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1. Inledning 

 

What weapon systems we have often determine the battles we can and cannot fight. What battles 

we must fight often determine the weapons technology we must have. (Mahncke, 1989, s. 98) 

 

Teknik och taktik har alltid varit tätt sammanknutna. Utvecklingen inom det ena har möjliggjort, 

ibland framtvingat, en utveckling eller förändring av det andra. Ibland har det varit tydligt huruvida 

det är taktiken eller tekniken som har varit drivande för utvecklingen, medan samspelet i andra 

sammanhang har varit betydligt svårare att fastställa. Ibland har taktikutvecklingen inte svarat upp 

mot den tekniska utvecklingen och den tillförda tekniken har istället utnyttjats med samma taktiska 

uppträdande som tidigare med äldre system. Detta har resulterat i att möjliga taktiska fördelar har 

gått förlorade, samtidigt som i vissa delar revolutionerande teknik felaktigt har uppfattats som 

onödig och omständlig och därför lämnats därhän till förmån för den redan beprövade tekniken.1 En 

vanlig uppfattning är att tekniken har påverkan på alla krigföringens nivåer, men att teknikens 

effekter blir desto mer tydlig och mätbar ju längre ner i krigföringsnivåerna man kommer.2 Det finns 

även de som hävdar att taktiken inte har motsvarande tydliga påverkan på tekniken, att de två är 

separerade och taktiken är det område som får stå tillbaka.3 Att tekniken och taktiken har ett 

ömsesidigt samband och påverkan är väl omskrivet i såväl taktisk som teknisk litteratur. Förhållandet 

är konstaterat, men har inte blivit systematiskt empiriskt undersökt. I förstudierna till denna 

undersökning har inte någon teori påträffats som syftar till att beskriva hur kausaliteten ser ut. 

1.1. Problemformulering 

Teknikutvecklingen inom de svenska marina systemen innebär bl.a. att nya stridsfartygssystem 

utrustas med vapen- och sensorsystem som tidigare inte prövats. Även konstruktionsmetoder som 

ligger på teknikens absoluta framkant och vars potential bara är kända i teorin används. All utveckling 

av tekniska system är inte lika uppseendeväckande, vissa är till det yttre mer konventionella, men 

innebär ändå en avsevärd teknikutveckling för organisationen. Sammantaget kan denna 

                                                           
1
 Lorber, (2007), Oförstånd och okunskap: konsekvenser för alla militära nivåer. Stockholm: Försvarshögskolan, 

s.56. 
2
 Axberg (2007), förord till Lorber, A. Oförstånd och okunskap: konsekvenser för alla militära nivåer. Stockholm: 

Försvarshögskolan, s.11. 
3
 Mahncke, (1989). “From Technology to Tactics: Finding the Missing Link”, Naval War College Review, vol XLII 

nr 2 (1989)., s.102. 
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teknikutveckling förväntas resultera i nya förmågor som tidigare inte funnits inom de moderna 

svenska enskilda marina systemen, och sålunda en förändring av den taktik som används. Är det på 

det viset, eller tenderar vi att anpassa vårt utnyttjande av den nya tekniken vilket gör att taktiken i 

stort förblir densamma? Genom att betrakta den marina taktik- och teknikutvecklingen ur ett 

perspektiv som betonar den kausala samverkan kan förståelsen för de marina systemen utvecklas, 

samtidigt som relationen mellan de tekniska systemen och förbandens uppgifter kan förtydligas.  

Syfte och frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka teoribildningen kring teknik- och taktikutvecklingens 

inbördes påverkan och beroende i utvecklingen av moderna marina system. Undersökningen skall ge 

förslag på hur den kausala samverkan från teknik till taktik kan förklaras för de två utvalda typfallen, 

och därigenom bidra till formuleringen av en teori för sambandet. Resultatet av undersökningen skall 

genom att utgöra grund för vidare vetenskaplig prövning bidra till det bristfälligt utvecklade 

forskningsläget och den ofullständiga teoribildningen på området. För att fullgöra syftet har tre 

frågeställningar formulerats: Hur behandlas sambandet mellan teknik och taktik av de 

krigsvetenskapliga teoretikerna, hur kan korvett Visby och stridsbåt 90H beskrivas utifrån det kausala 

sambandet från teknik till taktik och slutligen hur kan dessa delar användas som underlag för en 

teoretisk beskrivning av teknikens påverkan på taktiken? 

Avgränsning 

Även om den teoretiska delen av undersökningen kommer att behandla det ömsesidiga beroendet 

mellan teknik och taktik i marina system, avgränsas empirin och analysen till att beskriva hur 

tekniken förmår påverka den taktiska utvecklingen. Avgränsningen är nödvändig ur omfångssynpunkt 

eftersom undersökningen annars skulle bli för omfattande. 

Nyckelbegrepp 

Begreppet teknik förstås i den här undersökningen i betydelsen av fysiska konstruktioner och 

innefattar t.ex. dess egenskaper, karaktäristik och funktionalitet. 

Begreppet taktik kan förstås på flera sätt. Jag väljer att använda Peter Bagers definition av begreppet: 

”Taktik är en sammanfattande benämning på de olika medel och metoder, som används i olika 

situationer för att på bästa sätt nå ett fastställt syfte med striden och med de övriga verksamheter, 

som hänger samman med striden. För mig är det konsten att effektivt använda stridskrafter”.4 

                                                           
4
 Bager , ”Tekniksprång och Taktikutveckling – haltande eller i takt?”, Tidskrift i Sjöväsendet, nr 2, 2001, s.138. 
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I undersökningen är det nödvändigt att nyansera begreppet taktikutveckling. Eftersom inga teoretiskt 

förankrade begrepp har påträffats som fyller behovet nyttjas här begreppen medveten respektive 

omedveten taktikutveckling. Medveten taktikutveckling förutsätter här en avsikt hos organisationen 

att förändra sin taktik. Inom ramen för undersökningen skall avsikten sökas i fastställda eller allmänt 

accepterade processer och modeller för taktikutveckling, system och strukturer för 

erfarenhetshantering med återkoppling och prövning av taktiska idéer. Den omedvetna 

taktikutvecklingen förutsätter ingen struktur, utan endast att en förändring av taktiken har skett utan 

uttalad önskan om sådan. 

Inom ramen för den här undersökningen görs ingen åtskillnad mellan begreppen taktikutveckling och 

taktikanpassning5, eftersom det är den faktiska förändringen av den taktik som tillämpas som 

eftersträvas. I de fall en nyansering är nödvändig kommer istället begreppen medveten respektive 

omedveten taktikutveckling att användas. 

1.2. Metod 

 Det finns många exempel på hur tekniksprång på olika sätt har påverkat eller förändrat det taktiska 

uppträdandet hos militära styrkor, oberoende av arena. Likaväl finns det i litteraturen exempel på 

hur den befintliga tekniken inte har svarat upp mot de taktiska behoven där t.ex. ändrade uppgifter, 

nya operationsområden eller förändrat uppträdande hos motståndaren har ställt krav på ändrade 

förmågor och därmed har initierat en teknologisk utveckling av befintliga eller helt nya system. 

Bristen på systematiska empiriska undersökningar av förhållandet mellan teknik och taktik gör att 

forskningsområdet till stor del består av obruten mark. Litteraturen utgörs mestadels av 

oproblematiska empiriska beskrivningar av ovan nämnda samband. Stor vikt har sålunda behövt 

läggas på tolkningar av hur de olika teoretikerna från respektive forskningsområde beskriver sina 

perspektiv, för att därur kunna formulera ett antal hypoteser som senare kan prövas och värderas. I 

den empiriska behandlingen är utgångspunkten för studien att tekniken är given och det tas ingen 

hänsyn till dess bakgrund. 

Ansatsen i denna uppsats är att skapa en teori för hur den kausala kopplingen från tekniken till 

taktiken kan beskrivas. Den framtagna teorin är att anse som en preliminär teori. Den syftar till att 

vidga den prövade marken inom forskningsområdet och utgöra grund för vidare forskning, som 

sedan kan falsifiera eller bekräfta teorin utifrån nya undersökningar. Teorin skall inte ses som 

                                                           
5
 Försvarsmakten (2005), Doktrin för marina operationer (DMarinO). Stockholm: Försvarsmakten, s.106. 
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exkluderande gentemot andra beskrivningsformer av sambandet, utan som ett sätt av flera att 

beskriva kausaliteten.  

Inspirationen till den valda metoden hämtades från Semmelweis klassiska hypotetiskt deduktiva 

undersökning.6 Kortfattat kan Semmelweis undersökning beskrivas som att han undersökte några 

kausala förhållanden genom att relativt fritt formulera ett antal hypoteser som sedan prövades 

kritiskt och empiriskt. Prövningen av hypoteserna kunde resultera i att de antingen verifierades eller 

falsifierades. Huruvida hypoteser kan verifieras eller inte råder det delade meningar om. Karl Popper 

hävdar att en hypotes aldrig kan bli riktigt verifierad som sann, eftersom det inte går att veta om man 

har nått hela vägen fram. Hypoteser som överlever en kritisk prövning kan bara beskrivas som 

bestyrkta och ett steg närmare sanningen. Ju fler prövningar en teori överlever, desto mer 

sanningslik kan teorin sägas vara.7 Enligt Popper är forskning aldrig förutsättningslös. Forskare utgår, 

liksom andra människor, vid någon form av bakgrundskunskap när de skall lösa ett problem. För 

forskaren kan det vara problem från tidigare forskning eller traditioner inom forskningen. God 

forskning bör inte försöka frigöra sig från tidigare traditioner inom forskningen, utan istället granska 

dem kritiskt och utgå från dem i den fortsatta forskningen. Holmberg har illustrerat Poppers syn på 

kunskapstillväxt: ProblemTentativ lösningTestningProblem2etc. 8  

Den här undersökningen genomfördes enligt Poppers principer för formulering och falsifiering av 

hypoteser. Hypoteserna formulerades utifrån ett antal olika teoretikers beskrivningar om hur den 

teknologiska utvecklingen och den taktiska utvecklingen påverkar varandra. Efter att hypoteserna 

hade prövats med resultatet av den empiriska undersökningen genomfördes en kritisk värdering av 

resultatet. Slutsatserna efter den kritiska värderingen låg sedan till grund för den teori som skall 

förklara en del av det kausala sambandet när tekniken påverkar taktiken.  

Det empiriska underlaget koncentrerades till korvettsystem Visby och Stridsbåt 90, och utvecklingen 

av den marina taktiken knuten till systemen från tiden för dess implementering i Försvarsmakten. 

Orsaken till att just de två fallen valdes ut är att de härrör från modern tid vilket underlättar empirin. 

Fallet utgör också tydliga och välkända exempel på ny teknik som har implementerats i marinen 

relativt nära varandra i tiden och är därför möjliga att jämföra. Positivt är även att de är relativt olika 

varandra i användningsområde och karaktäristik, vilket stärker resultatens generaliserbarhet. 

Beskrivningar av de tekniska aspekterna av plattformarnas förmågor och den tekniska utvecklingen 

                                                           
6
 Thurén, (2007), Vetenskapstetori för nybörjare. Malmö: Liber, s.29. 

7
 Holmberg, (1983), Att läsa Karl Popper. Stockholm: Timbro Förlag AB, s.20. 

8
 Holmberg s.22. 
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är tillgängliga i skriftlig form, och kunde därför inhämtas via både primär- och sekundärkällor. 

Däremot är de dokumenterade erfarenheterna och analyserna av taktiken och dess utveckling 

svårtillgängliga, varför den informationen inhämtades till övervägande del via primärkällor och då 

främst i intervjuform.  

Eftersom syftet med intervjuerna var att ta del av informanternas kunskaper och erfarenheter 

genomfördes de som informella intervjuer.9 För att underlätta för informanterna att beskriva sina 

erfarenheter, analyser och kunskaper med egna ord användes en lägre grad av standardisering så att 

frågeställningarna inbördes ordningsföljd styrdes av informanternas utsagor och bestod till 

uteslutande del av öppna frågor. Strukturen i intervjuerna säkerställdes genom att de fokuserades 

kring förutbestämda områden.10 Nackdelen med metoden är att intervjuerna riskerar att bli mindre 

avgränsade och mer omfångsrika än om en högre grad av standardisering hade använts, vilket kan 

göra resultaten svårare att jämföra. Styrkan med metoden är att informanterna blir mindre bundna i 

sina redogörelser, vilket ger en större tillförlitlighet. Informanterna valdes ut genom en kombination 

av typfallsurval och urval baserat på personlig kännedom.11  

Aktuellt forskningsläge 

Som tidigare påpekats är forskningsläget vad avser förklaringar av det kausala sambandet mellan 

tekniken och taktiken svagt. Utöver de teoretiker som i delar har använts för att bygga 

teoribakgrunden är forskningsfältet relativt öppet. 

Två arbeten från Försvarshögskolan som tangerar syftet med den här undersökningen har påträffats. 

Gunnar Marcusson skrev 2004 en C-uppsats i krigsvetenskap med titeln ”Signaturanpassningens 

betydelse för fartyg vid internationella insatser”. Syftet med undersökningen var att studera de 

taktiska och operativa fördelarna som signaturanpassning av fartyg kan ge vid internationella 

insatser. Undersökningen var inriktad mot de tekniska effekterna signaturanpassning kan ge relativt 

den operativa miljön vid internationella insatser, och resulterade i att det utifrån de uppgifterna är 

motiverat att använda signaturanpassning samt att en ökad flexibilitet i förmågan skulle utöka 

möjligheten att agera på hela konfliktskalan. 

David Forslund skrev 2009 en C-uppsats i krigsvetenskap med titeln ”Smygteknik och smygtaktik – 

om smygteknikens påverkan på sjötaktiken”, med syfte att undersöka hur signaturanpassningen av 

                                                           
9
 Trost, (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur AB, s.43. 

10
 Trost s.42. 

11
 Merriam, (1994), Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur AB, s.63.  
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fartyg har påverkat taktiken. Undersökningen resulterade i att författaren ansåg det klart att taktiken 

är under förändring, men att sambandet mellan tekniken och den taktiska utvecklingen var osäker.  

Båda dessa arbeten har studerats under förarbetet till denna undersökning och utgör på så sätt en 

del i den förkunskap som ligger till grund för författarens problemformulering och metodval. 

Forslund har dessutom ställt sitt intervjumaterial till förfogande, vilket har bidragit på ett väsentligt 

sätt till undersökningen. 

Huvudsakliga källor 

För undersökningen har uteslutande offentliga källor och handlingar använts. 

För att kunna studera den teknologiska utvecklingen och dess implikationer på den marina taktiken 

har Karl Lautenschlägers artikel Technology and the Evolution of Naval Warfare studerats. 

Lautenschläger skriver med ett perspektiv från slagskeppsflottan, men hans teorier är 

generaliserbara på andra delar av den marina krigföringen än bara just slagskeppsflottan.12  

För att erhålla en mer kritiskt inställning till betydelsen av teknik och kvantitet har Stephen Biddles 

Military Power: Explaining Victory and Defeat in Modern Battle använts. Här för han fram sina tankar 

kring vikten av taktiskt nyttjade av resurserna som motpol till fixeringen vid teknik och kvantitet. 

Biddle är inriktad på strategi och säkerhetspolitik, men bidrar här med ett större perspektiv på 

effekterna av teknik och taktik. Biddle riktar sig till framförallt landkriget i sina exempel, men hans 

teorier är generella.13 

Som en av nutidens mest lästa sjökrigstänkare har Wayne P. Hughes en naturlig plats i en 

undersökning av det här slaget. I Naval Tactics and Coastal Combat formulerar han sina 

grundläggande teorier kring sjötaktiken, och beskriver den taktiska och tekniska utvecklingen 

framförallt från andra världskriget och framåt.14 

I Technology and War: From 2000 B.C. to the Present av Martin van Creveld rör sig författaren på en 

relativt hög nivå kring frågan hur krig som företeelse har kunnat driva den teknologiska utvecklingen 

och omvänt. Svårigheten med källan är att Van Creveld dels använder ett historiskt angreppssätt 

utan avgränsningar, dels betraktar problemet på en så hög abstraktionsnivå att krigföringen hanteras 

                                                           
12

 Lautenschläger, “Technology and the Evolution of Naval Warfare”. , International Security, vol 8, 1983, s.48. 
13

 Biddle, (2006), Military power: Explaining Victory and Defeat in Modern Battle. Princeton, NJ: Princeton 
University Press. 
14

 Hughes, (2000), Fleet Tactics and Coastal Combat. Annapolis: U.S. Naval Institute. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN D-UPPSATS Sida 9 av 54 

Örlogskapten Erik Öhrn 

HSU 09-11   2011-03-27 

9 
 

som en generell verksamhet och den teknologiska utvecklingen är av samhällsförändrande natur. 

Dock är hans teorier värdefulla både som bakgrundskunskap och i den mån de är generaliserbara.15 

Utöver de empiriska källor som har berörts ovan har företrädesvis artiklar införda i de två 

tidskrifterna Tidskrift i Sjöväsendet och Tidskrift för Amfibiekåren (tidigare Tidskrift för KA) skrivna av 

både taktiker och tekniker använts. Även om Tidskrift i Sjöväsendet uppger sig ha en 

opinionsbildande roll, har den också som syfte att ”stimulera till en större vetenskaplig produktion 

om sjöväsendet”16 varför publiceringar däri kan förutsättas innebära en viss kvalitativ garanti. 

Tidskrift för Amfibiekåren utges av Amfibiekårsklubben och har inte samma uttalade vetenskapliga 

syfte, utan strävar efter att sprida kunskapen om Amfibiekåren. Därför är dess artiklar mer känsliga 

för tendenser, vilket hanteras genom en större vidd av artiklar skrivna av individer på olika positioner 

och ur olika perspektiv.  

Källor som övervägdes men valdes bort är t.ex. Dupuy The Evolution of Weapons and Warfare och 

Clausewitz Om kriget. Den första valdes bort p.g.a. sitt fokus på den strategiska nivån och sitt 

historiska perspektiv. Clausewitz valdes bort p.g.a. sitt historiska perspektiv, avsaknad av direkt 

anknytning till modern tid, samt sitt vida och omfattande syfte. 

1.3. Disposition 

Uppsatsens första kapitel beskriver syftet med undersökningen, avgränsningar och centrala begrepp. 

Här beskrivs och diskuteras också övergripande den metod som har valts, det aktuella 

forskningsläget samt urvalet valet av källor med deras förtjänster och brister. 

I kapitel två byggs teoribilden upp, vilken beskriver hur de utvalda teoretikerna tar sig an ämnet. 

Kapitlet inleds med en diskussion kring hur valet av metod har inverkat teoridelen, därefter redovisas 

teoretikernas bidrag till just det kausala sambandet mellan teknik och taktik. Dessutom redovisas det 

resonemang som leder fram till de formulerade hypoteserna. Sist i kapitlet återfinns de hypoteser 

som avses prövas mot empirin.  

Kapitel tre redovisar empirin och analysen av hypotesprövningen. Vidare förs det en diskussion kring 

hypotesprövningen och kapitlet avslutas med en sammanfattning av resultatet. 

I uppsatsens fjärde kapitel återfinns slutsatserna från undersökningen. Här ges också förslag på 

områden och inriktningar för framtida forskning.  

                                                           
15

 Van Creveld, (1991). Technology and War: from 2000 B.C. to the present. New York: The Free Press. 
16

 Kungliga Örlogsmannasällskapet, http://www.koms.se/tidskrift/frame.php, 2010-03-08. 

http://www.koms.se/tidskrift/frame.php
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2. Teoretisk avhandling 

2.1. Inledning 

I det följande kapitlet kommer de utvalda teoretikernas ställningstaganden i fråga om sambandet 

mellan teknik och taktik att redovisas. Det är anmärkningsvärt att resonemangen kring kausaliteten 

mellan teknik och taktik är så generella, och att resonemangen i så stor omfattning förs i form av 

okritiska empiriska diskussioner.  

Eftersom teoretikerna inte förhåller sig konsekvent till problemet redovisas de var och en för sig, och 

teoretikernas betydelse för undersökningen kommer att sammanfattas löpande. Kapitlet avslutas 

med att ett antal hypoteser formuleras. Den valda metoden uppmuntrar till att många hypoteser 

formuleras utifrån ett relativt fritt resonemang, men av utrymmesskäl redovisas endast två av de fyra 

hypoteser som formulerades men förkastades av författaren. I formuleringen behöver författaren 

balansera hypotesens användbarhet mot strävan att hypoteserna skall vara så innehållsrika som 

möjligt för att möjliggöra den kommande falsifieringen.17 Resonemanget kring hypoteserna redovisas 

öppet för läsaren för att på så sätt underlätta förståelsen för undersökningen och dess metod. 

2.2. Bakgrund och kontext 

Den tid som förut fanns tillgänglig för de militära cheferna att under krigets och stridernas gång ta 

tillvara på erfarenheter, utveckla taktik samt utveckla och implementera ny teknik finns inte i samma 

utsträckning på dagens stridfält. Det är därför rimligt att anta att nutida militära chefer som har att 

hantera de aktuella stridsmiljöerna och uppgifterna är mer öppna för och angelägna att ta tillvara på 

både teknologiska och taktiska utvecklingar, så att man står som bäst rustad när striden börjar.18 

Relationen mellan tekniken och taktiken blir sålunda ännu intressantare, eftersom tekniken och 

taktiken utvecklas mot ett framtida och ännu ej bevittnat stridsfält. Mot detta resonemang står den 

militära strukturens inneboende förändringsmotstånd. Att överge ett beprövat system eller en känd 

taktik för något nytt och delvis oprövat innebär viss risktagning i den militära verksamheten. Således 

kan det finnas visst fog för uttalandet att ’generaler alltid förbereder sig för det senaste kriget’.19  

                                                           
17

 Holmberg s.23. 
18

 Falk, (2000), Why nations put to sea: technology and the changing character of sea power in the twenty-first 
century. New York: Garland Pub, s.41. 
19 Falk, s.41. 
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2.3. Redovisning av befintligt teoriläge 

Hughes 

Hughes ser den tekniska och den taktiska utvecklingen så tätt sammankopplade att de svårligen går 

att separera och studera var för sig. Teknikutvecklingen driver taktikutvecklingen framför sig i en 

konstant rörelse så att taktiken måste anpassa sig efter teknikens möjligheter och krav. Den tekniska 

utvecklingen driver en verkan-motverkan process, där tekniken till slut inte är tillräcklig för att möta 

upp utvecklingen. Detta driver fram taktiska lösningar, som kan generera en omstart på den 

spiralformade utvecklingen genom att motverka effekten av den tekniska utvecklingen.20 

Cirkelrörelsen mellan teknisk och taktisk utveckling sluts därmed i Hughes resonemang, vilket 

illustrerar hans tes att de två utvecklingarna inte går att skilja åt.  

Enligt Hughes är det ett taktiskt misstag att försöka passa in nya förmågor i form av utvecklade 

tekniska system i samma taktiska kontext som föregående system, eftersom ny teknik ställer ofta 

krav på att taktiken utvecklas. Här identifierar Hughes ett problem, precis som van Creveld,21 med 

den blandning av tekniska systemgenerationer som dagens aktörer ofta står med. Hughes fokuserar 

på den tekniska delen av sammanhanget genom att argumentera för att en taktisk implementering 

av ny teknik under sådana förutsättningar ställer krav på att det med teknikutvecklingen även 

framarbetas en plan för hur systemintegreringen skall lösas ut. Ur perspektivet taktikpåverkan har 

även seriestorleken på den utvecklade tekniken betydelse, ju större serie desto större möjlighet för 

den nya tekniken att få påverkan.22 Logiskt går det ställningstagandet att förstå eftersom en större 

serielängd dels ger en bättre kvantitativ förutsättning för att förmå påverka den befintliga tekniken 

eftersom andelen ny teknik ökar, dels ökar erfarenhetsbasen mer större serier vilket även det ger ett 

större förändringstryck.  

Utöver de rent tekniska kraven argumenterar Hughes för att det också finns strukturella krav som 

måste vara uppfyllda för att de tekniska utvecklingarna skall tas tillvara i en taktisk utveckling. 

Förutom den tekniska förståelsen för att en teknisk utveckling över huvud taget skall komma till 

stånd och den taktiska klarsyntheten att se hur det tekniska systemet kommer förändra striden, 

krävs det också ett ledarskap som förmår ta tillvara på möjligheterna bland problemen. Inspirationen 

till förändring kommer ofta utifrån, men arbetet att genomföra den kommer alltid inifrån 

                                                           
20

 Hughes, s.165. 
21

 Van Creveld, s.231. 
22

 Hughes s.242 
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stridskrafterna.23 Hughes identifierade behov av internt arbete kan förstås som att en taktisk 

utveckling ställer krav på organisationen att dels ha en metod för taktikutveckling, dels resurser att 

genomföra den. Metoden behöver kunna hantera både tillvaratagandet av influenserna, i det här 

fallet behovet av förändring utifrån de tekniska förutsättningarna, och göra taktiken normativ genom 

att befästa den i doktriner och reglementen för att en utveckling skall kunna befästas.  

Förhållandet mellan taktik och teknik i utvecklingen av moderna marina system balanserar enligt 

Hughes logiska resonemang mellan två motpoler: 

- Beroende av ett aktivt försvar, som genom kraftsamling säkerställer att anfallet från en 

motståndare som lyckas genomföra det första effektiva anfallet kan absorberas eller mötas. 

Härigenom väljer man bort möjligheten att uppträda dolt och med hjälp av vilseledning till 

förmån för att kunna genomföra ett kollektivt självförsvar. 

- Beroende av dolt uppträdande och vilseledning, och därmed förhindra att motståndaren 

förmår skapa en målbild och göra målval för att genomföra det första effektiva anfallet.  

Förhållandet kommer sannolikt aldrig att bli statiskt, valet mellan aktivt försvar eller stealth följer 

pendelrörelsen mellan styrkan hos offensiven eller defensiven.24 

Centralt i Hughes resonemang står hans ställningstagande att den taktiska och den tekniska 

utvecklingen inte går att studera var för sig eller ens skilja åt, vilket leder honom till att inte föra 

någon tydlig argumentation för den enda eller andra dominerande påverkansriktningen. Han stödjer 

sina resonemang på omfattande empiri, företrädesvis från de amerikanska sjöstridskrafterna, som 

oftast är aktuell och härrör från tiden efter andra världskriget. Ur Hughes perspektiv är denna period 

särskilt intressant eftersom han återknyter flera grundläggande taktiska principer till den tekniska 

utvecklingen under den tiden. Förutsättningarna för att åstadkomma en taktisk utveckling ligger inte 

bara i det tekniska, utan Hughes pekar också på rent organisatoriska förutsättningar.  

Van Creveld 

Teknisk utveckling per se har enligt van Creveld inte förmågan att påverka taktiken till förändring 

eller utveckling. För att en taktikutveckling skall kunna ske krävs det en organisation som har 

förmågan att konceptuellt sett ta ett steg åt sidan och låta ompröva och omvärdera sin taktik. 

Taktikutvecklingen kräver att organisationen tillåts göra aktiviteter på nya sätt, inte eftersträva att 

                                                           
23

 Hughes s.243. 
24

 Hughes s.312. 
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använda den nya tekniken till att göra samma aktiviteter som förut fast bättre.25 Den tekniska 

utvecklingen handlar inte längre om att utveckla helt ny teknik, utan om att ta befintlig ur sitt 

sammanhang och sammanfoga dem till nya helheter. För att identifiera sådana potentialer krävs det 

flexibilitet och frihet i sinnet inte bara hos tekniker och konstruktörer utan även hos de taktiska 

användarna.26  Den militära organisationen har enligt Van Creveld ett antal inneboende strukturella 

egenheter som i sig försvårar kopplingen från taktiska behov till tekniska lösningar:  

- Behovet av sekretess inom organisationen gör det svårare att sprida influenser så att nya 

potentialer kan upptäckas genom att olika delar sammanfogas till nya helheter. 

- Den förväntade operationsmiljön med osäkerhet och sannolikt kaos har framtvingat stela 

hierarkiska strukturer, underordnande och disciplin. Dessa egenskaper skapar snarare en 

motbild av den flexibilitet som är en förutsättning för att kunna identifiera potentiella 

tekniska lösningar på taktiska problem. 

- Den fria kreativiteten begränsas ytterligare av de krav på säker och tydlig kommunikation 

som den tänkta operationsmiljön ställer, vilka leder till formella kommunikationssätt utan 

utrymme för otydligheter eller onödigt innehåll. 

- De långa ledtiderna på inom materielprojekten gör att det är svårt att förutsäga den 

operativa kontexten för en ny teknologi, vilket gör det svårt att omsätta det taktiska behovet 

i en teknisk lösning 

Van Creveld har också identifierat några omständigheter som begränsar teknikens genomslag på 

taktiken:27 

- Organisationen har svårt att låta en ny teknik få genomslag på taktiken om tekniken inte 

passar in i organisationens föreställningsvärld. Det kan vara svårt för teknik med t.ex. 

avvikande form eller stil att förmå organisationen att tillåta sig en förändring av taktiken. 

- Om tekniken hotar att förändra den strukturella trygghet som finns i organisationen, t.ex. 

status eller livsstil, är förutsättningarna sämre för att den skall leda till en taktisk utveckling. 

Ur detta perspektiv kan man argumentera för att en försvarsmakt som organisation betraktad är 

konservativ till tekniska förändringar, men enligt Van Creveld är en försvarsmakt en ypperlig miljö för 

                                                           
25

 Van Creveld, s.227. 
26

 Van Creveld, s.219. 
27

 Van Creveld, s.223. 
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att ta en idé från konstruktion till i taktiken implementerad teknik, när de taktiska möjligheterna med 

den nya tekniken väl är identifierade.28 

De moderna krigsmakternas tekniska uppbörd kan enligt van Creveld beskrivas som ett hopkok av 

teknisk utveckling; från det senaste till det på gränsen till obsolet som knappt lämpar sig för de 

enklaste uppgifter. Taktiskt sett är den stora spridningen av tekniska generationer en utmaning 

eftersom den bl.a. ställer krav på en omfattande logistik och därmed riskerar att förskjuta balansen 

mellan ”svans och tänder”.  

Van Creveld antar ett mer okonventionellt perspektiv på det kausala sambandet mellan taktik och 

teknik än övriga teoretiker genom att föra resonemang kring de organisatoriska faktorerna utifrån 

vad som verkar vara intuition och logik. Att organisatoriska faktorer inverkar på i vilken omfattning 

tekniken och taktiken förmår påverka varandra gör han inte bara logiskt trovärdigt, utan han placerar 

dessutom dessa organisatoriska av faktorerna mellan de två variablerna teknik och taktik i bägge 

påverkansriktningarna. Van Creveld utgår från att det existerar ett ömsesidigt inflytande mellan 

tekniken och taktiken, och argumenterar implicit för de olika påverkansriktningarna genom att påvisa 

hinder som behöver åtgärdas för att en utveckling inom den ena variabeln skall få påverkan på den 

andra. Således går det att härleda organisatoriska faktorer som underlättar sambandet genom att 

betrakta negationerna av Van Crevelds identifierade begränsningar. Utöver de organisatoriska 

faktorerna ger Van Creveld även en logisk förklaring till varför taktiken, även om den förändras 

utifrån tekniken, inte tillåts utvecklas i samma tempo som tekniken.  

Lautenschläger 

Enstaka tekniska utvecklingars genomslagskraft på den militära arenan i form av taktisk förändring 

eller utveckling är inte allmänt accepterad bland teoretikerna. Lautenschläger hävdar att det läggs 

alltför mycket tillit och förhoppningar till någon form av revolutionerande teknologiska genombrott 

inom den marina arenan. Sammanhangen mellan de mer fysiska och uppenbara egenheterna i den 

marina militära teknologin å ena sidan och taktisk utveckling å andra är inte så tydliga och säkra som 

många teoretiker vill göra gällande.29 Lautenschläger anser inte att det finns någon relevans i att 

diskutera enstaka tekniska utvecklingars påverkan på taktiken, det bidrar bara till att förstärka en 

                                                           
28

 Van Creveld, s.222. 
29

 Lautenschläger, (1983), Technology and the Evolution of Naval Warfare. I Doty, Paul (red) International 
Security, vol 8, s.3. 
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modern mytbildning. Däremot är det relevant att diskutera den effekt som en samverkan mellan 

flera tekniska utvecklingar kan ha på taktiken.30 

Den marina arenan är särskilt mottaglig för taktisk förändring till följd av teknisk utveckling, eftersom 

framförallt sjöstridskrafterna har ett särskiljande förhållande mellan tekniska system och personal 

jämfört med markstridskrafterna. Lautenschläger beskriver förhållandet som att i sjöstridskrafterna 

har stöds och bemannas systemen med personal, medan vapen och system stödjer och beväpnar 

personalen inom markstridskrafterna. Enligt Lautenschläger stärker det teknikens påverkanskraft på 

den marina taktiken som har lett till att kombinationer av flera tekniska framsteg har åstadkommit 

taktiska förändringar, vilka aktörer har haft att antingen anpassa och förmågeutveckla efter eller att 

tappa mark i den taktiska utvecklingen. 31 

Att studera den tekniska utvecklingen och därifrån dra slutsatser om hur taktiken har påverkats eller 

utvecklats är inte det effektivaste sättet att spåra sammanhanget mellan taktik och teknik. Istället 

förespråkar Lautenschläger en snarare motsatt metod för att spåra sambandet mellan taktisk och 

teknisk utveckling. Han tar utgångspunkt i påståendet att den marina krigföringen är under ständig 

och gradvis förändring, snarare evolutionär än revolutionär. De större utvecklingsstegen är därför 

möjliga att urskilja ur den annars jämna utvecklingskurvan, och det är dessa tydliga steg som bör 

utgöra grunden för studien av samverkan mellan teknik och taktik. Först ska man identifiera de 

utvecklingar som avviker från mönstret, och därefter skall man sedan söka tänkbara underliggande 

och samverkande teknologier som kan förklara förändringen.  

Även om det inte går att relatera tekniska utvecklingar till formulerade taktiska behov, går det enligt 

Lautenschläger att resonera i termer av att taktiken förändras när den tekniska utvecklingen 

möjliggör förmågor som tillgodoser de taktiska behoven. På sätt kan taktiken sägas få bida sin tid i 

väntan på att tekniken skall möjliggöra den taktiska förändringen. Sjöstridskrafternas förmåga att 

uppträda i nya operationsområden härleder Lautenschläger till den typen av taktisk utveckling som 

inväntat de tekniska förutsättningarna. Förhållandet taktiken driver teknikutvecklingen kan sträckas 

så långt som att en till militära ändamål anpassning av en redan befintlig kombination av tekniska 

utvecklingar kan förklaras av en taktisk efterfrågan, t.ex. marina plattformar med särskiljande 

egenskaper som hög fart och liten storlek för att kunna kombinera eld, rörelse och skydd. Men längre 

än till den militära tillämpningen klarar inte den taktiska efterfrågan av att påverka den tekniska 

                                                           
30

 Lautenschläger s.4. 
31

 Lautenschläger s.5. 
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utvecklingen.32 Det framtida sambandet mellan teknik och taktik kommer sannolikt inte att dikteras 

av tillförd ny teknologi, utan av en av tre följande möjliga trender: 

- En fortsatt utveckling av kombinationer av befintlig teknik 

- Identifieringen av nya grundprinciper som kan skapa nya förutsättningar för hur 

kombinationer av teknik kan ske 

- Taktiskt nyskapande i form av att nya möjligheter för hur att nyttja redan befintlig teknik 

identifieras. 

Även om det inte motsäger möjligheten att nya teknologiska utvecklingar kommer skapa taktisk 

utveckling, så hävdar Lautenschläger att resonemanget i alla fall låser upp fixeringen vid det nya och 

öppnar upp för beaktande av det befintliga.33 

Lautenschläger ger ett relevant bidrag till undersökningen genom sin argumentation för att flera 

samverkande tekniska utvecklingar kan åstadkomma taktisk utveckling även om enstaka inte kan 

tillräknas påverkanskraft nog för det. Enligt hans teori fordras det inte primärt nya tekniska 

utvecklingar för att en taktisk utveckling skall drivas fram, utan redan befintlig teknik som 

kombineras till nya helheter är mer framgångsrik. Den teorin är dock så omfångsrik i sina alternativ, 

att den ger ett begränsat förklaringsvärde. 

Biddle 

Biddle använder ett större perspektiv på den tekniska utvecklingen än den enskilda tillämpningen 

och dess inverkan på taktiken, och beskriver därför också ett större perspektiv på den taktiska 

förändringen.34 Istället för att låta den tekniska nivån speglas i hierarkiskt sett motsvarande 

krigföringsnivå, t.ex. den teknik som präglar samhället eller tidsepoken mot strategi, tar Biddle ner 

den övergripande tekniska inverkan till den militära taktiska nivån och beskriver dess samverkan. 

Teknikutvecklingar som får taktiska genomslag kan, enligt Biddle, ofta just härledas inte från sådana 

förändringar som riktats mot krigföringen särskilt utan från de övergripande samhällsförändrande 

teknikutvecklingarna i allmänhet som t.ex. industrialiseringen.35 Sådana tekniska förändringar har 

förändrat förutsättningen för krigföringsförmågan i allmänhet och hur att föra krig i synnerhet. Detta 

får konsekvensen att taktiken ställs inför situationer och uppgifter som den inte kan svara upp mot 

och påtvingas därför en förändring. Sådana taktiska förändringar omfattar, enligt Biddle, hela taktiska 
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 Lautenschläger s.16. 
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 Lautenschläger s.50. 
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 Biddle s.30. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN D-UPPSATS Sida 17 av 54 

Örlogskapten Erik Öhrn 

HSU 09-11   2011-03-27 

17 
 

koncept och kan förändra maktbalansen mellan även de mest grundläggande taktiska 

grundbegreppen genom att teknikutvecklingen gör vissa taktiska uppträdanden direkt 

kontraproduktiva.  

Biddle beskriver med det han kallar offensiv-defensiv teorin just hur den tekniska utvecklingen har 

förändrat maktbalansen mellan de taktiska metoderna offensiven och defensiven. Enligt teorin 

ändras inte maktbalansen mellan två aktörer beroende på hur deras tekniska system ger dem 

taktiska möjligheter, utan beroende på om de väljer en offensiv eller defensiv metod. 36 Enligt Biddle 

gynnade och utvecklade den tekniska utvecklingen kring första världskriget den defensiva taktiken, 

eftersom den dittills starkare offensiva taktiken omöjliggjordes av de utvecklade vapensystemen som 

följde i industrialiseringens spår, för att därefter åter förstärka den offensiva taktiken i och med att 

de tekniska systemen utvecklades ytterligare som svar på maktförändringen. Den moderna stridens 

grundläggande principer, som Biddle samlat betecknar som ”force-employment”37, härstammar 

enligt honom från just denna teknik-taktikutveckling.38 Den tekniska utvecklingen förstärker den 

taktiska utvecklingen mot Biddles ”force-employment” och stärker den taktiskt mogna och 

utvecklade aktören gentemot den aktör som tillämpar en otidsenlig taktik. Biddle förklarar detta 

samband med att den tekniska utvecklingen skapar system som slår mot just den föråldrade 

taktikens svagheter, t.ex. statiskt, fysiskt samlat eller osynkroniserat uppträdande, och driver sålunda 

aktörerna till ett taktiskt mer hållbart uppträdande.39  

Biddles resonemang ger ett väsentligt bidrag till undersökningen med resonemanget om hur teknisk 

utveckling inte bara påverkar enskilda taktiska uppträdanden, utan påverkar aktörers preferenser 

vad avser taktiska koncept. Med sitt resonemang påvisar han att styrkeskillnaden mellan två aktörer 

inte primärt skall sökas bland deras olika tekniska system, utan i vilken taktisk metod de har valt 

utifrån hur tekniken förstärker de olika metoderna. Biddle påvisar också att tekniken inte bara driver 

fram en viss utveckling inom taktiken, utan visar också på vilket sätt tekniken motiverar en aktör att 

välja ett visst beteende genom att verka mot äldre och outvecklat taktiskt beteende. 

2.4. Hypotesformulering 

Hittills i undersökningen har teorin använts för att belysa det kausala beroendet mellan teknik och 

taktik. Detta tillvägagångssätt har valts för att skapa en bredare förförståelse och bakgrund inför 
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nästa steg; hypotesformuleringen. Här kommer nu som tidigare påtalats en avgränsning i 

undersökningen att införas för att fokusera den mot det formulerade syftet. Med hjälp av 

hypotesformuleringarna kommer det ensidiga inflytandet som tekniken kan ha på taktiken i de 

moderna marina systemen att undersökas.40  

Krigföringsnivåernas inverkan 

Samverkan mellan tekniken och krigföringen sker på flera nivåer, även om den här undersökningen 

riktar sig mot sambandet teknik och just taktik. Eftersom tekniken är mer direkt närvarande på de 

lägre krigföringsnivåerna än på den strategiska nivån är det logiskt att spårbarheten mellan tekniken 

och krigföringen skiljer sig åt mellan krigföringsnivåerna. Om tekniken är mer direkt närvarande i 

form av vapen, sensorer och motmedel på de lägre krigföringsnivåerna än de högre, får tekniken 

också en tydligare och mer mätbar påverkan på de lägre krigföringsnivåerna än de högre. Hypotesen 

är logisk och teoretiskt trolig, men kommer inte att prövas i undersökningen eftersom den syftar mot 

taktiken och inte de olika krigföringsnivåerna.  

Teknik som stödjer ett offensivt uppträdande 

Hos Biddle återfinns resonemang om att teknikens påverkan inte sker primärt genom de enskilda 

tekniska systemens enskilda förmågor, utan utifrån den förändring i styrkebalansen mellan taktiska 

grundprinciper som tekniken kan generera. Exempelvis har styrkeförhållandet mellan det offensiva 

och defensiva taktiska uppträdandet varierat i historien utifrån den teknik som har utvecklats. Enligt 

Hughes är en av den moderna taktikens grundstenar ”att anfalla effektivt först”. Hans teori beskriver 

därmed principen för den framgångsrika taktiken och enligt Biddles teori är förutsättningen för att 

den skall vara framgångsrik att den rådande tekniken stödjer den. Om tekniken gynnar en offensiv 

taktik har tekniken en större påverkan på taktiken än annars. Även om hypotesen är logiskt 

uppbyggd är den behäftad med definitionsproblem kring den offensiva taktiken, vilket gör den 

svårhanterad och svårfalsifierad. Den kommer därför inte att prövas i denna undersökning.  

Dynamisk teknik men statisk taktik 

Utifrån teoribilden kan det konstateras att tekniken förändras, dessutom snabbt enligt flera 

teoretiker. Utifrån ett empiriskt perspektiv är det också skäligt att konstatera att tekniken förändras i 

                                                           
40

 Ytterligare två hypoteser formulerades men valdes bort pga bristande bärkraft; betydelsen av närheten 
mellan försvarsindustrin och Försvarsmakten samt betydelsen av nya operationsområden. Dessa återges inte 
här av utrymmesskäl. 
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ett varierande tempo genom att betrakta den tekniska utvecklingen inom de marina stridskrafterna 

under de senaste femtio åren. Det finns också teoretiskt stöd för att påstå att taktiken inte förändras 

i samma takt som tekniken, varför det inte verkar finnas ett linjärt förhållande mellan teknik och 

taktik. Det finns också i teorin exempel på faktorer och omständigheter som försvårar den taktiska 

utvecklingen och har en konserverande inverkan på taktiken. Genom att ny teknik tillämpas med 

gammal taktik hålls taktiken därmed relativt konstant trots den tekniska utvecklingen. Hypotesen är 

kontroversiell i undersökningen eftersom den indikerar att det saknas ett kausalt samband mellan 

teknik och taktik, och tanken är därför särskilt intressant att pröva empiriskt.  

Det tekniska systemets storlek är avgörande för den taktiska utvecklingen 

Enligt t.ex. Lautenschläger är inte enskilda tekniska utvecklingar nog för att åstadkomma en taktisk 

utveckling utan det krävs samverkande tekniska utvecklingar. Storleken på det tekniska systemet 

som utvecklas är avgörande för den påverkan på taktiken som tekniken får. Detta sker genom att 

enskilda tekniska förändringar sällan förmår påverka taktiken medan större tekniksystem har större 

möjlighet att påverka. Logiskt kan hypotesen förklaras med att den påverkande massan är större ju 

större de tekniska systemen är. Dessutom innebär de större systemen en större investering ur flera 

perspektiv, bl.a. ekonomiskt, organisatoriskt och prestigemässigt, vilket indikerar att de dels är mer 

genomtänkta och analyserade, dels är mer värdefulla för mottagaren som därigenom blir mer 

benägen att maximera nyttan av dem. 

Betydelsen av en medveten taktikutveckling 

Tekniken kan leda till två typer av taktisk utveckling, en medveten som organisationen bejakar och 

eftersträvar, och en omedveten som sker utan organisationens aktiva deltagande. Teknikens 

påverkan på taktiken har enligt Biddles teori sitt ursprung i att tekniken med sin utveckling straffar 

den äldre och utvecklade taktiken, och kan på så sätt påtvinga taktiken den förändring som den inte 

mäktar med att göra självmant. Men enligt Hughes och Van Creveld finns det organisatoriska 

förutsättningar som måste vara uppfyllda för att tekniken skall ha möjlighet att påverka taktiken. 

Sådana förutsättningar är taktisk kreativitet, viljan att ompröva sin taktik och en struktur för 

taktikutveckling, vilka tillsammans beskriver förmågan till en medveten taktikutveckling. Sålunda är 

teknikens förmåga att påverka taktiken beroende av att organisationen redan har en form och 

struktur för medveten taktikutveckling. 
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Tekniken och egenskyddet 

Teorin visar enligt Hughes på att moderna marina system utvecklas utefter en av två motstående 

vägar; kring principen om ett aktivt försvar som kan möta en motståndares eftersträvade första 

anfall, eller kring principen om att utifrån dolt uppträdande och vilseledning undvika upptäckt och 

inmätning och därmed bekämpning. I kampen mellan verkansmedel och skydd har den tekniska 

utvecklingen gynnat verkansmedlet där storlek och slagkraft inte har kunnat svara upp mot 

utvecklingen av eldkraft. Därav är det rimligt att den marina utvecklingen tar en annan väg, vilket 

Biddle också påstår i teorin om att tekniken förstärker utvecklingen av taktiken mot mer fokus på 

vilseledning och dolt uppträdande. Om tekniken syftar till att skapa förmåga att undvika upptäckt 

framför slagkraft och stryktålighet, kommer tekniken att förmå utveckla taktiken. 

 

Sammanfattningsvis har följande fyra hypoteser formulerats, och kommer att prövas i det följande 

kapitlet: 

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

trots den tekniska utvecklingen.  

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

som tekniken får, genom att enskilda tekniska förändringar sällan förmår påverka taktiken 

medan större tekniksystem har större möjlighet att påverka. 

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

och struktur för medveten taktikutveckling. 

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

stryktålighet, kommer tekniken att förmå utveckla taktiken.  
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3. Empirisk analys 

3.1. Inledning 

I det följande kapitlet kommer de fyra formulerade hypoteserna som bedömdes lämpliga för 

prövning i föregående kapitel att prövas mot det empiriska underlaget. Empirin består, som påtalats 

tidigare, av de två typfallen stridsbåt 90H och korvett Visby. De två plattformarna är inte bara till 

karaktär och syfte vitt skilda, även de båda processerna under vilka plattformarna togs fram skiljer sig 

tydligt åt. Två så skilda typfall inom samma område ger en dynamik åt empirin och stärker dess 

generaliserbarhet. Dock kräver det att de kriterier som används kan samordna resultaten utan att 

riskera att utfallet förvanskas. För att underlätta läsandet och bevara fokuset på hypoteserna, prövas 

de båda fallen hypotes för hypotes, med respektive diskussion i anslutning till den empiriska 

prövningen. Varje hypotesprövning kommer att avslutas med en för fallen gemensam analys, vilka 

slutligen sammanställs i den avslutande sammanfattningen. De olika hypoteserna kommer att få 

olika stort utrymme i kapitlet beroende på både hypotesens utformning och det empiriska 

underlaget. Premisser som innefattar registrering av taktiken och dess förändring är t.ex. särskilt 

utrymmeskrävande. Prövningen av den första hypotesen innefattar den för alla hypoteser 

övergripande premissen att det har skett någon taktisk utveckling genom tekniken, varför den 

kommer att ianspråkta en avsevärd del av utrymmet i kapitlet. Resultatet av prövningen av den 

första hypotesen används sedan för de övriga hypoteserna där så är motiverat. 

För att kunna karaktärisera taktik och registrera förändringar i taktiken kommer det här att skapas 

ett enkelt verktyg, vilket sedan används i den empiriska delen av undersökningen. Detta bygger på 

att taktiken studeras ur två perspektiv, dels ur ett normativt perspektiv och dels ur ett praktiskt 

perspektiv. När taktiken betraktas ur det normativa perspektivet kommer den att kallas för normativ 

taktik, och den beskriver taktiken utifrån fastställda taktiska reglementen. Den normativa taktiken 

förutsätter att det finns en bakomliggande process för att hantera de olika influenser som utövar ett 

förändringstryck på den befintliga taktiken. Processens utformning eller innehåll är inte relevant för 

att beskriva analysverktyget, det essentiella för den normativa taktiken är att processen har som 

syfte och funktion att styra och samordna det taktiska uppträdandet för att bevara eller utveckla 

taktiken genom fastställda reglementen. Den normativa taktiken går således att studera i de 

fastställda taktiska reglementena. Eftersom gränsdragningen mellan taktik och stridsteknik har 

hanterats olika både över tiden och mellan sjöstridskrafterna och amfibiestridskrafterna, kommer 

företrädesvis de övergripande taktiska reglementena (TRFL resp TRKA) att användas som indikatorer 
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på den normativa taktiken för att därmed minimera oklarheter i gränsdragningen mellan högre och 

lägre reglementen. 

Ur det praktiska perspektivet kallas taktiken nedan för tillämpad taktik, och beskriver taktiken som 

den faktiskt utövas med förbanden i operationsområdet för att uppgifterna skall kunna lösas på 

avsett vis. Den tillämpade taktiken kan i olika stor omfattning formas av och representera den 

normativa, i de fall då reglementen styr det taktiska uppträdandet i ett strikt uppifrån-och-ner-

perspektiv kommer de två formerna överensstämma i stor omfattning. Men den tillämpade taktiken 

kan också skilja sig från den normativa som en reaktion på ett förändringstryck eller influens som 

ännu inte har blivit normativt genom en formell taktikutvecklingsprocess. Den tillämpade taktiken är 

betydligt svårare att registrera än den normativa då det är mycket svårt att uppbringa 

dokumenterade observationer av den praktiska tillämpningen av taktik. Registreringen av den 

tillämpade taktiken för det här konstruerade analysverktyget sker genom observationer av 

förutsättningarna för den tillämpade taktiken, framförallt huruvida övning och träning är anpassad 

efter tekniken, samt genom redogörelser för den tillämpade taktikens karaktäristik. 

3.2. Empirisk prövning 

Hypotes 1 

Genom att ny teknik implementeras inom ramen för gammal taktik hålls taktiken därmed relativt 

konstant trots den tekniska utvecklingen. 

Hypotesen fokuserar på hur den nya tekniken faktiskt nyttjas i den taktiska kontexten. Vid 

tillämpning av ny teknik kan det vara en hämmande faktor för den taktiska utvecklingen att tekniken 

tillämpas med en taktik som är framtagen och utvecklad för tidigare generationers teknik.41 Den 

normativa taktikens aktualitet definieras av de taktiska reglementen som reglerade taktiken vid tiden 

för implementeringen av tekniken, och då med avseende på faktisk ålder och ursprung. En normativ 

taktik som är utformad för en teknik vars syfte och karaktäriserande förmågor skiljer sig åt från den 

nya tekniken, och en taktisk kontext som är skild från den aktuella, är att anse som gammal i 

sammanhanget. Den tillämpade taktikens aktualitet definieras av grunderna till och karaktäristiken 

hos taktiken som den utövades av de användare som tog emot tekniken. En tillämpad taktik som är 

direkt hämtad från det taktiska nyttjandet av tidigare teknik, utan att ha förändrats eller utvecklats 

med fokus på den nya teknikens förmågor är också att anse som gammal. Vad avser 
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 Hughes s.242. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN D-UPPSATS Sida 23 av 54 

Örlogskapten Erik Öhrn 

HSU 09-11   2011-03-27 

23 
 

taktikutvecklingen som tekniken eventuellt har åstadkommit behöver både den normativa och den 

tillämpade taktiken betraktas med avseende på förändringar som kan härledas till tekniken, eftersom 

förändringen kan ha nått den tillämpade taktiken utan att den har blivit normativ. Sålunda är det 

tillräckligt att kunna identifiera påverkan av tekniken i någon av de två taktiska formerna för att en 

förändring skall anses föreligga. Först kommer resultat och diskussion att redovisas för den taktiska 

kontext som tekniken implementerades i, därefter för den taktiska utvecklingen. 

Korvett Visby 

Det första fartyget i serien sjösattes 2000. Runt 2004-2005 var färdigställandegraden och 

utrustningsnivån så pass långt gången att det var möjligt att börja praktiskt taktisera med fartygen.42 

Den normativa taktiken som var rådande både under projektet och vid leveransen av de hittills till 

Försvarsmakten levererade plattformarna utgjordes av Taktikreglemente för Flottan (TRFL).43 TRFL 

fastställdes 1987 och var framtagen i samband med att de svenska sjöstridskrafterna övergick till den 

lätta flottan med korvetter, robotbåtar och patrullbåtar som ytstridsplattformar istället för den 

tidigare konstellationen med jagare som primära plattformar förstärkta med olika klasser av 

torpedbåtar.44 Den för TRFL dimensionerande taktiska kontexten var nationellt försvar för 

invasionsförsvar och för att hävda den territoriella integriteten, i strider med sjöstridsförband mot 

sjöstridsförband. Taktiken utgick från förbandsuppträdande där lägsta enhet som taktiserades med 

var division.45 Skyddet för förbanden fanns i skärgårdsmiljön, där man också hanterade sitt behov av 

basering. Ledningen av förbanden var i TRFL tydligt reglerad med en ledningsstruktur från en 

företagsledning i land till en taktisk ledare till sjöss. Strukturen var klar och fördelade endast 

begränsat ledningsansvar från den taktiska ledaren och nedåt.46 Eftersom Visbyserien skulle komma 

att bestå av fem fartyg, av totalt sju ytstridsfartyg i flottan som helhet, blev ett förbandsuppträdande 

aldrig aktuellt för Visby. Att en begränsad numerär var ett faktum vid beställningen av Visby 

återspeglas i att av motiven till mångfunktionaliteten, att kunna göra lika mycket med mindre.47 För 

Visby var det dominerande taktiska axiomet att kunna hantera duellen mellan fartyg och vapen, de 

vapen som åsyftades var i första hand sjömålsrobotar och anfallande stridsflyg, och behovet av skydd 

skulle hanteras med en överlägsen signatur. Dessutom gjorde den förbättrade uthålligheten att 
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 FMV, http://www.fmv.se/WmTemplates/page.aspx?id=586, 2011-03-18 
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 Chefen för Marinen (1987). Taktikreglemente för flottan. Stockholm. 
44

 Von Hofsten, G & Rosenius, F. (red) (2009), Kustflottan: De svenska sjöstridskrafterna under 1900-talet. 
Stockholm: Kungliga Örlogsmannasällskapet, s.383. 
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 Chefen för Marinen (1987). 
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 Chefen för Marinen (1987). 
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behovet av baser förändrades till ett behov av sjögående underhåll.48 Att Visby fokuserades mot 

internationella insatser återspeglas i de särskilda tekniska åtgärder som genomfördes innan 

leveransen till Försvarsmakten. Syftet med installationerna var att möjliggöra nyttjande av fartygen i 

internationella insatser omgående efter leverans. Installationen av tyngre vapensystem som mer 

syftar åt att lösa invasionsförsvarsuppgifter (t.ex. sjömålsrobot och minröjningssystem) sköts enligt 

införandeplanen till att genomföras vid senare tidpunkt. Den internationella kontexten präglas av en 

helt skild ledningsstruktur jämfört med den som presenterades i TRFL. Istället för en rörformad 

struktur är den internationella ledningsstrukturen betydligt bredare med ledningsansvar fördelat i 

flera skikt både efter funktioner och geografiskt område.49 Den normativa taktiska kontexten som 

Visby implementerades i utnyttjade inte de förmågor som Visbys teknik skapade, utan hade sitt 

ursprung i tidigare tekniska system. 

För den tillämpade taktikens behov uppfattades det att det uppstod ett vakuum i avsaknad på aktuell 

normativ taktik allt eftersom TRFL blev uppenbart obsolet.50 Till del fylldes tomrummen med de 

internationella reglementen och taktiska procedurer som inhämtades under de internationella 

övningarna.51 De existerade till övervägande del endast som underhandskopior och individuellt 

tillverkade lathundar. Det fanns under tiden vid provturskommandot inte någon uppgift för 

organisationen att taktikutveckla under projektets gång, utan det lämnades till de mottagande 

besättningarna. Uppgiften för provturskommandot var att för FMV verifiera och validera 

plattformarna mot fastställda tekniska målsättningsdokument.52 Under provtursverksamheten gjorde 

dock de inblandade besättningarna taktiska iakttagelser utifrån de förmågor som provades och den 

egna kompetensen och erfarenheten, kring hur tekniken skulle kunna omsättas taktiskt. De 

iakttagelserna gjordes dock på individnivå. Det fanns ingen form eller något utrymme för att vare sig 

befästa eller pröva de iakttagelserna under provtursperioden.53 Det kan förstås som att den 

tillämpade taktik som fanns tillgänglig vid provtursverksamhetens start var också rådande vid 

leveransen, i alla fall vad avser anpassningen till Visby. Detta styrks av flera informanters utsagor om 

att det inte var någon skillnad i hur det taktiserades med Visby jämfört med föregående och liknande 

stridsfartygssystem.54 Att så var fallet ansåg en informant vara i princip självklart, eftersom det inte 
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 Försvarsmakten (2010), Taktikreglemente för Marinen, s.02-11–02-15. 
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ännu hunnits genomföras någon taktikutveckling.55 Att det vid implementeringen av Visby i 

Försvarsmakten uppfattades ligga stort fokus kring att under mycket högt tempo kunna sätta dem i 

beredskap indikerar också att det under implementeringen inte fanns utrymme för att taktikutveckla 

samtidigt som att öva besättningarna för sina nya uppgifter att genomföra verksamhet i 

Försvarsmakten istället för systemprover, vilket också återges i två informanters utsagor.56  Fem 

månader efter leverans skulle fartygen vara beredskapssatta för nationella behov och ytterligare sex 

månader senare vara certifierade för internationell beredskap.57 Förutsättningarna för att den 

tillämpade taktiken skulle ha förändrats med anledning av Visbys teknik inför implementeringen 

bedöms därför som begränsade. Att så var fallet bekräftas av den muntliga empirin, som 

samstämmigt och i visst fall med självklarhet hävdar att den tillämpade taktiken som Visby 

implementerades i härstammade från tidigare system där besättningarna har byggt sin erfarenhet 

och kompetens. 

 

Den normativa taktiken fick ett nytt styrande dokument 2010, då Taktikreglemente för 

marinstridskrafterna (TRM) ersatte de två tidigare skilda marina taktikreglementena TRFL och TRKA 

(Taktikreglemente för kustartilleriet).58  Bakgrunden till TRM är enligt författarna att Marinen hade 

ett behov av en taktisk bottenplatta både att stå på och att utveckla sin taktik ifrån.59 Utvecklingen av 

TRM från TRFL har skett utifrån två influenser; att samordna den marina taktiken i ett reglemente 

och att föra in de internationella influenser, som tidigare har funnits endast i den tillämpade taktiken, 

i den normativa taktiken.60 Den internationella prägeln på TRM bekräftas av projektledaren för TRM: 

”När vi har dokument från NATO att använda oss av, så stödjer vi oss givetvis på dessa.”61 Att 

fullständigt redovisa den förändring som har skett inom den normativa taktiken från TRFL till TRM 

kräver en jämförande studie som ligger utanför ramarna för denna undersökning, men TRM 

avhandlar vare sig taktiskt utnyttjande av förmågan till signaturanpassning eller innebörden av 

mångfunktionalitet, vilka är de två mest framträdande förmågorna som särskiljer Visby från tidigare 
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stridsfartygssystem.62 Det är å ena sidan ett stort utvecklingssteg som har tagits med TRM, men det 

är å andra sidan inte möjligt att återfinna någon prägel av den teknikutveckling som Visbysystemet 

representerar med de tillförda förmågorna. I kontrast till detta står projektledarens för TRM 

förhoppningar om att innehållet i TRM skulle utformas med hänsyn till de nya förmågor som 

stridsfartygen besitter.63 Den normativa taktiken innehåller dock inga särskiljande drag som går att 

härleda till utvecklingen av smygteknik eller utvecklad mångfunktionalitet.64  

Utvecklingen av den tillämpade taktiken som har skett under de senaste tio åren betecknas som 

driven av strävan efter interoperabilitet och hantering av asymmetriska hot,65 samtidigt som några 

informanter anser att taktikutvecklingen har stagnerat sedan ca 10 år tillbaka.66 Implementering av 

NATO-baserade metoder identifieras inte med naturlighet som en taktikutveckling av alla 

informanter. En anledning till det kan vara att de metoderna ofta uppfattas som suboptimerande för 

svenska system i andra fall än när interoperabilitet är det som eftersträvas. En informant uppgav att 

utvecklingen mot interoperabilitet inte innebar någon taktisk utveckling i sig, endast utveckling av 

processer för samverkan.67 Två av informanterna uppgav att det på besättningsnivå hade 

identifierats några områden där man aktivt försöker utnyttja och utveckla taktiken. De områden som 

avsågs var förmågan till extremt kustnära uppträdande och utnyttjande av den goda 

manöverförmågan vid nära eskort av andra enheter. Dessutom ansåg man genom resultaten av 

genomförda övningsmässiga robotdueller att ytstridsförmågan hade förbättrats av Visbys teknik, 

men att det ännu inte lett till någon förändring av taktiken.68 Annars anser även de informanterna att 

Visby nyttjas i stort i likhet med tidigare system, men att Visby presterar lite bättre- ”bättre men inte 

annorlunda”.69 Att kunna uppträda mer fritt för att skapa ett förhandsläge genom 

underrättelseinhämtning och signaturanpassad spaning är en av de förmågor som Visby har medfört 

förhoppningar om med sin förmåga till signaturkontroll. Flera av informanterna identifierar också 

många möjligheter som denna förmåga skulle kunna medföra i den taktiska situationen, men ingen 

av dem har beskrivit hur den taktiken har omsatts vare sig till normativ- eller tillämpad taktik med 

hjälp av Visby. Likadant utpekas möjligheten att operera helikopter från Visby som en kraftfull 

potential för taktikutveckling, men möjligheten har ännu inte omsatts i praktiken. De informanter 
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som uppgav att de har observerat en strävan att utnyttja Visbys teknik genom att utveckla det 

taktiska uppträdandet är de informanter som är närmast och har starkast påverkan på den 

tillämpade taktiken. Utsagorna indikerar att det på besättningsnivå pågår ett kreativt taktiskt tänk 

utifrån plattformarnas förmågor. Dock är de förmågor man strävar att utveckla inte särskiljande för 

Visbys teknik och de förmågorna har funnits i samma omfattning på tidigare plattformar. Däremot 

kan de observationer som gjorts avseende resultaten av ytstridsövningarna mycket väl härröra från 

Visbys särskiljande förmåga till signaturkontroll, eftersom robotdueller grundar sig i förmågan att 

upptäcka och utvärdera mål före motståndaren och båda delarna försvåras av att motståndaren 

förmår dölja eller förvanska sin signatur. Inom det området ansåg man däremot inte att 

observationerna ännu lett till att taktiken hade förändrats, utan taktik och metodik var desamma 

som använts på tidigare system. Sammanfattningsvis var det ingen av informanterna som kunde 

identifiera några förändringar av den tillämpade taktiken som gick att hänföra till den tekniska 

utvecklingen som Visby har inneburit, vilket också framgår i informanternas samlade utsagor. 

Stridsbåt 90H 

Då stridsbåt 90H levererades 1991 bestod den övergripande normativa taktiken av TRKA, utgiven 

1988.70 Bakgrunden till reglementet var den omfattande omdaning som kustartilleriet stod i med 

övergången mot rörliga förband där den kölbundna taktiska och operativa rörligheten var en viktig 

komponent.71 Omvandlingen innebar både utveckling av befintliga förbands taktik, men även 

taktikutveckling för nyuppsatta förband. Det tidigare kustförsvaret var uppbyggt kring fast 

områdesförsvar med fortifikatoriskt skyddade installationer som ryggrad i systemet i form av både 

minsystem och artillerisystem, kompletterat med några rörliga komponenter som artilleri och 

kustjägarförband.72 En del av organisationsförändringen, med tillhörande taktikutveckling, prövades 

1981 och gav omfattande erfarenheter för de kommande besluten. Förutom behovet av 

taktikförändring identifierades också behovet av teknisk utveckling av systemen för de befintliga och 

tilltänkta förbanden.73 TRKA beskriver kustartilleriet som bestående av fasta och rörliga förband, där 

de rörliga förbanden är operativt rörliga till sjöss med egna fartyg eller till lands med egna fordon.74 

De amfibiebataljoner som skulle tillgodose behovet av lättrörliga skärgårdsförband formades ur de 
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rörliga spärrkompanierna med sjöburen taktisk rörlighet och ur de begränsat taktiskt landrörliga 

spärrbataljonerna.75 I TRKA beskrivs taktiken för amfibieförbanden så som den skulle behöva 

utformas efter resultaten av 1981 års prov och försök, men utan att de tekniska förutsättningarna är 

helt tillgodosedda. Till exempel är inte förbanden i sin helhet rörliga på egen köl, vilket är grunden för 

att taktiken skall vara genomförbar. Enligt de kriterier som sattes upp i inledningen av 

hypotesprövningen är inte den normativa taktiken att anse som gammal eftersom den utvecklades ur 

samma identifierade behov som utgör grunden för stridsbåten, även om den inte var färdigutvecklad 

mot den kommande tekniken. 

Den tillämpade taktiken som stridsbåt 90H implementerades inom går att studera genom processen 

kring framtagandet av systemet, som är väl beskriven både i skrift och i muntlig skildring. Enligt flera 

informanter är stridsbåtsprojektet ett avvikande projekt i den meningen att det innehöll en stark 

användargrupp som syftade till att både tekniskt och taktiskt prova systemet.76 Under projektarbetet 

bevakade användargruppen med hjälp av sina respektive referensgrupper de taktiska aspekterna i 

tekniken och resultatet i form av stridsbåt 90H beskrivs som en kompromiss mellan FMV och 

användargruppen.77 Försöken med flera olika typer av provplattformar som genomfördes under 

utvecklingsprocessen tog sitt ursprung i de prover som genomfördes 1981. De taktiska erfarenheter 

från den tiden sammanfördes med resultatet av de första provplattformarna och resulterade i några 

taktiska slutsatser, t.ex. att nyttja högre fart för att öka skyddet genom att minska transporttiden till 

landstigning, att använda båtarna som stridande plattformar och inte bara transportresurser, och att 

sprida förbandet på fler kölar för att reducera skadeutfallet vid bekämpning.78 Erfarenheterna följde 

projektet så att det taktiska värdet av fart, vikten av att med båtarna föra truppen långt fram och 

därmed behovet av att kunna strida med båtarna för att både skydda sig själv och bekämpa andra 

mindre plattformar beskrevs och motiverades för mottagaren vid leveransen av stridsbåt 90H.79 Som 

kontrast till detta bör nämnas att en av informanterna uppgav att det tog avsevärd tid att utveckla en 

fungerande taktik och stridsteknik för stridsbåt 90H, samtidigt som han anger att stridsbåten just 

utgjorde en stor del av den taktiska och operativa rörlighet som skulle prägla amfibiebataljonen.80 

Förutsättningarna för att den tillämpade taktiken skall ha haft en hög grad av anpassning efter det 

tekniska systemets förutsättningar är goda med tanke på att de taktiska tankarna kring en liknande 
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plattform hade identifierats och dokumenterats redan innan projektet startade genom taktiska prov 

och försök med befintliga system. Att projektet dessutom innehöll en inflytelserik användargrupp 

som förmådde påverka kravformuleringarna utifrån de taktiska slutsatser man dragit från prov och 

försök, indikerar att plattformarnas förmågor och taktiska möjligheter till stor del redan var kända 

under projektets gång. Eftersom användargruppen hade sitt ursprung i ett mottagande förband och 

de taktiska proverna genomfördes vid eller i närheten av förbandet, var tekniken och de taktiska 

resultaten av prov och försök redan bekanta när plattformarna levererades. Härav dras slutsatsen att 

det är rimligt att anta att den tillämpade taktiken i vilken stridsbåt 90H implementerades i stor 

utsträckning var utformad efter plattformarnas teknik. Däremot går det inte att säga någonting om 

hur långt den taktiska utvecklingen hade nått, vilket kan förklara utsagan att utvecklingen tog 

avsevärd tid. Den utsagan skall också värderas utifrån det faktum att informantens erfarenhet från 

systemet härrör från en kort period med de två första plattformarna då dessa plattformar endast var 

tillgängliga under del av tiden, och att informanten kontaktades för undersökningen för andra 

kompetensområden. Den dragna slutsatsen styrks istället av dåvarande marinstabschefen som säger 

att Stridsbåt 90H levererades med ett taktiskt tänk, så att ”stridsbåt 90H landade rätt in i taktiken”.81 

 

Utvecklingen av den normativa taktiken från TRKA gick i strikt mening direkt till TRM 2010. I 

praktiken skedde däremellan en normativ process för stridsbåtstaktiken i och med reglementet 

Kustartillerireglemente Amfibiebataljon (KAR Amfbat) 1998.82 Reglementet syftar till att beskriva 

amfibiebataljonen som förband med sina förmågor och hur att strida med förbandet. KAR Amfbat 

befinner sig hierarkiskt en nivå under TRKA och den efterföljande TRM, men särskiljer sig från de 

lägre taktiska reglementen som sjöstridskrafterna har använt då KAR Amfbat beskriver taktiken för 

ett helt förband, inte en enskild stridsfunktion. Reglementet har därför en övergripande 

genomslagskraft.83 Grunden för amfibiebataljonens taktik är förmågorna till snabb omgruppering, 

kraftsamling och förflyttning. Dessa förmågor bygger i sig på att förbandet kan strida ilastat i sina 

båtar, leda med båtarnas system och understödja egen strid med båtarnas beväpning.84 Bataljonen 

grundar sin rörlighet till övervägande del på stridsbåt 90H och i övrigt på de båtar som utvecklades 
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utifrån stridsbåten.85 Stridsbåten uppges vara nödvändig för det taktiska koncept som utgjorde strid 

med amfibiebataljon. I och med dess teknik kunde tidigare fasta system nu bli rörliga (t.ex. förmåga 

att snabbt utlägga mineringar och bära robotsystem), och konceptet hade sålunda varit omöjligt att 

förverkliga utan tekniken. Amfibiestridskrafterna hade i så fall fått välja en annan utvecklingsväg. 86  

Således utgör den teknik som särskiljer stridsbåten från tidigare plattformar (båtarnas beväpning för 

eget understöd, ledningssystem och förmågan att strida direkt från båtarna med både burna och 

båtbundna vapen) grundstommen för den taktik som beskrivs i Kar Amfbat. ”Utan förmågan att lyfta 

hela bataljonen på egna kölar hade amfibiebataljonen varit ett omöjligt projekt”87 äger sin riktighet i 

den normativa taktiken, däremot är den förmågan inte beroende av den tekniska utveckling som 

stridsbåten innebar. Den hade kunnat lösas med äldre teknik med en annan kvantitet än vad som var 

tillgänglig. Att stridsbåt 90H med sin teknik har haft påverkan på taktiken framgår tydligt av 

undersökningen. 

 

Den tillämpade taktiken hade börjat utvecklas redan innan tekniken var levererad, eftersom de 

taktiska försök som redovisats ovan indikerade ett antal områden där en taktikutveckling var 

nödvändig.88 Efter införandet av stridsbåt 90H utvecklade amfibiebataljonen sin taktik genom att 

börja framrycka radartyst med hjälp av den nya navigationstekniken, ledning skedde under 

förflyttning genom ledningsförmågan som fanns inbyggd i stridsbåten, målinvisning genomfördes 

med hög precision genom ledningssystemet och man utvecklade metoder att luftförsvara sig och till 

del tillgodose sitt behov av understöd vid landstigning med egen beväpning. Det senare behovet av 

taktikutveckling accentuerades ytterligare i samverkan med den höga fart som tekniken medgav.89 

Det faktum att plutonerna nu var tvungna att förflyttas i halvor till skillnad från föregående system 

som lyfte hela plutoner åt gången ställde också krav på att taktiken. Förmågan att hålla 

motståndaren i ovisshet om var förbandet skulle uppträda med stora omfattningar och möjlighet att 

verka över stora ytor utvecklades med stridsbåten genom kombinationen av dess höga fart, mindre 

djupgående, avsaknad av känsliga roder- och propellerinstallationer och förmåga till dold 
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förflyttning.90 Dessutom kunde nu stridsbåtar skydda varandra, framförallt vid landstigning, mot både 

yt- och lufthot.91 Det empiriska underlaget för att belägga den tillämpade taktiken som den 

utvecklades efter stridsbåtens implementering är begränsat, eftersom den tillämpade taktiken över 

lag inte dokumenteras och det har gått så pass lång tid att det idag är svårt att lokalisera muntliga 

källor som med relevans kan uttala sig om detaljerna. Dock är de tillgängliga källorna övertygande 

samstämmiga i sina utsagor, vilket borgar för att det är möjligt att dra slutsatser utifrån materialet. 

Dessutom är förhållandet så relevant att undersöka att en mindre omfattande empiri inte är skäl att 

avstå från undersökningen. Utifrån informanternas utsagor och de nedtecknade empiriska källorna är 

det rimligt att påstå att stridsbåt 90H med sin teknik har påverkat den tillämpade taktiken på ett 

påtagligt sätt, genom att det taktiska nyttjandet av amfibiestridskrafter som det sker efter 

stridsbåtens implementering inte hade varit möjligt utan tekniken. Det går däremot inte att avgöra 

huruvida det ursprungligen är taktiska krav som har format tekniken så att den förmår förändra 

taktiken, eller om taktikutvecklingen är från början till slut teknikdriven. 

 

Sammanfattning 

Undersökningen visar att Visby implementerades inom ramen för en taktik som var utvecklad för 

föregående system och inte var anpassad efter Visbys särskiljande teknik. Utvecklingen av den 

normativa taktiken skedde först när TRM fastställs i december 2010, och då är de drivande 

faktorerna enligt den här undersökningen andra än Visbys särskiljande teknik. Det förefaller som att 

den utveckling som har inletts av den tillämpade taktiken är att härröra från den sedan tidigare 

tekniska system redan beprövade och befästa taktiken, och inte utifrån Visby som särskiljande 

tekniskt system. Hypotesen har alltså inte gått att falsifiera med fallet Visby, tvärtom är den bestyrkt 

av prövningen. Men det kan däremot föreligga även andra faktorer än den som studerats här som 

konserverar taktiken.  

Empirin för stridsbåt 90H visar att både den normativa och den tillämpade taktiken som stridsbåten 

implementerades i redan var anpassad efter den nya tekniken. En starkt bidragande orsak till detta 

kan antas vara de taktiska behov efter ny teknik som skapades i och med de taktiska försök som 

gjordes 1981, tillsammans med projektgruppens utformning som medgav betydande taktiskt 

inflytande och försök. Vidare visar resultatet entydigt att stridsbåten med sin teknik har påverkat 
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taktikutvecklingen inom amfibiestridskrafterna, både normativt och tillämpat. Hypotesen har alltså 

inte gått att falsifiera med fallet stridsbåt 90H, men kan heller inte anses bestyrkt eftersom det efter 

undersökningen framkom att utgångsläget för stridsbåten skilde sig från den inledande premissen i 

hypotesen.  

Sammanfattningsvis för den första hypotesen kan det konstateras att den alltså inte är möjlig att 

falsifiera med det empiriska underlag som legat till grund för denna undersökning, men kan anses 

vara bestyrkt i fallet Visby. 

 

Hypotes 2 

Storleken på det tekniska systemet som utvecklas är avgörande för den påverkan på taktiken som 

tekniken får, genom att enskilda tekniska förändringar sällan förmår påverka taktiken medan större 

tekniksystem har större möjlighet att påverka. 

Enligt hypotesen skall ett större nytt tekniskt system ha en större påverkanskraft än ett mindre 

system, vilket grundar sig i att påverkanskraften är beroende av någon form av massa i systemet. Den 

massan kan betraktas ur olika perspektiv; t.ex. ekonomiskt, organisatoriskt, kvantitativt eller 

prestigemässigt. Eftersom den ekonomiska aspekten på nya tekniska system i Försvarsmakten 

hanteras långt ifrån den nivå som genomför det taktiska brukandet och den taktiska utvecklingen, är 

inte ekonomin ett relevant perspektiv för den här undersökningen. Prestige kan uppstå på flera 

nivåer, alltifrån enskilda användare som har ett stort personligt förtroende till ett utvecklat system 

till befattningshavare med avgörande inflytande på materielanskaffning som kan satsa ett stort 

förtroendekapital i ett nytt system. Till del kan det prestigemässiga perspektivet vara beroende av 

det ekonomiska, men kan också ha andra drivkrafter som t.ex. personlig övertygelse. Det 

prestigemässiga perspektivet är behäftat med omfattande mätproblem, inte minst p.g.a. tendenser, 

och kommer inte heller att användas för den här undersökningen. Det kvantitativa perspektivet kan 

beskriva teknikens påverkande massa genom att helt enkelt mäta den kvantitativa mängden eller 

storleken, men det ger inga relevanta data om inte den informationen värderas mot den helhet som 

den utvecklade tekniken utgör en del av. Därför tillämpas här ett perspektiv som av författaren väljs 

att benämnas organisatoriskt och som kombinerar en kvalitativ och en kvantitativ aspekt. Den 

kvalitativa aspekten beskriver hur stor del av det tillförda systemet som faktiskt utgörs av, för det 

avsedda förbandet eller den taktiska kontexten, ny teknik. Detta är relevant att mäta eftersom det är 

den nya teknikens påverkan på taktiken som eftersöks. Den kvantitativa aspekten beskriver hur stor 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN D-UPPSATS Sida 33 av 54 

Örlogskapten Erik Öhrn 

HSU 09-11   2011-03-27 

33 
 

del det nya systemet utgör av den totala systemmängden i förbandet eller den taktiska kontexten. I 

de två aktuella fallen är alltså frågan hur stor del av sjöstridsförbandens stridsfartygsbestånd som 

Visby utgör respektive hur stor del av amfibiebataljonens båtbestånd som stridsbåt 90H utgör. Den 

kvantitativa aspekten är relevant eftersom den nya tekniken behöver konkurrera med befintlig teknik 

om det taktiska utrymmet, utnyttjandet och uppmärksamheten. 

Korvett Visby 

Konstruktören Kockums använder frasen ”definitionen på smygteknik till sjöss” för att beskriva 

fartyget, med innebörden att minimera flera av de sända och reflekterade signaturer som kan 

detekteras av en motståndare. Vidare beskrivs mångfunktionalitet och konstruktionsteknik, 

inkluderande skrovmaterial och maskineri, som karaktäriserande för systemet. Skrovmaterialet delas 

upp i påverkan på både smygförmågan och fartkapaciteten.92 Försvarets materielverk väljer att 

betona smygteknik, mångfunktionalitet och framdrivningssystem när de presenterar plattformen 

bland sina projekt.93 Även en fd projektledare för Visby använder smygteknik och 

mångfunktionaliteten som beskrivning av fartygets huvudkaraktäristik vid tiden för sjösättningen av 

den första plattformen.94 Ett par år efter att fartygen har påbörjat sin provtursverksamhet betonas 

inte framdrivningssystemet på samma sätt, medan smygteknik och multifunktionalitet fortfarande 

betonas som fartygets tongivande bidrag till det svenska marina konceptet.95 Ur Försvarsmaktens 

perspektiv beskrivs Visby som en flexibel plattform med smygteknik och mångfunktionalitet som 

karaktäristik, där mångfunktionaliteten bygger på att systemen kan användas för olika syften men av 

samma personal.96 Bland användarna beskrivs den skiljande karaktäristiken som smygteknik och 

helikopterkapacitet, däremot anses inte mångfunktionaliteten eller manöverförmågan utgöra någon 

avgörande särart från föregående system. Plattformarna uppfattas i grunden vara relativt lika 

föregående korvettsystem.97 Mångfunktionaliteten i teknisk mening att ett system kan användas för 

flera syften men av samma personal (sonarsystem för ubåtsjakt och minröjning eller spaningsradar 

för luft- och ytövervakning) har funnits i tidigare plattformar, både minröjnings- och ytstridsfartyg, 
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och utgör sålunda ingen särskiljande teknik. Däremot är smygtekniken i sin utvecklade form som den 

har tillämpats på Visby ny för sjöstridskrafterna. Signaturkraven har inte tillåtits diktera kraven för 

konstruktionen av ett svenskt ytstridsfartyg tidigare så som det har skett på Visby där de har haft 

inverkan på bl.a. framdrivningssystem, skrovmaterial, skrovform, vapen- och sensorinstallationer. 

Sverige blev med Visby världsledande i smygteknik.98 Tekniken för att hantera helikopter, både som 

landningsplats och för att använda helikopter som en av fartygens övriga sensorer eller vapensystem, 

är ny för sjöstridsförbanden och innebär införandet av helt nya förmågor. Sammantaget är det 

sålunda smygtekniken och helikopterförmågans olika komponenter som är särskiljande för Visby ur 

det kvalitativa perspektivet och som utgör den teknik som enligt hypotesen kan utveckla taktiken. 

Även om det är endast två teknikområden som har identifierats, är det teknik som i sin tillämpning 

möjliggör helt nya förmågor och därför kan få avsevärd påverkan. Men med hänsyn till den stora och 

komplexa systemmängden som utgör ett stridsfartyg, utgör den ändå bara en begränsad del. 

Kvantitativt sett utgör Visby i nuläget 30 % av de rustade ytstridsfartygen, 45% om 

provtursplattformen inräknas, men endast 20% respektive 25% när sjöstridsflottiljernas 

minröjningsfartyg beaktas. Det är relevant att räkna med minröjningsfartygen i resonemanget, 

eftersom sjöstridsflottiljerna sedan 2004 består av både minröjnings- och ytstridsfartyg med utökad 

integrering både personellt och i verksamheten vilket förstorar gränsytan för taktikutvecklingen.99 

Visbykorvetternas besättningar består dessutom av en blandning av personal från de två olika 

fartygstyperna. 

Ur det sammanvägda organisatoriska perspektivet är den del av Visbys särskiljande teknik enligt den 

här undersökningen att anses som enskilda tekniska förändringar, även om de är av betydande art. 

Slutsatsen kan framstå som oväntad med tanke på den okonventionella intryck som plattformen ger, 

men som en informant uttryckte det: ”Utseendet blåser upp förväntningarna. Några egenskaper 

skiljer, annars är det rätt lika tidigare system.”100 Resultatet från den första hypotesprövningen 

visade att det inte har gått att härleda någon taktisk utveckling som går att härröra till den nya teknik 

som Visby representerar. 
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Stridsbåt 90H 

Förväntningarna från amfibiestridskrafterna på stridsbåten var stora, det framgår av det omfattande 

försöks- och utvärderingsarbete som föregick det slutliga utformningen.101 Marinledningens 

kravställning 1988 på stridsbåt 90H beskrev bl.a. 30 knop med last, goda sjö- och 

manöveregenskaper, litet djupgående, vapenbärare, landstigningskapacitet och förmåga att ta 20 

man plus utrustning inombords, där fart- och beväpningskraven var de tyngst vägande.102 Dessutom 

skulle plattformen kunna snabbt kunna lägga taktiska mineringar.103 Kravet på framkomlighet och 

manöverförmåga möttes med vattenjetsystem istället för tidigare systems konventionella propeller 

och roder. Förutom större frihet att välja framryckningsväg underlättade också tekniken både att nå 

och lämna landstigningsstranden. Dessutom gjorde valet av vattenjet det möjligt att utlägga rörliga 

mineringar.104 Att kunna öka farten från i praktiken knappt 20 knop med föregående båt till 35 knop 

inklusive last med stridsbåt 90H gav flera effekter. Farten ökade plattformarnas skydd, skapade 

möjlighet för överraskning genom manöver och ökade handlingsfriheten med möjlighet till att 

kringgå hinder eller hot. Med den förbättrade beväpningen ger tekniken möjlighet till luftförsvar, 

eget understöd och skydd av andra enheter som är bundna i t.ex. landstigning eller minering, vilket 

inte varit möjligt med tidigare system.105 Ur användarsynpunkt uppmärksammas också 

ledningstekniken med dess möjligheter till ledning på flera nivåer, underrättelsehantering och 

målinvisning, vilket inte tidigare varit möjligt.106 Sålunda utgör stridsbåtens framdrivning, 

skrovkonstruktion, beväpning och ledningssystem ny teknik för de amfibiestridskrafter som tog emot 

plattformen, vilket är en stor del av stridsbåten som helhet. Totalt levererades det 147 stridsbåt 90H 

till amfibiestridskrafterna, och de kom att helt ersätta sin företrädare och utgöra den enda stridande 

båten inom amfibiestridskrafterna. Stridsbåtssystemet utökades senare med en mindre variant (58 

stycken 90E) avsedd framförallt för transport och framgruppering av personal och lättare materiel, 

men utan egen beväpning.107  

Sett till helheten, det som här kallas det organisatoriska perspektivet, är stridsbåt 90H att anse som 

ett större tekniksystem, eftersom en stor del av stridsbåten utgörs av ny teknik och stridsbåten i sig 

representerar ett för amfibiestridskrafterna dominerande tekniskt system inom sitt 
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funktionsområde. En informant uttrycker sig som om stridsbåten är en helt ny teknik i sin helhet, 

eftersom dess företrädare var att anse som en transportbåt och i stort saknar släktskap med 

stridsbåt 90H.108 Resultatet från den första hypotesprövningen visade att det går att härleda taktisk 

utveckling till den nya teknik som stridsbåt 90H representerar. 

Sammanfattning 

För korvett Visby kan det konstateras att de enskilda tekniska förändringarna som Visby enligt den 

använda modellen inte har förmått påverka taktiken för fallet Visby. Sålunda har hypotesen inte 

kunnat falsifieras för Visbys räkning med det empiriska material som har legat till grund för denna 

undersökning, utan är att anse som bestyrkt. Efter prövning mot stridsbåt 90H, som är att anse som 

ett större tekniksystem enligt det perspektiv som har valts för hypotesprövningen, framgår det att ett 

större tekniksystem har förmått påverka den taktiska utvecklingen. Hypotesen har inte falsifierats 

genom denna prövning heller, utan betraktas som bestyrkt vad avser stridsbåt 90H.  

Eftersom hypotesen är bestyrkt efter att ha prövats mot de båda systemen är den att anse som 

bestyrkt av undersökningen som helhet.  

 

Hypotes 3 

Teknikens förmåga att påverka taktiken är beroende av att organisationen redan har en form och 

struktur för medveten taktikutveckling.  

Enligt hypotesen kan inte tekniken själv åstadkomma en utveckling av taktiken, utan det behövs att 

det i organisationen redan finns förutsättningar för en medveten taktikutvecklig som tekniken på 

något sätt kan utnyttja. Förutsättningarna för en medveten taktikutveckling definieras i den här 

undersökningen av att det finns en struktur med definierat ansvar för och inflytande över 

taktikutvecklingen samt att det finns former för taktikutvecklingen som i organisationen uppfattas 

som medvetna och tillämpade. Det ställs däremot inget krav på något resultat av taktikutvecklingen 

vid bedömningen av om det föreligger någon form och struktur för en medveten taktikutveckling, 

eftersom det är förutsättningarna och inte resultatet som skall registreras. Det empiriska materialet 

utgörs till stor del av utsagor från informanterna, eftersom dokumenterade beskrivningar av 

organisationens taktikutveckling i princip begränsar sig till organisationens struktur och 

ansvarsfördelning.  
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Korvett Visby 

När Visbysystemet beställdes stod sjöstridskrafterna inför en organisationsförändring som påverkade 

strukturen för taktikutvecklingen på ett omfattande sätt. Fram till 2000 existerade Kustflottan som 

ett eget förband med sjöstridskrafterna organiserade i flottiljer inom sig.109 Genom att Kustflottan 

ansvarade för hela området utbildning, beredskap och taktikutveckling inom sjöstridskrafterna fanns 

det en kontinuerlig återkoppling mellan de tre uppgifterna och dess inbördes balans.110 En av 

förutsättningarna för att kunna bedriva en taktikutveckling är att kunna öva och pröva nya taktiska 

idéer mot en realistisk motståndare, vilket möjliggjordes av att Kustflottans förband kunde övas mot 

varandra. Inom samma ram bedrev Kustflottan dessutom materiella prov och försök med ny teknik, 

för att hålla samman teknik- och taktikutvecklingen. Även vapentävlingar och inspektioner var en 

väsentlig del av taktikutvecklingen.111 Även om det är över tio år sedan organisationen förändrades 

använder tre av fem informanter Kustflottan som referens för ett framgångsrikt 

taktikutvecklingskoncept.112 Därför beskrivs strukturen och formen för den medvetna 

taktikutvecklingen ofta med utgångspunkt i Kustflottans koncept, ingen av informanterna kunde 

beskriva marinens koncept för taktikutveckling idag med egna ord fristående från jämförelser med 

Kustflottan. Däremot gav flera av informanterna uttryck för en tydlig uppfattning om att det 

övergripande ansvaret för marinens taktikutveckling idag ligger hos den Marintaktiska staben (MTS), 

medan ansvaret för genomförandet ligger på Sjöstridsskolorna (SSS).113 Utsagorna är i 

överensstämmelse med den fastställda rollfördelningen, där de taktiska cheferna har ansvaret för 

den taktiska utvecklingen av krigsförbanden.114  SSS har i sin tur uppdraget att leda marinens 

erfarenhets hantering samt leda taktikutvecklingen för den marina arenan.115 Sålunda är 

respondenternas uppfattning i överensstämmelse med den formella strukturen för taktikutveckling 

inom marinen, även om det bland informanterna inom respektive organisation framkommer 
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uppfattningen att rollspelet rörande taktikutvecklingen mellan MTS och SSS inom inte är helt klarlagt 

och därmed inte ger bästa tänkbara effekt.116  

Ingen av informanterna kunde återge någon modell för taktikutvecklingen inom Marinen eller erinra 

sig att de hade kommit i kontakt med en sådan. Någon fastställd eller tillämpad modell för 

taktikutveckling har heller gått att identifiera inom ramen för den här undersökningen, däremot att 

SSS arbetar på att ta fram en sådan.117 I praktiken sker taktikutvecklingen inom sjöstridskrafterna nu 

ad hoc på besättningsnivå och är beroende av enskilda individers initiativ- och drivkraft, uppger flera 

informanter. Däremot saknas det metoder för att ta tillvara dessa initiativ högre upp än på 

divisionsnivå.118 I den mån informanterna uppgav att de kunde identifiera en synlig väg för 

taktikutveckling beskrev de att taktikförändringar förankras i organisationen endast genom att 

reglementet remisshanteras inför utgivande, även om remisshanteringen på olika sätt innehöll 

brister som försämrade effekten av den.119 Annars uppgav flera av informanterna att 

taktikutvecklingen har avstannat och att kreativiteten som tidigare fanns i strukturen har nedgått 

eller försvunnit.120 Däremot syns det taktiska intresset och den taktiska kreativiteten odlas på 

besättningsnivå, gränsande upp till divisionsnivå, med tilltagande eller i alla fall bibehållen 

omfattning.121 När informanterna ombeds att beskriva metoder som de anser kan bidra till en 

fungerande taktikutveckling identifierar flera av dem sätt att utveckla, delge och förankra taktiken 

som överensstämmer med de som tillämpades under Kustflottans tid. Vapentävlingar, seminarier 

och övningar inriktade på taktikförsök är exempel på metoder som uppfattades kreativa och givande 

men som informanterna saknade idag.122 Värt att notera är att ingen av informanterna uppger de 

marinstridsdagar som SSS anordnar årligen som en form för taktikutveckling. Marinstridsdagarna är 

en av de större organiserade ansatserna för att ta tillvara och sprida erfarenheterna inom 

sjöstridskrafterna och skapa underlag för taktikutvecklingen som SSS gör årligen, men 

marinstridsdagarna nämns som sagt inte av någon informant. 123 Sålunda finns det former för 

taktikutveckling som används vars syfte eller värde inte uppfattas av deltagarna. 
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att strukturen för taktikutvecklingen inom sjöstridskrafterna 

finns och är känd, däremot saknar strukturen innehåll enligt de informanter som har deltagit i 

undersökningen.  De övergripande utsagorna från informanterna är att taktikutvecklingen inte sker 

strukturerat utan sker isolerat på lägsta nivå och kan inte tas tillvara i strukturen. Det har inte 

framkommit några exempel på metoder eller modeller som informanterna anser är kreativa eller 

utvecklingsdrivande och som används idag. Inte heller är rollerna mellan aktörerna i 

taktikutvecklingen klart definierade och synkroniserade. De initiativ som tas och det arbete som 

utförs på besättningsnivå blir därför vare sig kvalitetssäkrade eller fastställt.  Sålunda saknar 

sjöstridskrafterna en fungerande form för en medveten taktikutveckling enligt denna undersökning. 

Resultatet från den första hypotesen visar att tekniken inte har lett till någon spårbar 

taktikutveckling. 

 

Stridsbåt 90H 

Under den period då stridsbåten utvecklades ansvarade Kustartilleriets skjutskola under Marinstaben 

för taktikutvecklingen inom kustartilleriet. Skjutskolan bytte namn till Kustartilleriets stridsskola 

under perioden som stridsbåt 90H implementerades i amfibiestridskrafterna, och till 

Amfibiestridsskolan i slutet av 1990-talet.124 Uppgifterna utökades allteftersom, bl.a. tillfördes 

uppgifterna att leda och medverka i organisations- och materielförsök vid slutet av 1980-talet.125 

Inom stridsskolan samlades flera funktioner, bl.a. utbildning, taktikutveckling, 

beredskapsplanläggning och övervakare. Därigenom kunde stridsskolan agera idébank, prova idéer, 

följa övningar, och ta tillvara på erfarenheterna och slutligen övervaka att de taktiska koncepten 

användes på rätt sätt.126 Eftersom stridsskolan utgjorde en så liten organisation (ca 20 personer) var 

man beroende av att skapa arbetsgrupper där förbanden bidrog med personal för att sammanställa 

taktiska styrdokument, var taktiken väl förankrad i organisationen från början. Stridsskolans 

nyttjande av förbanden i taktikutvecklingen gjorde det också enkelt och naturligt att med förbanden 

prova de taktiska principerna innan chefen för marinen fastställde dokumenten.127 I och med att 

amfibieförbanden skulle omsättas och utvecklas på 1980-talet rådde det en omfattande taktisk prov- 
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och försöksverksamhet inom Kustartilleriet. All ny materiel som skulle till amfibiebataljonen testades 

både tekniskt och taktiskt med stor kreativitet och med stöd av användargrupper som fick ett 

betydande inflytande på resultaten.128 De prov som genomfördes inför utvecklingen av 

amfibieförbanden i början av 1980-talet är bara ett exempel. Kustjägarskolan fick då uppdraget att 

vid minst två tillfällen pröva det koncept som togs fram under taktikutvecklingen. Härgenom drevs 

taktikutvecklingen framåt och de första utkasten till nya reglementen skapades för att möjliggöra 

fortsatt arbete med koncepten.129 Vid taktikutvecklingen togs idéer till vara från förband och 

taktikdiskussioner tillsammans med studieresultat, så att taktiken influerades från flera riktningar. En 

viktig del av utvecklingen var stridsskolans utbildningar på olika nivåer som skapade underlag för 

taktiska diskussioner och idéer som därefter även kunde provas med förbandens hjälp.130 Eftersom 

KA skjutskola var så nära förbanden och frekvent närvarande vid övnings- och provverksamhet kunde 

förbandens erfarenheter och taktiska idéer tas upp i skjutskolans taktikarbete, och på så sätt ligga till 

grund för nya övningsinriktningar eller försök.131 

Kustartilleriet förefaller ha haft både strukturer och former för sin taktikutveckling. Undersökningen 

visar att taktiska prov och försök var en inarbetad arbetsform, och även de egna utbildningarnas 

taktiska produkter togs om hand. Resultatet från den första hypotesprövningen visar att det under 

dessa förutsättningar har varit möjligt för stridsbåtens teknik att få påverkan på taktiken. 

Sammanfattning 

Vid prövningen av hypotesen ur Visbys perspektiv framgår det att föreligger varken en till Visby 

härledd taktikutveckling eller form och struktur för en medveten taktikutveckling, varför hypotesen 

inte kan falsifieras genom den här undersökningen. För stridsbåt 90H visade undersökningen att det 

både förelåg en medveten taktikutveckling och en taktikutveckling som kunde härledas till 

teknikutvecklingen genom stridsbåten, varför hypotesen inte kunde falsifieras heller genom denna 

prövning. Sålunda kvarstår hypotesen som bestyrkt av både de enskilda fallen och undersökningen 

som helhet. 
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Hypotes 4 

Om tekniken syftar till att skapa att undvika upptäckt framför slagkraft och stryktålighet, kommer 

tekniken att förmå utveckla taktiken.  

Hypotesen påstår att den teknik som tillgodoser behovet av egenskydd genom att förbättra 

möjligheterna att undgå upptäckt, istället för att förbättra möjligheterna att med vapensystem möta 

en motståndares anfall eller att med stryktålighet överleva ett anfall, har förmåga att utveckla 

taktiken. Eftersträvan att undgå upptäckt är i den här undersökningen inte begränsad till att omfatta 

motståndarens plattformar eller sensorer, utan kan även omfatta vapensystem och verkansdelar. Att 

undgå upptäckt är ingen taktisk term, utan syftar till att beskriva nyttan med tekniken. Angränsande 

taktisk terminologi är vilseledning och dolt uppträdande, men inget av begreppen är direkt 

tillämpbara i prövningen av hypotesen eftersom det första är för vitt och det andra inte definieras i 

doktrin eller TRM.132 Förmågan att uppträda dolt förklaras i en passage med ordalydelsen ”förmåga 

att uppträda dolt och därmed undvika upptäckt och bekämpning”133. Att undvika upptäckt är således 

en mer avgränsad beskrivning än dolt uppträdande och beskriver dessutom en effekt, varför 

uttrycket att undvika upptäckt kommer att användas även fortsättningsvis.  För att hypotesen skall 

kunna prövas kommer undersökningen att utgå från den teknik som karaktäriserar Visby respektive 

stridsbåt 90H och de förmågor tekniken eftersträvar att skapa. Utifrån den beskrivningen kommer 

det sedan vara möjligt att avgöra vilken inriktning tekniken har i de två plattformarna. Det finns inga 

matematiska samband för att avgöra hur stor del av systemet som består av den ena eller andra 

teknikinriktningen, utan teknikens inriktning avgörs här av systemets karaktäristik.  

Korvett Visby 

Enligt prövningen av den andra hypotesen ovan är det smygtekniken och helikopterförmågan som är 

Visbys särskiljande och karaktäriserande teknik, både ur användarperspektiv och ur producent-

/ägarperspektiv.  Helikopterförmågan går inte att härleda till hypotesens syfte, varför den inte 

behandlas här. Omfattningen på smygteknikens effekt för signaturkontrollen beskrivs som att ”vi har 

byggt upp ett signaturskal runt fartyget genom vilket inga signaturer skall läcka igenom som vi inte 

har kontroll över.”134 Tekniken omfattar bl.a. ett inbyggt däck, dolda vapen och sensorer, dolda 

antenner, radarabsorberande material, kylning av avgaser, vattenjet drift, bullerdämpade 
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maskinerier, icke-magnetiska material m.m.135 Smygtekniken ska i första hand tillåta fartyget att 

undgå upptäckt och i andra hand medge fartyget får så liten signatur att den kan täckas av de 

motmedel fartyget utrustas med, ett av syftena med tekniken är att öka fartygets 

överlevnadsförmåga.136 Den tekniska utvecklingen som Visby innebär är således att till stor del att 

härleda från strävan efter att öka möjligheterna att undgå upptäckt. 

Tillsammans med resultatet från den första hypotesprövningen som resulterade i att det inte gick att 

härleda någon taktisk utveckling från Visbys särskiljande teknik, framgår det att trots att tekniken 

syftade till att minska risken för upptäckt, har den enligt den här undersökningen inte resulterat i 

någon taktisk utveckling.  

Stridsbåt 90H 

Vid konstruktionen av stridsbåt 90H konstaterades det att plattformen var för liten för att möjliggöra 

fokus på både skydd och verkan, varför valet blev att genom verkan och rörelse uppnå skydd för 

stridsbåten. Att med pansar eller annan teknik förbättra stridsbåtens överlevnadsförmåga hade 

hindrat att de prioriterade kraven fart och lastförmåga från att uppfyllas.137 En av prototyperna till 

Stridsbåt 90H var byggd i kompositmaterial, enligt en av informanterna med signaturkrav i åtanke, 

men blev aldrig realiserad.138 Farten var avsedd att bl.a., som påpekats tidigare i undersökningen, 

minska exponeringstiden för truppen ilastad inför landstigning, men hade också andra högre syften 

som är att härröra till förbandets rörlighet och offensiva förmåga. Men återigen, även rörligheten 

bidrar till plattformens skydd genom att hålla motståndaren i ovisshet om var förbandet kommer 

uppträda, vilket syftar till att undvika både upptäckt och bekämpning.139 Den andra stora delen av 

skyddsförmågan utgjordes av den beväpning som på ett avgörande sätt särskilde stridsbåten från sin 

föregångare, vilket visades i den första hypotesprövningen. Med vapensystemen skulle både 

egenskydd och understöd av annan enhet möjliggöras, samtidigt som bekämpning av mark- och 

sjömål i offensivt syfte skulle kunna ske effektivare.140 Stridsbåt 90H förmåga att undgå upptäckt och 

bekämpning kan förbättras genom att kamoufleras med nät, men det har inte präglat eller särskilt 
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dess teknik från andra plattformars.141 Sammanfattningsvis präglas inte stridsbåt 90H av ett 

skyddsfokus, utan snarare ett fokus på verkan där verkan skall bidra till överlevnadsförmågan. 

Däremot bidrar rörligheten till överlevnadsförmågan genom att underlätta för förbandet att undgå 

upptäckt och bekämpning. Sålunda är det enligt den här undersökningen inte entydigt huruvida 

tekniken i stridsbåt 90H fokuserar på att undgå upptäckt eller på slagkraft för egenskydd. Resultatet 

indikerar snarare på det senare än det förra, med tanke på att farten och rörligheten bl.a. grundar sig 

i de taktiska behov av att kunna flytta förbandet som identifierades under försöken 1981. Resultatet 

från den första hypotesprövningen gav att stridsbåtens teknik har förmått påverka taktiken, men den 

påverkan går enligt denna prövning inte att knyta till en teknik för att undvika upptäckt. 

Sammanfattning 

Trots att Visbys teknik präglas av eftersträvan att undgå upptäckt, vilket enligt hypotesen skulle 

underlätta teknikens påverkan på taktiken, har inte taktisk utveckling gått att knyta till Visbys nya 

teknik. Hypotesen är sålunda falsifierad genom denna prövning. För stridsbåt 90H är inte resultatet 

entydigt nog för att kunna falsifiera eller bestyrka hypotesen, men hypotesen har falsifierats genom 

att den inte klarade prövningen med Visby.  

3.3. Sammanfattning av resultaten från hypotesprövningarna 

Utifrån de hypoteser som initialt formulerades bedömdes fyra stycken vara möjliga att pröva inom 

ramen för den här undersökningen. Dessa fyra har i föregående avsnitt prövats mot empirin i form av 

de två fallen korvett Visby och stridsbåt 90H. Här kommer nu hypotesernas status efter genomförd 

prövning att sammanfattas, och resultaten diskuteras mot den teoretiska bakgrunden. Även här 

fördelas utrymmet olika för de olika resultaten, eftersom de är olika stora i omfång både vad avser 

resultat och teoretisk anknytning. 

Inledningsvis kan det konstateras att den fjärde hypotesen falsifierades i och med prövningen. Det i 

hypotesen påstådda sambandet mellan de två olika teknikerna för egenskydd och teknikens förmåga 

att påverka taktiken visades inte vara gällande för denna undersökning. För Visby var resultatet 

entydigt, medan resultatet för stridsbåt 90H var så otydligt att det varken kan bevisa eller falsifiera 

det påstådda sambandet. Ett annat typfall hade kunnat ge ett annat resultat, men det här sambandet 

mellan tekniken och taktiken för stridsbåten framstod först efter genomförd undersökning och var 

inte möjligt att identifiera i förväg. Däremot visar fallet med stridsbåten att Hughes förenklade 
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polarisering av den moderna marina utvecklingen är för generell för att kunna utgöra underlag för en 

teoretisk beskrivning av sambandet mellan teknik och taktik. Andra utvecklingsinriktningar kan vara 

relevanta, men vilka de är ligger utanför den här undersökningens ram att undersöka. Med tanke på 

den information som framkom om inledda taktiska reflektioner kring den nya teknikens förmåga på 

Visby skulle resultatet kunna bli annorlunda om sambandet undersöks om ytterligare ett antal år. 

Den första hypotesen som påstod ett samband mellan den taktiska kontext som en teknik 

implementeras inom och dess förmåga att påverka taktiken är efter prövningen alltjämt kvarstående. 

Fallet Visby styrker hypotesens påstående att den taktiska utvecklingen hindras av att tekniken 

implementeras inom ramen för en gammal taktik. Resultatet för det här fallet var samstämmigt och 

sammanfaller även med Hughes när han hävdar att det är av stor betydelse för teknikens taktiska 

möjligheter att ny teknik inte tillämpas inom ramen för gammal taktik. Men också andra samband 

som hindrar den taktiska utvecklingen kan föreligga, vilket även teorin gör gällande. Resultatet visar 

på en av flera möjliga faktorer som kan förhindra att tekniken får genomslag på taktiken. Eftersom 

stridsbåten implementerades i en taktik som visade sig redan till del var utvecklad för tekniken kan 

fallet inte användas för att stärka det sökta, och från stridsbåtens horisont motsatta sambandet. Men 

resultatet har heller inte kunnat bevisa antagandet som falskt, utan lämnar hypotesen som 

fortfarande giltig. Även om hypotesens sannolikhet inte har förändrats utifrån stridsbåt 90H har 

prövningen givit kunskap som bidrar till att kunna beskriva sambandet mellan tekniken och taktiken 

inom ramen för stridsbåten och de prövade hypoteserna. Det förefaller som om taktiken var så väl 

förberedd och avpassad för den nya tekniken att taktikutvecklingen bör ha skett, om inte före, så i 

alla fall parallellt med tekniken. Sålunda ger prövningen underlag för att påstå att teknikens förmåga 

att påverka taktiken grundläggs tidigt i teknikens livstid. Hur den taktiska utprovningen av den nya 

tekniken sker påverkar i vilken mån teknikens förmågor kan identifieras, vilket formar teknikens 

fortsatta möjlighet att åstadkomma en förändring av taktiken. Den taktikutveckling som blev 

resultatet av stridsbåtens implementering påvisar att det ger effekt att låta taktik- och 

teknikutvecklingen ske parallellt, vilket även Visby indirekt påvisar med sina rakt motsatta 

förutsättningar och taktiska resultat.  

Den andra hypotesen kring beroendet av storleken på det tekniska systemet och påverkan på 

taktiken bestyrktes både av bägge fallen enskilt och av undersökningen som helhet. Även om 

resultatet för undersökningen kan anses vara förväntat såväl logiskt som ur t.ex. Lautenschlägers 

ståndpunkt kring behovet av samverkande tekniker, gjorde valet av perspektiv i prövningen att de 

enskilda systemen kan förstås på ett annat sätt än vad som kanske sker spontant. Andra faktorer än 
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bara den fysiska storleken på systemet definierar teknikens påverkan på taktiken, och ett systems 

tekniska originalitet är inte alltid så uppenbart som det först kan tyckas. Däremot verkar den skepsis 

som Lautenschläger förespråkar vad gäller uppseendeväckande tekniska lösningar och deras 

förväntade taktiska inverkan vara motiverad, även om den i sig inte är en hämmande faktor. 

Dessutom visar undersökningen efter studien av plattformarnas ingående teknik att van Creveld har 

stöd i sitt påstående att den tekniska utvecklingen inte så mycket består av utveckling av helt ny 

teknik, utan snarare nya kombinationer av befintlig teknik till nya helheter.142 Det påståendet skulle 

dock behöva kopplas samman med en tidshorisont för att kunna underbygga en beskrivning av det 

teoretiska sambandet mellan teknik och taktik. Det har inte har framkommit någon ståndpunkt som 

säger att tekniken inte förändras och det är därför tveksamt om en sådan allmängiltig beskrivning av 

den tekniska utvecklingen har mer än begränsat värde utan en tidsfaktor. 

Den tredje hypotesen kring beroendet av form och struktur för en medveten taktikutveckling om 

tekniken skall kunna påverka taktiken blev heller inte falsifierad genom prövningen. Eftersom 

prövningen visade att de två fallen beskrev var sitt av de två möjliga utfallen för att hypotesens 

påstådda samband skulle vara giltigt, är hypotesens bestyrkande väl underbyggt genom 

undersökningen. Undersökningen visar sålunda på att de organisatoriska faktorer som både 

Hughes143 och van Creveld144 har identifierat kan påverka teknikens möjlighet att utveckla taktiken, 

även om resultatet inte utesluter andra inverkande faktorer. För att mer precist kunna beskriva en 

organisations förutsättningar för en medveten taktikutveckling och sålunda en tekniskt driven 

taktikutveckling, behöver de faktorerna undersökas mer detaljerat och beläggas vidare än vad som 

har rymts inom denna undersökning. Under arbetets gång framgick det att empirin för att studera 

förutsättningarna för en medveten taktikutveckling är svårtillgänglig. Till del beror det på att 

kriterierna för undersökningen var nödvändiga att begränsa av omfattningsskäl, men också att den 

organisatoriska medvetenheten kring hur taktiken uppkommer och utvecklas är mycket svagt 

beskriven. Om beskrivningen speglar den faktiska medvetenheten, eller om det är förankringen och 

dokumentationen som brister kan inte den här undersökningen svara på. Resultatet var därför till del 

inte tydligt definierat i empirin, men framgick ändå med samstämmighet ur de använda källorna. 

Slutligen bör metodens lämplighet för den genomförda undersökningen diskuteras. Utifrån syftet att 

kunna ge en beskrivning av sambandet mellan tekniken och den taktiska utvecklingen var den 
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lämplig. Metoden möjliggör empirisk prövning av ett antal utvalda faktorer utifrån ett forskningsläge 

som systematiskt sett är ofullständigt beskrivet. Att nyttja Lautenschlägers föreslagna metodik att 

spåra de tekniska utvecklingskrafterna utifrån den taktiska utvecklingen, hade sannolikt gjort det 

svårare att identifiera de faktorer som försvagar sambandet mellan tekniken och taktiken. Däremot 

har metoden en svaghet i det fria urvalet av faktorer, och det fordras antingen flera eller en mycket 

omfattande undersökning för att sambandet som helhet skall kunna beskrivas. Lämpligen genomförs 

undersökningen i delar, där de olika resultaten slutligen i så fall kan sammanfogas likt pusselbitar. 
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4. Avslutning 

4.1. Slutsatser 

Syftet med undersökningen var att presentera en teori för hur den kausala samverkan från teknik till 

taktik kan förklaras och detta har skett med hjälp av två utvalda fall hämtade från den svenska 

marinen.  Tanken har varit att därigenom bidra till formuleringen av en preliminär teori för 

sambandet mellan teknik och taktik. För detta syfte formulerades tre frågeställningar: Hur behandlas 

sambandet mellan teknik och taktik av de krigsvetenskapliga teoretikerna, hur kan korvett Visby och 

stridsbåt 90H beskrivas utifrån det kausala sambandet från teknik till taktik och slutligen hur kan 

dessa delar användas som underlag för en teoretisk beskrivning av teknikens påverkan på taktiken?  

För Visby framstår sambandet mellan tekniken och dess påverkan på taktiken som svagt och det går 

enligt den här undersökningen inte att säkerställa ett samband mellan den nya teknik som Visby har 

medfört och taktiken som den ser ut vid tiden för den här studien. Att tekniken inte har förmått 

påverka taktiken i större omfattning kan förklaras med följande orsakssamband: 

 Att Visby implementerades inom en taktik som var anpassad efter en betydligt äldre teknik, 

och inte var förberedd eller formad för Visbys särskiljande teknik. 

 Att den faktiska tekniska förändringen som Visby innebär är relativt begränsad och den har 

därför inte förmåga att utveckla taktiken i konkurrens med övriga tekniker som existerar 

inom sjöstridskrafterna. Allt eftersom fler Visbykorvetter blir operativa kommer 

förutsättningarna att påverka taktiken ur den här aspekten att bli bättre.  

 Det faktum att sjöstridskrafterna saknar en fungerande form och organisatorisk struktur för 

en medveten taktikutveckling hämmar teknikens möjligheter att påverka taktiken. Om 

marinen skapar en sådan form och struktur kommer tekniken att kunna få bättre genomslag 

på taktiken. 

 Smygtekniken som utgör en av de mest särskiljande teknikerna i Visby innebär inte att Visby 

får större påverkan på taktikutvecklingen än om fartyget hade präglats av självförsvarssystem 

som luftvärnsrobotar och närskyddsvapen. Fördelen med tekniken är identifierad på 

användarnivå, men har ännu inte fått taktiskt genomslag. Även detta kan förändras genom 

att förutsättningarna för den medvetna taktikutvecklingen förbättras. 
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Stridsbåt 90H framstår i denna undersökning som ett system med starkt samband mellan tekniken 

och den taktiska utvecklingen, så att taktik och teknik förefaller passa ihop.  Bakgrunden till den goda 

passformen kan utifrån den här studien förklaras med följande orsakssamband: 

 Taktiken inom vilken stridsbåt 90H implementerades passade tekniken så väl att det 

förhållandet indikerar att tekniken ursprungligen är taktikdriven. Sannolikt råder det ett 

ömsesidigt förstärkande förhållande mellan taktiken och tekniken, som har grundats redan 

under utvecklingsstadiet. 

 Genom att utgöra en dominerande del av de tekniska system som nyttjas inom stridsbåtens 

användningsområde, har tekniken hos stridsbåten inte begränsats av konkurrens från andra 

tekniker. Stridsbåtens teknik har därigenom fått betydande genomslag på taktiken. 

 Genom att stridsbåten implementerades inom en organisation som hade förmåga till en 

medveten taktikutveckling, kunde tekniken nyttja denna funktion för att påverka taktiken. 

Efter undersökningen framgår det som att inledningen av en tekniks levnad har stor betydelse för 

dess förmåga att påverka taktiken. Det förefaller som om den taktik som tillämpas på tekniken vid 

implementeringen kan, om inte stoppa, så i alla fall dämpa teknikens fortsatta inflytande över 

taktiken. Orsaken till detta är inte klarlagt genom den här undersökningen, men en anledning kan 

vara att den taktik som tillämpas vid implementeringen reglerar hur tekniken uppfattas vad avser 

möjligheter och förmågor. Stridsbåten visar att en teknik som implementeras i en för tekniken 

anpassad taktik förmår utveckla taktiken, men frågor kvarstår om vad som formade tekniken och vad 

den taktiska utvecklingen resulterade i för tekniken. Resultatet indikerar att det sannolikt råder ett 

seriellt samberoende mellan tekniken och taktiken där det är svårt att identifiera början och slut. 

Oavsett de avgränsningar som i den här undersökningen har gjorts för att kunna studera 

samberoendet, framgår ur undersökningen fördelar med att låta teknik- och taktikutveckling ske 

parallellt. Att isolera den tekniska utvecklingen till en egen process och fokusera taktikutvecklingen 

till att ske då tekniken är levererad, förefaller bidra till att teknikens fulla potential inte tas tillvara i 

taktiken. Visbyprojektet med ett väl definierat och avgränsat tekniskt syfte för provverksamheten 

syns ha resulterat i att många uppgifter hanteras på de sätt de gjorts tidigare, utan fullt beaktande av 

den nya tekniken. Huruvida den taktiska och tekniska utvecklingsverksamheten skall bedrivas 

integrerat eller parallellt har den här undersökningen inget svar på, men stridsbåtsexemplet ger 

exempel på hur den taktiska utvecklingen kan grundläggas i den tekniska utvecklingen. Förhållandet 

mellan teknik och taktik kan låta sig beskrivas som ett isolerat system mellan en teknik och dess 
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taktiska påverkan, men om bakgrunden till tekniken respektive konsekvenserna av 

taktikförändringen också beaktas verkar beroendet bli cirkulärt. 

Storleken på det tekniska systemet förefaller enligt undersökningen spela en betydande roll för 

huruvida tekniken har förmåga att påverka taktiken eller inte. Var gränsen går för att den absoluta 

storleken ska vara stor nog har inte klarlagts här, utan bara hur den relativa storleksskillnaden mellan 

två tekniska system inverkar på teknikens påverkan på taktiken. Istället för att fokusera på den 

absoluta storleken ställdes här den tekniska utvecklingen i relation till den totala systemmängden 

inom den kontext som undersöktes. Sålunda är resultatet generaliserbart oberoende av den totala 

storleken på den teknik eller det system som avses studeras. Beroendet av storleken på den tekniska 

förändringen ger en förklaring till Hughes tes om att dagens försvarsmakter står inför ett problem 

med så skiftande generationer teknik i sina organisationer. En väl genomförd integrering som Hughes 

förespråkar skulle förmodligen kunna underlätta att teknikens fördelar och förmågor togs omhand i 

taktiken, men fortfarande kvarstår resultatet att systemmängden spelar en roll i sammanhanget. 

Den sista faktorn som enligt undersökningen har genomslag på teknikens förmåga att påverka 

taktiken är huruvida organisationen har förmåga, i form av organisatorisk struktur och funktioner, för 

att bedriva en medveten taktikutveckling. Enligt undersökningen förefaller teknikens påverkan på 

taktiken ske genom samma kanaler som övriga influenser på taktiken använder. Således kan inte 

tekniken framtvinga en omedveten taktikutveckling. Undersökningen har inte gjort någon värdering 

huruvida den tekniskt drivna taktikförändringen är önskvärd eller inte, endast beskrivit förhållandet 

mellan tekniken och taktikutvecklingen. Om det är en fördel eller inte att tekniken påverkar taktiken 

är beroende av vad som i sin tur har format tekniken, men det faller som sagt utanför den här 

undersökningens ram. Däremot är det motiverat att reflektera över huruvida inte en taktiskt väl 

förankrad teknik som förmår påverka taktiken, kan skapa en spiral av ömsesidigt förstärkande 

påverkan mellan teknik och taktik. Förhållandet dem emellan förefaller som tidigare påtalats vara 

cirkulärt, men kan utifrån resultatet för stridsbåten förutsättas kunna anta formen av en 

uppåtgående spiral. 
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Ur de slutsatser som presenterats kan följande teoretiska samband användas för att beskriva en för 

tekniken fruktsam kombination av förutsättningar för att den skall kunna förmå utveckla taktiken:  

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

förändring 

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

system utan som har förberetts för tekniken 

 Organisationen inom vilken tekniken implementeras skall ha förutsättningar för att bedriva 

en medveten taktikutveckling. 

Sambandet kan beskrivas med följande enkla modell, där det som finns utanför undersökningens ram 

ännu är oförklarat men ändå skönjbart: 

 

Sambandet låter sig studeras som en isolerad envägspåverkan, men sannolikt är helheten betydligt 

mer komplex än så. Dock har undersökningen eftersträvat att bidra med endast en del till 

förklaringen av sambandet mellan teknik och taktik, vilken härmed överlämnas till efterkommande 

forskare att antingen falsifiera eller komplettera. 

4.2. Förslag på framtida forskning 

Resultatet av den här undersökningen bör utgöra underlag för vidare forskning. Det bör ske både 

genom att pröva hypoteserna mot andra fall, men även genom att pröva slutsatserna mot andra fall. 

Oavsett om resultaten klarar en sådan prövning eller inte, har de då kunnat bidra till ny kunskap 

inom området. 
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Undersökningen syftade till att försöka beskriva teknikens påverkan på taktiken under vissa 

förutsättningar. För att vidare belysa och söka förklara det kausala sambandet mellan teknik och 

taktik bör framtida forskning innefatta studier från taktikens, snarare än teknikens, perspektiv på 

sambandet. Varför är viss taktikutveckling teknikdriven och viss teknikutveckling taktikdriven? Är det 

tillfälligheter, beroende av aktör eller särskilda strukturella förhållande? 

I den här undersökningen skapades ett antal begrepp som bör vara intressanta att studera. 

Sambandet mellan normativ och tillämpad taktik samt förhållandet mellan medveten och omedveten 

taktikutveckling kan undersökas och förklaras vidare, för att eventuellt kunna bidra till en rikare 

terminologi inom forskningsområdet. Dessutom kan vidare forskning beskriva vilken absolut eller 

relativ storlek som krävs på det tekniska systemet för att öka chansen till taktikutveckling.  

Slutligen bör systematiken och processen bakom taktikutvecklingen i marinen studeras ytterligare. 

Det bör medföra ett stort värde både för organisationen och för den fortsatta forskningen att den 

kan beskrivas på ett underbyggt sätt. 
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