan ”TA 
SG” valt en annorlunda indelning med alla egenskaper det ger. Arvet i sin tur har möjliggjort 
dessa indelningar eftersom svaren som respektive företrädare har sökt har funnits i gamla 
reglementen.   
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5.2 Vilka fördelar och nackdelar finns det med respektive indelning? 
Efter att ha genomfört enkätundersökningen och intervjuerna har jag insett att det i vissa fall 
är svårt att säga vad som är en fördel respektive nackdel. Åsikterna kring detta ämne skiljer 
sig mycket beroende på vilket dokument som följs. De fördelar och nackdelar som setts som 
relevanta redovisas i empirikapitlet.  
 
Slutsatser av dessa är att det är svårt att säga vad som är vad. Det beror på vilken 
ledningsfilosofi som anses fungera. Genom ”TA SG:s” indelning fås fler positiva effekter 
såsom mindre risk för bekämpning av båda chefer samtidigt samt stort verkansområde med 
ksp där omgångar slutar respektive börjar. Dessa effekter är dock enligt min syn inte 
tillräckligt framträdande för att basera en indelning på. Om synsättet på ledning är att cheferna 
leder bäst inifrån sina omgångar är de tidigare nämnda effekterna en bonus som kan göra att 
valet av ”TA SG” förstärks. Den stora anledningen till ”MSR:s” indelning är som tidigare 
redovisats ledningen. Denna förmåga omfattar många delar, till exempel kommunikation 
mellan omgångarna och cheferna samt förmågan att styra gruppen med riktningsförändringar. 
Utöver denna förmåga nämns det inte fler fördelar på samma sätt som hos ”TA SG”. Det är 
synen på ledning och enkelhet som styr valet av indelning, genom att välja ”TA SG” fås fler 
bonuseffekter än ”MSR” får genom sin indelning.     

5.3 Diskussion av resultatet 
Jag anser att det resultat som producerats är trovärdigt och det stöds enligt mig av de åsikter 
och tankar som de intervjuade och tillfrågade har givit. Dessutom finns det stöd för deras 
uttryck i den litteratur som behandlats. På grund av stridens grunder och de uppgifter som vi 
ställs inför finns det inget rätt eller fel, förrän något har hänt och en utredning genomförs av 
till exempel en stridssituation i utlandet.  

5.4  Behov av ny forskning 
Jag anser att det finns behov av mer forskning inom detta område. Forskningsbehovet grundas 
på att det är en så vital skillnad i de två indelningarna. Eftersom skillnaden nu beror på en 
grundläggande del av militär verksamhet anser jag att det går att utreda denna fråga mer. Det 
är så pass stor skillnad att ha cheferna bredvid varandra i syfte att få god kommunikation till 
att ha dem utspridda för att inte det kommunikationsbehovet existerar. Jag håller inte med om 
alla argument som kommit fram under arbetets gång och jag anser fortfarande att vi borde 
kunna enas om ett reglemente. För att eliminera en felkälla rekommenderas att i fortsatt 
forskning använda grupper/plutoner där beväpning och sammansättning likställts.  
 

5.5 Sammanfattning 
Försvarsmakten är under förändring och riktas nu även in mot ett yrkesförsvar. För att 
underlätta har order och kommandon fastställts för att undvika missförstånd. Logistiken och 
fördelningen av ammunition har förenklats genom att begränsa utbudet och dessutom 
eftersträvas att likställa övrig materiel på förbanden. Ett likställt utbildningssystem skulle 
innebära att anställda soldater kan flytta till andra förband och på ett lättare sätt ansluta till 
enheter eftersom ny utbildning ej blir ett krav. Detta skulle i sin tur ge Försvarsmakten mer 
uthållighet eftersom det blir möjligt att omplacera personal med kort varsel.   
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Syftet med denna uppsats är förståelseinriktat och skall redogöra för läsaren varför 
indelningen skiljer sig åt mellan två stridande förband. Dessutom skall syftet ge beslutsfattare 
på olika nivåer en grund för deras val av indelning eftersom fördelar och nackdelar redovisas.  
 
Frågeställningarna redovisas nedan:  
1. Varför skiljer sig ledningsplatsen på grupp mellan Amf1 och K3? 
 
2. Vilka fördelar och nackdelar finns det med respektive indelning? 
 
Den metod som nyttjats för arbetet är kvalitativ. Den kvalitativa textanalysen består av 
doktriner, reglementen samt anvisningar. Denna del syftar till att definiera analysverktyget 
som består av de grundläggande förmågorna, att definiera de två förbanden som deltar i 
undersökningen samt redovisa relevant fakta ur de dokument som nyttjats för 
kunskapsinhämtning samt utbildning på gruppstrid. Den kvalitativa delen består även av 
intervjuer med förbandsföreträdare samt reglementsföreträdare. Denna typ av inhämtning har 
genomförts på grund av det inte framgår i litteraturen varför indelningarna har skett, det 
redovisas inte det bakomliggande arbetet där slutsatser och erfarenheter dragits. Metoden 
innefattar även enkätundersökningen som har besvarats av personal som jobbar med 
stridsutbildning dagligen.   
 
Det material som har använts för denna uppsats anser jag vara relevant då det består av 
doktriner och reglementen som antingen har följts eller följs. För att få reda på det svar som 
jag har sökt finns det ingen annan litteratur att tillgå. Angående de intervjuer och enkäter som 
genomförts har dessa riktats mot företrädare av olika slag samt personal som har strid som sin 
uppgift. Därmed anser jag att det inte finns mer lämpliga personer att nyttja för denna uppsats. 
Den enda kritik jag har mot detta är att det finns risk för att personer svarar partiskt. Detta 
beror med stor sannolikhet på den stolthet som finns bland förbanden eller att personerna 
omedvetet favoriserar en indelning. 
 
Efter att ha sammanställt intervjuerna och enkäterna analyserades dessa utifrån de 
grundläggande förmågorna med stridens grunder i åtanke. Svaret till varför indelningarna 
skiljer sig åt anser jag är att synen på ledning skiljer sig åt. Skillnaden ligger i synen på 
kommunikationsbehovet under strid där ”MSR” anser att det är lämpligt med cheferna 
bredvid varandra för att uppnå god kommunikation. ”TA SG” å andra sidan anser att det 
behovet inte finns under en stridssituation, med resultatet att två soldater är placerade mellan 
cheferna. Detta ger effekter såsom bättre skydd för chefer och bättre verkan genom enskilda 
ksp skyttar med stora eldområden. För att uppnå denna möjlighet har ”TA SG” genomfört en 
förändring via borttagandet av metoder, för att förenkla. Arvet har betydelse här, då jag anser 
att det är genom arvet svaren har kommit på det skaparna har sökt. ”MSR” indelningen 
kommer från den mekaniserade infanteristriden. Steget från denna indelning till den som 
nämns i ”MSR” är väldigt liten då det enda som behöver ske är att fordonet mellan 
omgångarna tas bort. Steget från InfR till ”TA SG” är att flytta ut stf chefen ett steg åt höger 
när gruppen befinner sig på skyttelinje.  
 
Svaret på fråga två är desto svårare eftersom det som är en fördel i ena indelningen kan vara 
en nackdel i andra. Därmed blir det svårt att säga vad som är vad. Allt hänger på vilken 
ledningsfilosofi som anses fungera. Genom ”MSR:s” indelning anser jag att det inte uppnås 
några fler utmärkande fördelar än just ledningsförmågan, det vill säga möjligheten att 
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kommunicera med ställföreträdaren. Om det anses att ”TA SG:s” indelning fungerar med 
chefernas plats delade, anser jag att fler effekter uppnås såsom skydd och verkan.  
 
Avslutningsvis anser jag att resultaten jag har kommit fram till stöds av litteraturen, 
intervjuerna och enkäten. Dock kvarstår det faktum att det finns ytterligare behov av 
forskning inom detta område och jag anser att ledningen kopplad till dessa två indelningar har 
så pass stor skillnad att det borde utredas vidare. Jag anser fortfarande efter att ha genomfört 
arbetet att det borde vara möjligt att fastställa ett reglemente för utbildning av strid.  
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6. Bilagor 

6.1 Intervjuunderlag 
 
 

• Vad innebär ledning för dig? 
• Hur ser ni på ledning i strid? 
• Tekniska hjälpmedel, vad resulterar dessa i?  
•  Hur ser ni på användandet av hjälpmedlen? Olika situationer: dold frr, strid, rutin 

tjänst.   
• Har något gått förlorat i samband med införskaffandet av hjälpmedel? 
• Vad är det viktigaste med ledning? Utbildning, övning, ledarskap, teknik o.s.v.  
• Hur lever ni upp till utbildningsmålsättningen? (K3) 
• Vilka fördelar finns med ”TA SG” indelning? 
• Vilka nackdelar finns med ”TA SG” indelning? 
• Vilka fördelar finns med ”MSR” indelning? 
• Vilka nackdelar finns med ”MSR” indelning? 
• Kopplat till de grundläggande förmågorna, var placerar sig ledning? 
• Vad innebär und/info för dig? 
• Hur uppnås ett bra informationsläge?  
• Vad kan ett bra informationsläge resultera i? 
• Vad innebär verkan för dig? 
• Hur uppnås god verkan? 
• Kan vapensystemen på gruppen vara en anledning till varför ledningsplatsen skiljer 

sig? 
• Vilken motståndare är ditt förband tänkt att möta? 
• Vad är viktigast för att uppnå god verkan? Kommunikation, order och kommandon, 

utbildning? 
• Vilka fördelar finns med ”TA SG” indelning? 
• Vilka nackdelar finns med ”TA SG” indelning? 
• Vilka fördelar finns med ”MSR” indelning? 
• Vilka nackdelar finns med ”MSR” indelning? 
• Vad innebär uthållighet för dig? 
• Hur skapas uthållighet på grupp? 
• Kan indelningen på grupp påverka uthålligheten? 
• Vilka fördelar finns med ”TA SG” indelning? 
• Vilka nackdelar finns med ”TA SG” indelning? 
• Vilka fördelar finns med ”MSR” indelning? 
• Vilka nackdelar finns med ”MSR” indelning? 
• Vad innebär rörlighet? 
• Hur skapas rörlighet på grupp? 
• Skiljer sig rörligheten på grupp kopplat till indelningen?  
• Vilka fördelar finns med ”TA SG” indelning? 
• Vilka nackdelar finns med ”TA SG” indelning? 
• Vilka fördelar finns med ”MSR” indelning? 
• Vilka nackdelar finns med ”MSR” indelning? 
• Vad innebär skydd för er? 
• Vad gör ditt förband för att uppnå gott skydd på gruppnivå? 
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• Vilka fördelar finns med ”TA SG” indelning? 
• Vilka nackdelar finns med ”TA SG” indelning? 
• Vilka fördelar finns med ”MSR” indelning? 
• Vilka nackdelar finns med ”MSR” indelning? 
• Varför har ni valt den indelning ni har? 
• Vilka fördelar finns med att fastställa en indelning/ utbildning som 

standardförfarande? 
• Vilka nackdelar finns med att fastställa en indelning/ utbildning som 

standardförfarande? 
• Kopplat till att Försvarsmakten vill kunna nyttja behovssammansatta stridsgrupper, är 

det viktigt med en fastställd utbildning?   
• Vad är det viktigaste för att lyckas i strid på gruppnivå?  
• Terrängen skiljer sig för amfskytte och K3, kan detta vara en anledning till varför 

ledningsplatsen skiljer sig för förbanden? 
• Skulle arvet kunna vara en anledning till att ledningsplatsen skiljer sig? 
• Vilka av de grundläggande förmågorna prioriterar ni genom er indelning? 

 

6.2 Enkätunderlag 
- Är det viktigt att fastställa utbildningen i syfte att kunna utnyttja behovssammansatta 

stridsgrupper och effektivisera det komma yrkesförsvaret, om ja, varför? 
- Vilken av de grundläggande förmågorna anser du att ”MSR” och SoldF förespråkar 

genom sin indelning? 
- Vilken av de grundläggande förmågorna anser du att ”TA SG” förespråkar genom sin 

indelning? 
- Vilka fördelar ser du med indelningen i ”MSR” samt SoldF?  
- Vilka fördelar ser du med indelningen i ”TA SG”?  
- Vilka nackdelar ser du med indelningen i ”MSR” och SoldF? 
- Vilka nackdelar ser du med indelningen i ”TA SG”? 
- Hur anser du att ”MSR” respektive ”TA SG” uttrycker enkelhet? 
-  Vad krävs för att lyckas med strid på gruppnivå? Vad är viktigt? 
- ”MSR” och SoldF skiljer sig åt från ”TA SG” kopplat till indelningen. Varför anser du 

att dessa skiljer sig åt? 
- TILL K3 PERSONAL: Av vilken anledning väljer ni att inte följa ”MSR” grupp? 
- TILL AMF1 PERSONAL: Av vilken anledning väljer ni att inte följa ”TA SG”? 
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