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Analys av strid i bebyggelse mot Stephen Biddles teori om utfall av militära operationer 

Då strid i bebyggelse idag är ett modernt forskningsämne där flera vetenskapliga discipliner 
bidrar till utvecklingen, samtidigt som 60- och 70 talets operationsanalyser kan anses förlegade, 
genomförs detta arbete i syfte att undersöka hur en teori påverkas då den tillämpas får att 
analysera strid i bebyggelse, som den inte var designad för. 

Stephen Biddle har i boken "Military Power" formulerat en teori om fårhållandet mellan utfallet 
av militära operationer och de av honom viktigaste komponenterna får att fårklara det: 
Tekniknivå, Numerär och Metod. Denna studie skall undersöka vilka utgångsvärden vid strid i 
bebyggelse som är så annorlunda, och på vilket sätt de skiljer sig, mot de i Stephen Biddles teori 
att den kan eller inte kan vara lämplig att tillämpa för analys av strid i bebyggelse. 

Inledningsvis beskrivs Biddles teori, därefter diskuteras de generella företeelser vid strid i 
bebyggelse mot teorins grundvärden och en fallstudie analyseras genom Biddles teori. Genom 
att fastställa vilka utgångsvärden som skiljer sig från teorin kan denna studie svara på om det är 
lämpligt eller inte att tillämpa Biddles teori vid analys av strid i bebyggelse. 

Resultatet är att trots skillnaderna i utgångsvärden är stora mot de i Biddles teori, kan inte 
studien påvisa att Biddles teori inte stämmer. De utgångsvärden som skiljer sig från teorin kan 
främst härledas till fårsvararens möjlighet att utnyttja terrängen. 

Nyckelord: Biddle, Military Power, MOUT, SIB, Hue 1968 
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Analysis of urban combat with Stephen Biddle's theory on the outcome of 
military operations 

Urban operations are a modem subject for study with many disciplines contributing, at 
the same time operational analyses theories are considered outdated. This thesis is 
written to ascertain how a theory is affected when it is used to analyse urban combat, 
although the theory was not constructed for this purpose. 

Stephen Biddle in his book "Military Power" proposes a theory about the relationship 
between the outcome of military operations and the most important components which 
explain it: method, technological leve! and preponderance. This thesis will examine if 
the inputs in Biddle's theory differ so much that utilising Biddle's theory to analyze 
urban combat is jeopardised. 

After Biddle's theory is described, general observations about urban combat are 
campared to the theory and a case study is analysed using the theory. By finding the 
factors that differ from the theory, this stud y aims to determine if i t is suitable or not to 
use Biddle's theory to analyse urban combat. 

The result of this thesis is that although many factors are affected in the theory, the main 
body conceming outcome cannot be proven wrong. The main factors that affect the 
theory can all be deducted from the defender's capacity to use the terrain 
advantageously. 

Key words: Biddle, Military Power, MOUT, Hue 1968 

Förord 
Detta arbete hade inte varit möjligt att genomfora på den korta tid som stod till mitt 
forfogande, när det i sent skede visade sig att jag fick börja om med en ny uppsats, utan 
det stöd som j ag mottagit från ett flertal personer. 

Det hängivna stöd som jag har mottagit av främst min hustru, Kristina, som utan klagan 
dragit ett omänskligt lass i hemmet, gör att hon fortjänar ett särskilt omnämnande. 
Ytterligare personer som stöttat i sådan grad att det fortjänar ett omnämnande är Arne 
Baudin som genom sin positiva inställning höjde humöret när det var tyngt av arbete och 
Magnus Petersson for den koncisa handledningen i slutfasen. Min handledare Kersti 
Larsdotter som ofortrutet formedlat den vetenskapliga ståndpunkten som en uppsats kräver. 
Slutligen Claudia Baisini som bidrog med att upprätta kontakt med Stephen Biddle. 
Ett varmt tack till er alla! 
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Stephen Biddle, professor vid US Army War College, har i sin bok Military Power1 

undersökt vilken eller vilka faktorer som påverkar utfallet av slag och fälttåg vid krig 
mellan stater där bägge sidor tillämpar konventionell krigföring. Enligt Biddle är syftet 
med teorin att på vetenskaplig grund hitta ett sätt att bedöma utfall av slag och fälttåg. 
Målet är att kunna förklara utfallet av markoperationer som har syftet att upprätta kontroll 
över tenitorier. Biddle identifierar tre faktorer: metod, teknik och numerär. Som stöd för 
sitt teoretiska resonemang används olika forskningsmetoder; komparativ studie av formell 
teori-. fallstudier, statistiskt underlag från många olika fall och slutligen simulering2

. Biddle 
drm ~;\utsatsen att det inte går att härleda utfallet av slag och fälttåg till endast numerär eller 
teknik, utan att det måste ses i kombination med vilka metoder som används3

. Biddles teori 
har många avgränsningar och de bakomliggande studierna omfattar inte strid i eller om 
bebyggelse. Detta gör det intressant att undersöka om de förändrade utgångsvärden som 
uppstår vid strid i bebyggelse gör det möjligt att tillämpa Biddles teori då strid i 
bebyggelse ska analyseras. 

En övergripande studie av de fall som beskrivs i exempelvis boken City Fights 4 ger inget 
tydligt svar på om det finns en generell faktor eller förmåga som kan förklara utfallet av en 
militär operation i bebyggelse. De slutsatser och uppfattningar som existerar vid strid i 
bebyggelse omfattar oftast agerandet på stridsteknisk eller taktiskt uppträdande på lägre 
förband i specifika situationer.5 Därmed väcks frågan om det går att tillämpa samma 
teorier, som förklarar sambandet mellan ett antal faktorer eller förmågor och operationens 
utfall, i bebyggelse som de för operationer i icke bebyggd miljö. 

Då forskningen och verkligheten idag talar för att en allt större del av mänskligheten bor i 
städer är det inte en orimlig logisk slutsats att även andelen militära operationer i 
bebyggelse kan komma att öka.6 Skälet behöver givetvis inte enbart vara det som Carl von 
Clausewitz presenterar - nämligen att staden kan utgöra tyngdpunkten hos en nation, 7 utan 
kan lika gärna vara baserat på tesen att den ökade mängden individer på en begränsad yta 
ökar riskerna för att konflikter uppstår. Det sistnämnda framförs som ett av skälen av Alice 
Hills, lärare vid den Brittiska gemensamma stabsskolan i Shrivenham, i boken Future War 
in Cities. 8 

1 Biddle, Stephen D., Military power: explaining vietory and defeat in modern battle (Princeton University 
Press, Princeton. 2004). 

2 Biddle, sid 9. 
3 Biddle, sid 190-191. 
4 Antal, John & Gericke, Bradley (eds.), City Fights (The Random House Publishing Group, New York, 

2003). 
5 Egen slutsats efter övergripande studie enligt källförteckningen. 
6 World Resources Institute, http://pubs.wri.org/pubs content text.cfin?ContentlD=1538, hämtat 060503. 

Baserat på en gemensam studie 1998 från United Nation Environment Programme, United Nations 
Development Programme och The World Bank. 

7 von Clausewitz, Carl, Om Kriget (Bonnier Fakta Bokförlag AB, Stockholm 2002) sid 606. 
8 Hills, Alice, Future War in Cilies: Rethinking a Liberal Dilemma (Frank Cass, London 2004) sid 22-24. 
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Syftet med detta arbete är att undersöka huruvida Biddles teori om utfallet i militära 
operationer kan användas vid analys av strid i bebyggelse. Forskningsfrågorna som skall 
lösas i denna uppsats är: 

• Hur är Biddles teori uppbyggd? 
• Vilka utgångsvärden, mot bakgrund av kunskaper om och erfarenheter av strid i 

bebyggelse, talar emot att man kan tillämpa Biddles teori vid analys av strid i 
bebyggelse? 

• Hur ser skillnaden mellan utgångsvärdena ut i ett verkligt fall av strid i bebyggelse? 

1.2 Avgränsningar och antaganden 
Teorin omfattar kontrollen av territorier i medel- och högintensiva konflikter där den 
militära formågan indikeras genom tre sammanhängande kriterier: Förmågan att nedkämpa 
motståndarens styrkor samtidigt som de egna bevaras, ta och försvara terräng och tiden det 
tar att uppnå detta. Biddle specificerar offensiv militär formåga till formågan att slå den 
största möjliga forsvarande styrkan, över största möjliga yta, med minsta möjliga forluster 
och på kortast möjliga tid. Defensiv fOrmåga är följaktligen formågan att bibehålla största 
möjliga försvarande styrka, över största möjliga yta, med anfallarens största möjliga 
förluster under längsta möjliga tid. studierna i boken fokuserar på operationer, vilket 
författaren definierar till en serie sammanhängande slag som genomfors efter en 
föregående plan. Spektrat sätts i boken mellan medelintensiva konflikter från formen 
gerillakrig till högintensiva konflikter, upp till nivån där kärnvapen används. Innebörden är 
att konflikter 1 form av gerillakrig och där massf6rstörelsevapen används avgränsas bort. 
Genom definitionen av kontinentalt krig avgränsar Biddle studien till att inte omfatta sjö
och luftoperationer utan endast omfatta markoperationer mellan militära styrkor.9 Däremot 
kornmer denna studie rälrna in understöd från andra arenor i form av bekämpning. Denna 
studie kommer inte att avhandla operationer eller metoder annat än dem som faller inom 
ramen for Biddles beskrivning, exempelvis kommer inga alternativ att förstöra hela 
bebyggelsen med dess forsvarare att analyseras. 

Enligt Biddle kan militära operationer analyseras genom foljande tre delar: tillämpad 
metod, teknik och kvantitativa skillnader. Teorin har i sin grund en formell modell som 
genom beräkningar fastställer de olika delamas påverkan på utfallet av en militär 
operation. Beräkningarna syftar till att förklarar de beroende variabler; utsträckningen i tid, 
tagen terräng och förluster som en funktion till de oberoende variabler av överlägsenhet, 
telmiknivå och metoden som fårbanden utnyttjar. 10 I syfte att kunna undersöka om det är 
rimligt att kunna tillämpa Biddles teori vid strid i bebyggelse kornmer detta arbete imiktas 
på skillnader mellan utgångsvärden till de oberoende variablerna enligt Biddles teori och 
strid i bebyggelse, endast skillnader i områden diskuteras i denna studie. 

9 Biddle, sid 6. 
10 Biddle, sid 215 . 
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Arbetet baseras på kvalitativ textanalys och en faJlstudie. 11 Då studien främst grundar sig 
på litteratur där operationaliseringar görs eller diskuteras, krävs att de olika texterna sätts i 
sammanhang och undersöks mot en sökt företeelse - strid i bebyggelse, därför den 
kvalitativa studien av källor. Metoden möjliggör att systematisera den givna teorin och den 
nya miljön i syfte att kunna diskutera likheter och skillnader. Syftet med fallstudien, och att 
i den även genomföra den inledande delen av Biddles formella modell, är att kunna 
kontrollera resultatet i studien och därmed säkerställa reliabiliteten. Om en teoriprövande 
undersökning av hela Biddles teori skulle genomföras, krävs mer tid och utrymme än vad 
denna studie omfattar, varför det inte har genomförts. 

Inledningsvis skall Biddles teori beskrivas i syfte att identifiera hur den operationaliserar 
de tre faktorerna; metod, numerär och tekniknivå. Detta gör det möjligt att senare 
undersöka om utgångsvärden vid strid i bebyggelse skiljer sig från dem i Biddles teori. Det 
finns risk att översättningar av Biddles termer förvanskar teorins operationaliseringar. För 
att inte riskera studiens validitet jämförs begreppen och deras innebörd med både svenska 
och amerikanska reglementen. Som exempel kan begreppet surpression nämnas, där 
innebörden fastställs genom att jämföra amerikanska och svenska reglementen mot Biddles 
teori. 

Därefter redovisas generella företeelser som skiljer strid i bebyggelse från annan strid. 
Dessa företeelser diskuteras mot teorins operationaliseringar i syfte att identifiera om 
eventuella skillnader kan påverka de utgångsvärden som teorin utnyttjar sig av. Genom att 
fastställa skillnaderna kan studien uttala sin om lämpligheten att tillämpa Biddles teori vis 
analys av strid i bebyggelse. En fallstudie analyseras genom att tillämpa Biddles teori, i 
syfte att bekräfta eller förneka att de skillnaderna som identifierats vid den generella 
studien verkligen förekommer och hur de kommer till uttryck. Som del av fallstudien 
genomförs de beräkningar som teorin använder för de grundläggande utgångsvärdena i 
syfte att inte tynga texten med uträkningar men ändå kunna kontrollera hur teorins 
operationaliseringar skiljer sig från dem i fallstudien. 

Slutligen sammanfattas slutsatser från arbetet i syfte att kunna sammanfatta hela studiens 
resultat och kontraJlera om syftet uppnås. Genom att kontraJlera denna studies resultat mot 
Biddles teori kan validiteten ökas avseende slutsatser dragna från skillnaderna mot teorins 
utgångsvärden. 12 

J J " ••• ta fram det väsentliga innehållet genom en noggrann läsning av textens delar, helhet och den kontext 
vari den ingår." Peter Esaiasson, et al, Metodpraktikan-Konsten att studera samhälle, individ och 
marknad (Norstedts Juridik AB, Andra upplagan, Stockholm 2004) sid 233. 

J
2 lbid, sid 67-69. 
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Forskningsdesignen i denna studie bygger på att identifiera vilka skillnader som uppstår då 
Biddles teori tillämpas för att analysera strid i bebyggelse och inte operationer i annan 
terräng som var dess ursprungliga forskningsomfång. I bilaga l genomförs kontroll av 
genomförda operationaliseringar, tillsammans med redovisning av diskussion och källor 
avseende bakomliggande faktorer. Denna design är inte framtagen för att pröva hela 
Biddles teori, utan endast förutsättningarna att tillämpa den. 

[!] 
TEORIN: 
METOD 
NUMERÄR 
TEKNIK 

Övr. faktorer? 

Reflektion 
l 
l 
l 
l 
l 
\ 

' ' ' ' ' ' ' 

l 

2 

BEBYGGELSE: F ALLSTUDIE: 
METOD Hue 1968 
NUMERÄR METOD 
TEKNIK NUMERÄR 

TEKNIK 
Övr. faktorer? Övr. faktorer? 

l ANALYS ANALYS 

l DISKUSSION DISKUSSION 

SLUTSATSER 

------ - ---- --- -- -)> --~ 0 
SAMMANFATTNING 

SKlLLNADER 

(Bil. l) 
Hue 1968. 
Del av den 
formella 
modellen. 

ANALYS 

l DISKUSSION 

Dispositionen av denna studie är präglad av enkelhet. I det första kapitlet redogörs för 
syfte, metod, forskningsfrågor och källbeskrivning. Kapitel två beskriver Biddles teori 
ingående, kapitel tre analyserar strid i bebyggelse, kapitel fyra analyserar Hue 1968, och i 
det sista kapitlet sammanfattas studien och resultaten presenteras. I bilagan återfinns en 
tillämpning av de grundläggand~ förutsättningarna i Biddles formella modell på Hue 1968. 

1.4 Material 
Det främsta underlaget till detta arbete är Biddles bok som redovisas ingående i kapitlen 
nedan. Då den som grund använder operationer i annan terräng än bebyggelse, kommer 
denna studie att fokuseras på att identifiera skillnader - inte kritisera vilka källor eller 
metoder Biddle använt för att ta fram sin teori. Däremot sker det en indirekt kritik mot 
Biddles teori eftersom den ställs mot situationer utanför dess forskningsomfång. 

För teorier om påverkande faktorer vid strid i urban miljö används två sorters referenser, 
den första är Alice Hills bok Future war in cilies som syftar till att öka förståelsen för hur 
staden påverkar operationer över hela konfliktskalan. Den utgår från ett västligt, främst 
brittiskt, synsätt men beskriver även hur andra kulturer påverkas av eller påverkar 
operationer i urban miljö. Hills kan genom det valda perspektivet kritiseras att användas i 
detta arbete, men den bredd i forskningen som redovisas har inte återfunnits i någon annat 
verk - varför det används i denna studie. 
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Det finns en uppsjö av studier avseende strid i bebyggelse, men många är daterade före nu 
gällande doktriner och reglementen och anses av forfattaren i huvudsak vara 
implementerade i dessa. 13 Den andra sortens referenser som används är underhandsutgåvor 
av resultaten från Studie MOUT 201014 vid Markstridsskolan (MSS) kombinerat med 
doktriner eller reglementen, företrädelsevis svenska, amerikanska och tyska. Reglementen 
och studier har använts dels för begreppsanalys och diskussion om påverkande faktorer i 
urban miljö, men också for att ge underlag for hur militära forband avser att :fora strid i 
bebyggelse ur ett generellt perspektiv. 

För fallstudien, Hue 1968, används i huvudsak fyra böcker: två med amerikanskt och två 
med vietnamesiskt ursprung. De amerikanska är "Hue 1968: Winning a Battle While 
Loosing a War" skriven av Major Cooling i boken City Fights och TET! av Don 
Obenlorfer. De vietnamesiska är Vietory in Vietnam och The 30-year war J 945-1975. De 
amerikanska beskrivningarna kan kritiseras for att de inte har tillräckligt många källor fOr 
händelser, flera gånger är det samma källa i bägge beskrivningarna. I detta arbete bedöms 
dock inte graden av tillforlitlighet påverka studiens utfall, varfor vidare källforskning inte 
genomförs. De två Vietnamesiska beskrivningarna saknar källhänvisningar och kan därfor 
inte utsättas for djupare granskning. Alla fyra böckerna kan antas vara skrivna med någon 
form av opinionsbildande syfte, vilket då även kan ha påverka innehållet. Försök att hitta 
mer objektivt skrivna källor från USA, Vietnam eller annan plats har dessvärre inte lyckats. 
De fyra böckerna får därfor anses tillräckliga för att kunna genomföra denna studie, under 
forutsättningen att risken for felaktiga uppgifter beaktas i varje enskilt fall där det krävs 
exakta uppgifter. För studiens ansats, i bilaga l, att tillämpa Biddles teori vid en fallstudie 
har flera andra referenser använts. Dessvärre är det i det närmaste omöjligt, med den tid 
som står till :förfogande, att genom:fdra en så grundlig studie som forskningsmetoden 
kräver for att vara exakt. Därfor har antaganden gjorts efter diskussion om tillgängliga 
uppgifter. 

13 Som exempel Sean Edwards, Mars unmasked, från RAND som har använts i framtagningen av JP 3-06 
och FMJ-06. Där används även bakomliggande studie av McLaurin et al. Modern experience in City 
combat. 

14"Militära Operationer i Urban Terräng" Markstridsskolan (MSS) genomfor på uppdrag frän HKV, sedan 
031114, en studie och ett studieforsök "Utveckling av strid i bebyggelse". Denna benämns av MSS till 
"Studie MOUT 20 l O" och skall resultera i b la. ett nytt reglemente; "Försvarsmaktsreglemente Militära 
operationer i urbaniserad terräng" under 2006, och begreppet MOUT införs då som komplement till SlB. 
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I detta kapitel motiveras vald teori och befintlig kritik redovisas. Därefter redovisas 
Biddles teori. Littera fOr de olika utgångsvärdena redovisas inom parentes i den löpande 
texten för att underlätta kontroll mot bilaga l. Slutligen görs en reflektion över på vilket 
sätt denna studies fortsatta forskning påverkas av teorin. Syftet med detta kapitel är att 
besvara hur Biddles teori är uppbyggd. 

2. 1 Motiv till vald teori och översiktlig beskrivning 
Det finns andra teorier än Biddles om vad som påverkar utfallet av krig eller operationer. 
Martin van Creveld hävdar att det beror på värdet av en armes kvantitet och kvalitet 
multiplicerat med den sammanlagda mentala styrkan. 15 Beaufre hävdar, låt vara att det 
avser en högre nivå av krigföring, att de materiella faktorerna är avgörande och de 
psykologiska faktorernas värde är "... mindre betydelsefullt" .16 Biddle håller istället 
fOrbandens utnyttjande som den främsta faktorn, före både tekniknivå och numerär. 

Kritik har riktats mot Biddles teori, men en av de stora styrkoma med hans teori är att han 
har använt sig av flera olika metoder för att bekräfta sin teori, och kommit till slutsatsen att 
den kan användas. 17 Den givna kritiken har Biddle besvarat på alla punkter, och trots att 
teorin har brister hävdar Biddle att den är bättre än flera andra. 18 Teorin är däremot inte 
baserad på strid i bebyggelse, varken någon av de använda fallstudierna eller huvuddelen 
av det statistiska underlaget omfattade en operation som genomfördes j syfte att ta en 
stad. 19 Dessutom bör det nämnas att Biddle själv inbjuder till denna studie då han j sin 
avslutning skriver att vidare forskning inom området krävs, [men?] .. . officerare har sällan 
den teoretiska träning [som krävs?]20 

15 Martin van Creveld, Fighting Power (Greenwood Press, Westport 1982) sid 3 och 174. 
16 Avser då direkt strategi tillämpas, oavsett om indirekt eller direkt metod tillämpas på slagfältet, men 

motsägs genom tesen att krig inte låter sig inrymmas i en formel. Andre Beaufre, Modern strategi för krig 
ochfred(ePan, Stockholm 2003) sid 124 och 49. 

17 Kritiken avser främst Biddles vetenskapliga metod och avgränsningar, att han inte analyserar de olika 
variablerna tillräckligt ingående, och att hans ide om det moderna systemet är alltför generellt för att kunna 
mätas på ett tillförlitligt sätt. För en överblick över kritik mot Biddles teori, se Horowitz, Rosen, Creveld, 
Cohen, Freedman, Lawrence. Alla med recensioner i Journal ofStrategic Studies 
(vol 28, No 3, Frank Cass, London 2005). 

18 Stephen Biddle, "Military Power: A Reply" i Journal ofStrategic Studies (vol28, No 3, Frank Cass, 
London 2005) sid 454. 

19 Använd statistik ur databaserna COW och CDB90, där endast operationer efter 1900 används, totalt 
(46+382) 428 st. Stephen D. Biddle, Military power: explaining vietory and defeat in modern battle 
(Princeton University Press, Princeton. 2004) sid 151. 

20 Biddle, sid 207. 
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Biddle inleder sin bok med ett resonemang om att även statemas relativa ekonomi, 
demografi eller industriella förmåga inte kan ses som framgångsfaktorer om det inte 
kombineras med metoder som kan utnyttja fördelama. 21 Den framgångsrika metoden att 
tillämpa beskriver Biddle som The modern system: 

Det moderna systemet är en företeelse med ett tätt inbördes förhållande 
omfattande skydd, dolt uppträdande, spridning, nedhällning, små enheters 
självständiga agerande, och kombinerade vapen på taktisk nivå. På operativ nivå 
djup, reserver och differentierad grad av koncentration [kraftsamling] 22 

Med grund i ovanstående konstaterande förs, genom fyra olika forskningsmetoder, 
diskussionen mot de andra faktorerna; numerär och teknik?3 Den grundläggande tesen som 
Biddle presenterar i boken, avseende förhållandet mellan partema och hur det moderna 
systemet påverkar utfallet, redovisas i förenklad form i följande tabellform:24 I 
efterföljande kapitel analyseras innebörden av det moderna systemet mer ingående. 

Anfallaren 
Försvararen Moderna systemet Icke moderna systemet 
Moderna systemet Anfallsdjupet styrs främst av Oöverkomlig numerär 

anfallarens numerär. överlägsenhet krävs för att segra. 
Liten påverkan av skillnader skillnader i tekniknivån styr hur 
i tekniknivå. bra det går för försvararen, resp 

hur dåligt det går för anfallaren. 
Icke moderna Numerär överlägsenhet Segraren gynnas av 
systemet påverkar mindre än överlägsenhet i numerär och 

skillnader i tekniknivån. teknikni v å. 
Genombrott är möjligt, men inte 
att utnyttja det. 

21 Biddle, sid 3. 
22 "The modem system is a tight ly interrelated complex of c over, concealment, dispersion, suppress i on, 

small-unit independent maneuver, and combined arms at the tactical leve!, and depth, reserves and 
differential concentration at the operationallevel of war" [I texten författarens översättning till svenska] 
Biddle, sid 3. 

23 Komparativ studie av formell teori, fallstudier, statistiskt underlag från många olika fall och simulering. 
Biddle, sid 9. 

24 [Fritt och förenklat efter boken.] Biddle, sid 74. 
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Biddle fastställer att den metod som ger framgång vid militära operationer är det moderna 
systemet. Begreppet omfattar, som nämnts ovan, sammanvävda förmågor och egenskaper i 
form av skydd, maskering, spridning, förmåga till nedhållning,26 manöver och 
kombinerade vapen på taktisk nivå samtidigt med djup, reserver och särskiljande grad av 
kraftsamling på operativ nivå.27 Det övergripande syftet med metoden, är enligt Biddle, att 
undgå motståndarens bekämpning och möjliggöra egen rörelse samtidigt som 
motståndarens begränsas.28 

Teorin liknar den tyska infiltrationstaktiken29 blandat med den ryska operationskonsten 
enligt Triandofillov30 vilket skulle kunna innebära att fler faktorer från dessa bägge skulle 
kunna användas, vilket denna studie återkommer till i reflektionen. Nedan följer ett 
sammandrag av Biddles beskrivning av metoden och innebörden då den tillämpas vid 
offensiva respektive defensiva operationer. 

För offensiva operationer är nyckelorden för det moderna systemet skydd, dolt 
uppträdande, utspridning, mindre förbands självständiga manöver, förmåga att nedhålla 
motståndaren och att kombinerade vapen integreras i metoden. Offensiva uppgifter i det 
moderna systemet är enligt Biddle; genombrott med efterföljande exploatering och 
uppgifter med begränsade mål, dvs. anfall som inte syftar till att exploatera ett genombrott. 

Skydd och dolt uppträdande förnekar försvararen mål att bekämpa. Terrängens möjligheter 
till detta ökar då de samlade formationerna minskar i storlek, dvs. att mängden platser i ett 
givet område som normalt medger skydd för en pluton är fler än för en bataljon. På grund 
av kravet på mindre enheter per ytenhet ställs även kravet att de mindre förbanden måste 
kunna uppträda självständigt och spridda över större yta. Spridningen ger även minskade 
förluster då mängden soldater som utsatts för bekämpning vid en given punkt är färre än 
om de uppträder samlat. Ä ven om förmågorna som räknas upp ovan finns, kan inte 
anfallaren helt eliminera de tillfållen då försvararen kan bekämpa dem. Antal tillfållen och 
tillgänglig tid för bekämpning kan minskas - men inte helt tas bort. För att undvika 
bekämpning krävs därför förmågan att nedhålla försvararen, vilket dessutom ger 
fördelaktigare effekt på ammunitionsåtgången än vid uppgift att nedkämpa en förvarare. 
Fördelen som uppstår vid kombinerade vapen är att den egna sårbarheten minskas och 
motståndaren ställs inför ett flerdimensionellt hot, genom att de olika vapensystems styrkor 
och svagheter kompletterar varandra och ger en starkare helhet. 

25 Biddle, sid 28-51. 
26 Översättning av suppression som Biddle använder. I bokens fortsättning framgår tydligt att det är den 

innebörden som avses. Jmf"Fire that degrarles the performance of a target below the leve) needed to fulfil 
its mission. Suppression is usually only effective for the duration of the fire" AAP 6 [Suppression fire] med 
"Eiduppgift som syftar till att tvinga fienden att under viss tid avbryta pågående verksamhet och ta skydd" 
Nomen A [Nedhålla]. 

27 Biddle, sid 3. 
28 Vilket även anges som upprinnelsen till taktik enligt exempelvis: Trevor N. Dupuy, The evolution of 

we apans and warfare (Nytryck, Orginalutgåvan utgiven av Hero Books, Fairfax 1984). sid 1-6. 
29 Som exempel avseode anfall se: Condell & Zabecki (eds), On the German Art of War: Truppenfurung 

(Lynne Rienner Publishers In c, London 200 l) sid l 00-105. 
30 Som exempel på anfallsoperationer se: Jakob Kipp (ed), The Nature of the operations of modern armies, by 

V.K. Triandafil/av (Translation by William A. Burhans, Frank Cass & co, Jlford 1994) sid 113-118. 



Major Patrik Lidbeck 
ChP 04-06 

C-Uppsats 
"Military Power" och strid i bebyggelse 

FHS 303/6:1 
12(52) 

För den offensiva parten ger det moderna systemet, tillämpat på taktisk nivå, en förmåga 
att uppnå sina mål på kortare tid än om exempelvis långa utnötande bekämpningar av en 
fårsvarare genomfårs med artilleri. Nackdelarna är enligt Biddle två; komplexiteten och 
begränsningar i hastighet.31 Utspridningen och självständigt uppträdande fårband som skall 
samordnas med nedhållande eld och tillämpningen av kombinerade vapen ställer stora 
krav, inte bara på ledningssystemen som används, men främst avseende förmågan att lösa 
denna samordning hos alla- från soldat till befålhavare. Kraven på att utnyttja skydd, och 
dölja sig från förvararens bekämpning, gör att en anfallare måste framrycka på ett sätt som 
enligt Biddle minskar framryckningshastigheten till avsevärt lägre än plattformarnas 
kapacitet. Vidare ger kombinerade vapnen att framryckningshastigheten bestäms av det 
långsammaste vapensystemet. 

För defensiva operationer är vissa fårutsättningar samma som får de offensiva. Försvararen 
måste ha samma förmågor som anfallaren: skydd, dolt uppträdande, utspridning, mindre 
förbands självständiga manöver, förmåga att nedhålla motståndaren och att kombinerade 
vapen integreras i metoden. Avseende skydd och dolt uppträdande är skälen desamma som 
för anfallaren, och tillämpningen kan enligt Biddle bli att även fårsvararen tvingas 
prioritera dolt uppträdande framfår god skyddsnivå i syfte att undgå bekämpning. Skälen 
är främst att ett statiskt fårsvar är lättare att lokalisera och därigenom bekämpa. Kravet på 
utspridning är för fårsvararen både styrt av samma skäl som för anfallaren, men även av 
kraven på sammanhängande eldsystem i syfte att reducera anfallarens möjligheter till 
opåverkat framryckning . Utspridning i djup minskar både effekten av anfallarens 
artillerield och fårsök till genombrott, men ökar samtidigt kraven på de mindre 
självständigt uppträdande fårbanden att genom förmåga till rörelse undgår bekämpning. 
Slutligen har fårsvararen samrna krav som anfallaren att tillämpa kombinerade vapen och 
som exempel använder Biddle här samordningen av direktriktad eld som genom 
nedhållning gör anfallaren gripbar får nedkämpning av indirekt eld. 

För den defensiva parten innebär det moderna systemet enligt Biddle, inte minst på den 
högre ledningsnivån, att en försvarare måste ha djup, reserver och kunna genomfåra 
motattacker. Enligt Biddle är nackdelen att det ställs högre krav på både planering, ledning 
och inte minst moralen hos förbanden. Biddle hävdar därfår att metoden är mycket svårare 
att tillämpa än ett statiskt försvar. 

Biddle genomfår både i sina fallstudier och i det statistiska underlaget beräkningar får att 
kunna värdera i vilken grad partema tillämpade det moderna systemet. För att kunna göra 
dessa beräkningar använder Biddle ett antal utgångsvärden från operationerna. 
Anfallsrörelsens djup får att uppnå genombrott i km (d), Andel av fårsvararens styrka som 
hålls i rörlig reserv (fr), Andelen av fårsvarsberedda fårband som är exponerade (fe), 
Försvararens bakre reservers hastighet i km/dag (Yr), Anfallarens hastighet vid platsen får 
anfall i km/dag (Va), Anfallets bredd vid platsen får anfall (wa).32 Tillsammans med ett 
antal konstanter, och i vissa fall i relation med de andra faktorerna, beräknas sedan hur väl 
fårsvararen respektive anfallaren tillämpade det moderna systemet. 

3 1 Detta kan ifrågasättas genom att granska empiri från både första och andra världskriget där Biddle själv 
anger att hastigheten ökade just vid de tillfållen som det moderna systemet tillämpades. Biddle, sid 39 och 
60. 

32 Biddle, sid 215. 
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Valet av utgångsvärden gör Biddle på grund av att de tillsammans kan användas mot en 
motståndare för att jämföra hur olika utgångsvärden påverkar förmågan till genombrott 
eller att hindra ett genombrott. I denna studie kommer innebörden av de olika 
utgångsvärden att diskuteras vid just strid i bebyggelse, varför det inte sker en fylligare 
analys här. 

2.3 Numerärens betyde/se33 

Det engelska begreppet som Biddle använder är preponderance vilket enligt lexikon 
översätts till överlägsenhet, övervägande antal.34 Denna faktor ställer Biddle mot det 
moderna systemet och drar slutsatsen att endast numerär överlägsenhet inte kan förklara 
utfallet av en operation. Enligt Biddle är det få stater som idag accepterar förluster på 
hunJratals stupade mot varje stupad motståndare eller att armeer konstant kan motivera 
sina soldater till självmordsliknande uppoffringar. Detta leder enligt Biddle till att numerär 
överlägsenhet, utan att tillämpa metoder som reducerar motståndarens verkan mot 
förbanden, inte överlever länge nog för att ge utfall av en överlägsen numerär. 

Samtidigt konstaterar Biddle att numerären i vissa fall är avgörande för utfallet; 
exempelvis vid ett genombrott då det krävs en viss kvantitet för att exploatera framgången 
och kunna fullfölja framryckningen. Ä ven teknikutvecklingen, eller snarare den relativa 
tekniknivån mot en motståndare, påverkar behovet av numerär. Som exempel använder 
Biddle jämförelsen i eldkraft mellan infanteri i stort antal på en plats som kan nedkämpas 
med en ensam 155 mm haubits. 

Biddles analys och efterföljande slutsatser baseras på jämförande studier av framgång, mätt 
i mängden tagen terräng, mellan olika fall. De fall som studerats är: anfall med det 
moderna systemet mot försvar utan det moderna systemet, bägge sidor som tillämpar det 
moderna systemet och slutligen försvarare som tillämpar det moderna systemet mot en 
anfallare utan det moderna systemet. 

Biddle använder genomgående uppdelningen i offensivt och defensivt uppträdande. 
Då det moderna systemet tillämpas på taktisk nivå av bägge sidor krävs lokal 
överlägsenhet, vilket ändå inte kan nå framgång om försvararen använder det moderna 
systemet på operativ nivå eftersom överlägsenheten kan mötas med operativa reserver och 
motsvarande kraftsamling. Dessutom tvingar en försvarare, som utnyttjar det moderna 
systemet, en anfallare att skydda sina flanker från motanfall - vilket leder till att den 
numerära överlägsenheten urholkas. På motsvarande kommer en förvarares överlägsenhet i 
antal inte kunna hindra att en angripare som tillämpar det moderna systemet om 
överlägsenheten inte är så stor att anfallaren aldrig kan bli lokalt överlägsen någonstans. 
Enligt Biddle skulle det då krävas, mot en anfallare som kraftsamlar hälften av sina styrkor 
till en tiondel av frontbredd en, en total överlägsenhet av minst 3: l inom krigsskådeplatsen. 

För att beräkna numerärens betydelse använder Biddle dels det faktiska antalet stridande 
soldater hos partema (R, B). Som stridande soldater avses infanteri, pansar, kavalleri och 
luftvärn. Avgränsningen görs på grund av att det förenklar beräkningar och att det 
vanligtvis är dem som drabbas mest av förluster. 35 

33 Biddle, sid 69-73 och 212-213. 
34 Worldfinder-Lexikon på PC, version 4.1 [preponderance] . 
35 Biddle, Not l, sid 319. 
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Biddle använder den totala styrkan och minskar den med den grad av utnötning som sker 
genom att använda flera konstanter, i syfte att kunna bestämma tiden för en eventuell 
kulmination eller brytpunkt i styrkeförhållanden. För att beräkna numerärens påverkan för 
ett möjligt genombrott används både antal soldater per km av hela fronten (B/w1h och 
R/w1h) och graden av kraftsamling i form av soldater per km front (B/wa). För att kunna 
beräkna antalet soldater som krävs för att utnyttja ett genombrott, eller begränsat anfall för 
den delen, används dels behovet av styrkor per km front (p 1) som anfallaren måste avdela 
för flankskydd, och antalet soldater som krävs för att nedhålla försvararen (p2). Det visar 
sig, enligt Biddle, att moderna vapensystem hos försvararen kräver att anfallaren tillämpar 
det moderna systemet för att inte bli nedkämpad - oavsett trupptäthet i försvararens linjer. 
Vidare visar undersökningen att behovet av att tillämpa det moderna systemet ökar i 
relation till hur motståndarens kvantitativa överlägsenhet ökar. Biddle avslutar analysen 
avseende den numerära styrkejämförelsen med att den främst fäller ett avgörande om 
bägge sidor tillämpar det moderna systemet. 

2.4 Tekniknivåns påverkan36 

Biddle inleder med att fastställa att krigsmakter, från 1918 och framåt, som tillämpar det 
moderna systemet är mindre påverkade av teknikutveckling som möjliggör ökad rörlighet, 
dödlighet och precision hos sensorer än förband som inte tillämpar det moderna systemet. 

Utvecklingen av eldkraft har främst skett mot koncentrerade mål i öppen terräng vilket ger 
ytterligare stöd för att tillämpa det moderna systemet som just går ut på att undvika 
bekämpning genom att utnyttja skydd och spridning. Direktriktade vapen, som 
eldhandvapen eller stridsvagnar, har enligt Biddle endast ökat sin dödlighet då det avser 
upptäckta mål - inte dödlighet för dolda mål, vilket ger ökat behov av att undvika 
exponering. Luftstridskrafternas utveckling har visserligen varit enorm, men för att 
bekämpa markförband är de främst anpassade för mål i öppen terräng. Vidare noterar 
Biddle att flygstridskrafterna inte har kapacitet i all väderlek eller mot all terräng, 
exempelvis städer. Som exempel på hur en välutbildad styrka kan undgå bekämpning från 
luften trots underlägsen tekniknivå använder Biddle al Qaeda i Afghanistan 2001 och 
Serberna i Kosovo 1999, vilka bägge gjorde det genom att undgå upptäckt. 
Teknikframstegen inom medel och dess motmedel har hittills främst skett mot mål i öppen 
terräng och där har, enligt Biddle, sensorerna för att upptäcka mål ett övertag mot 
befintliga motmedeL 

Utvecklingen inom rörlighet har absolut gått framåt. Enligt Biddle är det dock inte 
respektive plattforms maximala hastighet som sätter gränser för en operations 
anfallshastighet eftersom en försvarares bekämpningssystem ökade förmåga har reducerat 
möjligheterna att utnyttja dem. Moderna markförband hastighet begränsas vidare av ett 
behov av avsuttet infanteri som skydd. Möjligheten att framrycka i hög hastighet begränsas 
också av att det krävs spaning, underrättelser och inte minst stabsarbete. Efter ett 
genombrott ökar dock möjligheterna att utnyttja plattformamas rörlighet eftersom det då 
krävs mindre samordnat understöd, infanteriet kan vara uppsuttet och planeringscykeln kan 
förkortas. Undantaget från dessa begränsningar är flyg och missiler som kan utnyttja sin 
rörlighet utan ett genombrott. Enligt Biddle medför det inte att flyg och missiler innebär 
slutet för det moderna systemet eftersom förbanden kan undgå upptäckt och därigenom 
bekämpning. Långräckviddiga system kan däremot göra stor effekt mot förband som inte 

36 Biddle, sid 52-69. 
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tillämpar det moderna systemet och till och med uppnå samma effekter som ett genombrott 
kunde ha haft. 

Utvecklingen inom informationsteknologin, och dess påverkan på operationer, är enligt 
Biddle inte avgörande eftersom det för det första alltid funnits osäkerhet i underrättelser 
och därfår kommer det troligen vara så i framtiden också, inte minst för att en motståndare 
kan utnyttja vilseledning och dölja sina planerade handlingar även i framtiden. För det 
andra har överraskning kunnat ske genom historien trots förekomst av underrättelser som i 
efterhand kunde ha använts för att förutse vad som skulle kunna hända. Fenomenet 
kommer troligen att upprepas inte minst får att den moderna tekniken ger en sådan mängd 
av information att den viktiga underrättelsen döljs i den stora mängden och människans 
förmåga att låta sig luras av vad som förväntas at hända.37 Det tredje skälet till att det 
moderna systemet fortfarande kan överlista en motståndare är att om informationen om en 
tänkt kraftsamling blir känd för sent - hinner motståndaren ändå inte reagera och om den 
blir känd får tidigt, och motåtgärder sätts in - kan kraftsamlingen anpassas. Följaktligen 
leder detta till att den ökade informationsteknologin, precis som ökad rörlighet och 
eldkraft, ökar behovet av att tillämpa det moderna systemet. 

Biddle analyserar vilken påverkan obalans i tekniknivå har på en motståndares tillämpning 
av det moderna systemet eller ej. Inledningsvis fastställer Biddle att den teknologiska 
skillnaden genom historien inte varit av så stora mått att det gett avgörande skillnader i 
utfallet. Skälet till detta är enligt Biddle att en motståndares teknik antingen går att köpa på 
öppna marknaden eller kopiera. En viktigare fråga enligt Biddle är att finna hur stor 
skillnaden skall vara får att det skall påverka utfallet mer än tillämpningen av det moderna 
systemet. En jämförelse av effekterna av det moderna systemet hos bara den ena parten ger 
att det motsvarar en teknikskillnad på tio till tjugo år. Om däremot bägge parter använder 
det moderna systemet ger tekniska skillnader mindre effekt än om ingen av partema gör 
det. 

Ett tydligt exempel på obalans i tekniknivå är utnyttjandet av luftstridskrafter. De tillfållen 
då Amerikanska flygstridskrafter använts mot en motståndare som saknar den förmågan 
hävdar Biddle att det ändå går att bevisa att de som tillämpar det moderna systemet klarar 
sig, om inte bättre, så i alla fall under längre tid. 

För att kunna järnfåra tekniknivå mellan partema utnyttjar Biddle ett fårenklat system, där 
antalet år sedan ett system införts och hur många det finns, används. Alla vapensystem 
adderas och ett medelvärde bestäms. Biddle argumenterar att systemet är tillräckligt exakt 
får att ge en realistisk påverkan på utfallet genom att jämföra andra sätt att beräkna 
tekniknivå på och genom att analysera utfallet i den statistiska undersökningen mot 
tekniknivån.38 

37 Vilket i denna studie är intressantjust med hänsyn till händelseutvecklingen, se James J. Wirtz, The Tet 
Offensive: Jntelligence failure in war (Cornell University Press, New Y ork 1991) sid 255-256. 

38 Biddle, sid 15-17 och 158-159. 
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Detta kapitel har beskrivit Biddles teori och redovisat hur mätning sker av de olika delar 
som teorin anser påverkar utfallet. Eftersom Biddles teori grundar sig på att målet med 
operationen är att ta terräng, på så kort tid som möjligt och med så få fårluster som möjligt, 
kan det ifrågasättas om modellen kan tillämpas i andra fall. Teorins största begränsning får 
denna studie är att den redan fastställer vissa givna konstanter som är baserade på ett stort 
statistiskt underlag. Det gör att även om teorin visar sig vara dålig på att bestämma utfallet 
i operationer i bebyggelse, kan den stämma om andra konstanter hade använts. Biddle 
anger att det finns olika skäl till att det moderna systemet tillämpas och inte minst i vilken 
grad. Då olika skäl har olika grad av påverkan är det svårt att i förväg bedöma om det finns 
utrymme får exempelvis taktikanpassning. För denna studie innebär det att den subjektiva 
bedömningen av vilka metoder som tillämpas ger utrymme får att en mindre felbedömning 
ger större utfall i studien än vad som kan antas vara Biddles tanke med teorin. 

Detta kapitel syftade till att besvara frågan om hur Biddles teori är uppbyggd. 
Teorin använder utvalda utgångsvärden från militära operationer får att leda den 
grundläggande tesen i bevis. Förenklat kan den sägas vara uppbyggd på tesen att utfallet 
styrs mest av partemas förmåga att tillämpa det moderna systemet. Detta är en metod, och 
kan i:iven tolkas till taktik39

, vilket gör att det enligt Biddle är givet att om bägge sidor 
tillämpar samma taktik segrar den med störst numerär. Om det däremot är asymmetri i 
taktiken segrar den som bäst kan tillämpa det moderna systemet. Det är främst om 
anfallaren tillämpar det moderna systemet, och försvararen inte gör det, som tekniknivån är 
uttalad som främsta faktor får utfallet. 

39 "Sammanfattande benämning på de över tiden varierande medel och metoder som används för att i varje 
situation på bästa sätt nå ett bestämt syfte med striden och övrig verksamhet som hänger samman med 
den." Nomen A l 984 (Chefen för armen, Stockholm 1984) sid 24 och "Taktik är de metoder våra förband 
använder mot en motståndare." D MarkO (Försvarsmakten, Stockholm 2005) sid 42. 
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l detta kapitel skall bebyggelsens påverkan på de utgångsvärden som Biddle använder sig 
av som stöd för sin teori, sett ur ett generellt perspektiv vid strid i bebyggelse, analyseras. 
Genom att tillämpa samma uppdelning som Biddle, och diskutera bebyggelsens påverkan 
på Biddles ingångsvärden skall denna studie finna vad som utgör de största problemen for 
tillämpningen av Biddles teori vid strid i bebyggelse. Inledningsvis presenteras strid i 
bebyggelse generellt, därefter diskuteras utgångsvärdena. Littera för de olika 
utgångsvärdena redovisas inom parentes i den löpande texten for att underlätta kontroll 
mot bilaga l. Syftet med detta kapitel är att besvara frågan: Vilka utgångsvärden, mot 
bakgrund av kunskaper om och erfarenheter av strid i bebyggelse, talar emot att man kan 
tillämpa Biddles teori vid analys av strid i bebyggelse? 

Det finns flera olika beskrivningar av vad som är bebyggelse. Hills jämför olika begrepp 
for urbaniserad terräng och använder den amerikanska doktrinen för gemensamma 
operationer i urbaniserad miljö och Världsbankens definition på urbaniserade områden.40 

Bägge definitionerna fastställer att just kombinationen av konstgjorda terrängforemål, 
befolkningen och stadens/områdets betydelse for kringliggande områden eller hela staten 
är det som kännetecknar det urbaniserade området. Den svenska definitionen på 
bebyggelse är "större eller mindre städer och samhällen karakteriserade av ... "41 därefter 
följer en beskrivning av olika typer av byggnader, bostads och industriområden, 
kommunikationer mm. Begreppen som beskriver fenomenet strid i eller om städer är 
många och baseras i flera fall på att det nya begreppet vill infoga mer, alternativt avgränsa 
bort, faktorer eller foreteelser som fanns i tidigare nomenklatur. De svenska begreppen 
"Strid i bebyggelse" respektive "Militära operationer i urbaniserad terräng" eller de 
amerikanska begreppen Military Operations on Urbanized terrain respektive Urban 
Operations, fYller funktionen att markera på vilken nivå eller i vilken form det utförs. 42 

I detta arbete anses strid i bebyggelse utgöra operation som genomförs i en stad med flera 
blandade typer av bebyggelse, for omgivande områden viktig infrastruktur och en stor del 
civila invånare. Vidare anses staden vara av sådan storlek eller betydelse att den i sig utgör 
ett operationsområde. 

3. 1 Metoder i bebyggelse 
Kräver operationer i bebyggelse en annan metod/taktik än i andra miljöer? Frågan är 
central för analyser avseende militära operationer i urban miljö. Den svenska uppfattningen 
kan sammanfattas till att taktiken, om den tolkas i samma generella grad av upplösning 
som i Biddles teori, inte skiljer mycket, men stridstekniken skiljer sig mycket.43 

40 Hills, sid 5-7. 
41 Förbandsreglemente för armen Strid i Bebyggelse, (För b R A SI B) 1998 års utgåva. (Försvarsmakten, 

1998) sid 7. 
42 Hills, sid 5-6. 
43 Jämförelse av beskrivning av anfall och försvar i öppen/småbruten tg resp bebyggelse. 

Brig R A Bataljon, 2002, sid 22-42 resp 54-56, Brig R A P-!Mekskytteplutl-grp, 2002, sid 58-83. och Förb R 
A SJB, 1998, sid 7 och 73-87. Dessa reglementen får intill Markstridskolans studie, om operationer i urban 
miljö redovisats i sin helhet, anses vara den övergripande uppfattningen. Däremot visar förhandsutgåvor 
från studien just skillnader i stridsteknik. Försvarsmaktsreglemente Militära operationer i urbaniserad 
terräng, Bok 1: Den urbana stridsmiljön, REM1SSUTGAVA (M arkstridsskolan Studie MOUT 2010, 
051205). 
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Detta innebär inte att den svenska taktiken är exakt lika i alla typer av terräng, utan bara att 
den har samma grundläggande ideer. 

Dessa är, här används pansarbataljon for att exemplifiera, bland annat att forbanden vid 
anfall; skall uppträda dolt får att undgå bekämpning, kunna kraftsamla för att nå ett 
avgörande och sträva efter att bibehålla initiativet. Vid försvar eller fördröjningsstrid skall 
gruppering ske över ett djupt område och att kraftsamling skall kunna ske.44 Förenklingen i 
jämförelsen mellan pansarbataljonens uppträdande är inte helt rättvisande. Nedan följer en 
analys över hur Biddles utgångsvärden till det moderna systemet påverkas i bebyggelse. 

Hills och forskare vid FOI redovisar flera skäl, som skulle kunna innebära krav på ett annat 
t ""d d 45 upp ra an e. 

- Terrängen som medger ökat skydd, kortare exponeringstider, möjligheter till dolda 
rörelser, forsvårad ledningssituation och begränsad rörelsefrihet. 

- Intellektuella och yrkesmässiga begränsningar att tillämpa taktik som är framtagna för 
öppen terräng, med andra avstånd och möjligheter till skydd eller skyl. 

- Förekomsten av en stor mängd icke-kombattanter betyder att stridskrafterna antingen 
måste röra sig bland dem, eller kontrollera dem. En förutsättning för västvärldens forband 
är också att undvika civila forluster - vilket leder till begränsningar. Det uppstår ett 
dillemma då de civila forlustema skall minimeras samtidigt som det uppträder 
kombattanter nära eller blandat med icke-kombattanter. 

- Krigets karaktär som i bebyggelsen mera liknar krig före industrialiseringen. 
Högteknologiska system kan av olika skäl inte ge avgörande effekt, inte minst om 
insatsregler begränsar användandet, utan det krävs även lågteknologiska hjälpmedel, 
kärnan i förbanden utgörs av infanteri som kan tillämpa närstrid. 

Den beprövade erfarenheten, uttryckt i form av reglementen och doktriner, ger flera skäl 
till att bebyggelsen skulle påverka val av metoder. Som exempel används en 
sammanställning, fritt från den amerikanska doktrinen for urbana operationer.46 

Karaktärsdrag Urban Oken Djungel Bergs-
miljö terräng 

Antal icke-kombattanter Högt Lågt Lågt Lågt 
Antal värdefull infrastruktur Hög Låg Låg Låg 
Fler-dimensionellt stridsfält Ja Nej Delvis Ja 
Begränsande insatsregler Ja Nej Nej Nej 
Observation- och Korta 
stridsavstå n d 

Långa Korta Medel 

Möjliga framtryckningsvägar Många Många Få Få 
Rörelsefrihet för fordon Låg Hög Låg Medel 
Sambandssystemens förmåga Nedsatt Hög Nedsatt Nedsatt 
Krav på logistik Hög Hög Hög Medel 

44 BrigRAP bat (Förhandsutgåva, Försvarsmakten, 2002) sid 22-56 och 78-79. 
45 Hills, Sid 9-13 och Tomas Eriksson (red), Framtida markstridsutveckling 

(FOI-R-0403-SE, Totalförsvarets Forskningsinstitut, Stockholm, 2002) sid 20-21. 
46 Fritt efter Joint Publication 3-06, Doctrin e for Jo in t Urban Operations 16 September 2002 (Joint Staff, 

Washington, USA, 2002) kap l, sid 7. 
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Eftersom den tillgängliga forskningen om strid i bebyggelse främst baseras på fall- och 
reglementsstudier är det intressant att jämföra om det skett någon större förändring med 
anledning av att tekniknivån både har höjts och , att det kan förutsättas större grad av 
asymmetri i dagsläget. Ett exempel på tidigare kunskaper om strid i bebyggelse är det 
tyska reglementet Truppenfuhrung från 1933, där det bland annat framgår: 

- Bebyggelse skall helst kringgås och tas i flanken eller bakifrån av efterföljande 
förband, 

-Trots det ökade skyddet som bebyggelsen ger, dras motståndarens bekämpning 
dit och risken får brand är stor. 

-Vid framryckning genom bebyggelse krävs utspridning. 
- Strid i bebyggelse sliter ut trupperna mer än annan strid, det sker i huvudsak 

genom närstrid och utgången av striden beror oftast på underlydandes oberoende 
åtgärder. 

-Ett frontalt anfall mot bebyggelse, vilket blir svårare ju större det är och ju längre 
tid fårsvararen vidtagit forsvarsfårberedelser, forutsätter [bland annat]: närstrid, 
kombinerade vapen, utspridning, tillgängliga reserver, att terräng varifrån 
flankerande eld kan avges tas forst, gränser och att forsvarade byggnader utsätts 
för bekämpning innan infanteriet anfaller.47 

Vilket visar att flera av de slutsatser som framkommer i nutida forskning antingen kan 
härledas till tysk taktik och operationskonst på 1930-talet, eller att det är tidlösa företeelser 
just avseende strid i bebyggelse. Genomgående tema i frågan om vilken taktik som lämpar 
sig bäst vid strid i urban miljö är uppfattningen att det utgångsvärde i bebyggelse som mest 
påverkar valet av taktik är just den specifika terrängen som bebyggelsen utgör. 
Försvararens möjlighet till dold gruppering, och att därmed undgå anfallarens verkan, har 
ovan angetts som större i bebyggelse än annan. I Biddles teori kan andelen exponerade 
förband (fe) variera mellan O och l 00 % och det påvisas ett samband mellan anfallarens 
möjliga anfallsdjup och hur stor andel försvarare som exponerar sig.48 Detta leder till att 
teorins utgångsvärde om andel exponerade försvarare påverkas genom att bebyggelsen kan 
medge en lägre andel men att de ändå har bibehållen förmåga att påverka anfallarens 
anfallsdjup. 

Andra utgångsvärden som skiljer mellan Biddles teori och strid i bebyggelse är sättet att 
beräkna slagfältets geometri (d) och partemas gruppering. Eftersom terrängen medger att 
en försvarare kan uppträda dolt och därigenom minska effekten av genombrott - kan ett 
genombrott innebära att anfallaren framrycker genom en stad utan att uppnå någon effekt. 
Skillnadema beskrivs ingående i bilaga l. Anfallets djup kombinerat med försvararens 
möjligheter till dolt uppträdande och flankerande eldgivning gör att teorins beräkningar 
avseende behovet av flankskydd påverkas. Ä ven metoden som Biddle använder för att 
beräkna försvararens andel rörliga reserver (fr) påverkas av bebyggelsens möjligheter att 
tillämpa djupförsvar på ett annat sätt än i annan terräng.49 Reserverna kan där vara 
utnyttjade på ett annat sätt, exempelvis kan de ha förberedda stridsställningar vilket skulle 
diskvalificera dem som reserver enligt Biddle. 

47 Condell & Zabecki (eds), On the German Art of War: Truppenfiirung, (Lynne Rienner Publishers Inc, 
London 2001) sid 147-149. 

48 Biddle, sid 212,225 och 270 not 89. 
49 Biddle, sid 279 not 92. 
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Försvararens reservers möjliga hastighet (Yr) sätts i teorin i relation till anfallarens 
hastighet vid punkten för anfallet (Va) i syfte att beräkna fårsvararens möjlighet att få fram 
reserverna innan genombrott. Medelhastigheten för anfallaren vid strid i bebyggelse, 
baserat på fallstudier från andra världskriget, är i genomsnitt 1 h till 1

/ 2 av hastigheten i 
icke-urban miljö,50 vilket gör att beräkningarna, där även konstanter ingår, påverkas av att 
reservemas relativa hastighet inte har samma avgörande betydelse får att bedöma om 
anfallet lyckas ta mycket terräng eller inte. Orsaken är också för att det vid anfall, mot en 
försvarare som tillämpar det moderna systemet, krävs ett mer linjärt uppträdande; där hus 
efter hus tas och rensas med väl samordnade, resurskrävande och metodiskt utförda 

. 51 operatiOner. 

Möjligheten för en motståndare, främst försvararen, att uppträda dolt och över hela ytan 
gör att metoden med att söka genombrott kan förlora sin utslagsgivande effekt. 
Försvararens förmåga att fortsätta strida påverkas inte lika mycket av att stridsfältet 
fragmenteras eftersom möjligheten till rörelse, och därmed kraftsamling, kan finnas kvar 
trots ett genombrott. Det finns visserligen sätt att förneka fårsvararens förmåga till 
rörlighet, som att jämna delar av bebyggelsen med marken får att kunna ha bättre 
observation - vilket engelsmännen gjorde i Jaffa 1936, men det faller utanför denna 
studie.52 De kunskaper om och erfarenheter av strid i bebyggelse som har redovisats ovan 
tyder alltså på att man kan ifrågasätta om Biddles teori är särskilt användbar då strid i 
bebyggelse skall analyseras. 

3.2 Numerärens betydelse i bebyggelse 
Finns det faktorer i staden som fårändrar betydelsen av skillnader i numerär mellan 
parterna? Biddle anger totala antalet soldater endast från infanteri, pansar, kavalleri och 
luftvärn. Eftersom bebyggelsen ger ett ökat krav på kombinerade vapen på låg nivå leder 
det till att om då artilleri eller underhållsfårband grupperas i bebyggelsen, eller om fler 
soldater avdelas får understödsuppgifter ur de stridande enheterna, kan totalsumman inte 
beräknas på samma sätt som i teorin. 53 Dem ingenjör-, pionjär- eller artilleri förbanden som 
deltar vid strid i bebyggelse måste rimligtvis räknas in som stridande förband. Eftersom 
bägge parter inte nödvändigtvis har samma utsträckning och eventuella avgränsningar på 
operationsområdet, är det dessutom svårt att bestämma antalet soldater i området på 
samma sätt får bägge sidor. En anfallare som lyckas isolera en stad kan därigenom frigöra 
resurser som reserver under fårutsättning att de kvarvarande bibehåller staden isolerad, 
som i sin tur är beroende på vilka resurser fårsvararen avdelar får att bryta en isolering. 

Behovet av lägesuppfattning ger kravet på observationsmöjlighet, vilket är mer begränsat i 
bebyggelse än i annan terräng. De tekniska system som finns får observation är i huvudsak 
framtagna får icke-bebyggd terräng och har begränsad, om ens någon effekt i bebyggelse. 

50 Measuring The Effects Of Combat In Cities Phase J [På uppdrag av: U.S. Department of the Army Center 
for Army Analysis] (The Dupuy Institute, McLean, VA, 2002) sid 52. 

51 [Gro my 1991-1996] Handbookfor Joint Urban Operations J 7 May 2000 (Joint Staff, Washington, USA, 
2000) Kap 4, sid 5-12. [Fallujha 2004] Staurset, Ove, Three Block War -En metafor om dagens og 
morgendagens stridsfe/t for militcere styrker [C-uppsats FHS 191 00:2041] (Försvarshögskolan, Stockholm, 
2005) sid 28-41. 

52 Stephen Graham, "Cities as Strategic Sites: Place Annihilation and Urban Geopolitics" i Stephen Graham, 
(ed.), Cities, War, and Terrorism (B lackweil Publisbing Ltd, Oxford, 2004) sid 37-38. 

53 Försvarsmaktsreglemente Militära operationer i urbaniserad terräng, Bok 1: Den urbana stridsmi/jön, 
REMJSSUTGÅVA, sid 33 och JP 3-06, kap B, sid 2. 
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Den yta som varje soldat kan observera varierar dessutom mera i bebyggelse än i annan 
terräng.54 Den enkla slutsatsen av resonemanget är att i bebyggelsen åtgår större numerär 
för att lösa samma behov av lägesuppfattning som i annan terräng. Följden blir då att det 
krävs större mängd soldater för att skydda, eller bara bibehålla lägesuppfattningen, bakom 
anfallande förband än vad som skulle krävas i annan terräng under förutsättning att 
flankerna skall upprätthållas. I Biddles teori anges en konstant för att förklara behovet av 
antal soldater per km flank som anfallaren måste skydda, i förhållande till det totala antalet 
anfallare och antalet försvarare per km front. 55 Om då det totala antalet beräknas på ett 
annat sätt än vad teorin anger och miljön ger ett annat krav på trupptäthet för att bibehålla 
observationsförmågan, blir även kravet på antal soldater för flankskydd annorlunda. 

Biddles teori använder ett antal givna konstanter som påverkar hur numerären beräknas 
och anfallaren når en kulmination eller att försvararen misslyckas med att hindra 
genombrott. En av de tydligaste är det antal anfallare en försvarare kan stoppa om han är 
dold och förstärkt, den är satt till 2,5.56 Det går inte att säga att denna faktor skulle vara 
avsevärt annorlunda i bebyggelse än annan terräng, något som styrks av Dupuyinstitutets 
resultat där förlustema är jämförbara med dem i annan terräng. 57 

Den formella modellen anger som en konstant att det totala antalet förluster, inklusive 
skadade, utanför själva anfallet, är 16 % för anfallaren och 20 % för försvararen58

, något 
som Dupuyinstitutets rapport avseende bebyggelse varken motsäger eller bekräftar. 
Däremot anges anfallarens förluster per dag i två fallstudier till under l % per dag59 vilket 
stämmer med teorins totala under förutsättning att den skall värdera en operation vars 
totala längd ger det utfallet. Ytterligare en konstant som förändras vid strid i bebyggelse är 
det givna värdet av antalet anfallare som krävs för att nedhålla eller få bort en försvarare 
från punkten för anfall, som anges till 0,0 l, vilket enligt resonemanget tidigare om 
terrängens inverkan på behovet av ökad trupptäthet för observation kan anses påverka 
möjligheten att använda samma operationalisering i bebyggelse. 

Då bebyggelsen i sig innehåller en högre koncentration av icke-kombattanter än annan 
terräng riskerar militära operationer bli bundna med verksamhet som inte omfattas av 
Biddles teori. Exempel på detta utvecklas nedan, i stycket om övriga företeelser, men 
påverkan på teorins operationalisering av numerär kan vara stor. Förmågor som Biddle inte 
har med i sin teori är sådana som kan krävas bakom anfallande förband, förutom 
flankskydd; humanitär hjälp, upprätthålla allmänna ordningen etc. 

De kunskaper om, och erfarenheter av, strid i bebyggelse som diskuterats ovan avseende 
numerärens betydelse visar att det finns ett större behov av hög trupptäthet både för att 
kunna bibehålla observation men också för att kunna nedhålla en försvarare under anfallet. 
Därför kan det ifrågasättas om Biddles teori är lämplig att använda vid analys av strid i 
bebyggelse. 

54 Field Manual No 3-06, Urban Operations, FM 3-06, (Dep. of the Anny, Washington DC, 2003) 
bttp://www.globalsecuritv.org/mil ita.ry/library/policy/army/fin/3-06/index.hlml [060411]. Kap 5, not 41. 

55 Biddle, sid 2 I 8. 
56 Biddle baserar konstanten på antagande och genom att pröva vad som händer då den varieras. Enligt 

Biddle påverkas inte teorin förrän om talet är under I ,76 och är den större påverkas inte fårhållandet mellan 
anfallets hastighet och mängden tagen terräng, däremot påverkas deras respektive resultat. Biddle, sid 2I 8. 

57 Measuring The Effects Of Combat In Cities Phase J, sid 65. 
58 Biddle, sid 2 I 8. 
59 Measuring The Effects Of Combat In Cities Phase l, sid 58. 
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Finns det företeelser i staden som förändrar betydelsen av skillnader i tekniknivå mellan 
parterna? Det finns enligt Hills flera fall där teknik kan understödja strid i bebyggelse: 
bland annat positioneringsutrustning, mörkerkapacitet och speciella bekämpningssystem. 
Samtidigt finns det inget som tyder på att modem teknik skulle kunna påverka hur strid i 
bebyggelse genomfårs.60 Vid strid i bebyggelse talar inte minst befintliga reglementen får 
att skillnaderna i tekniknivå spelar mindre roll i än i annan terräng. 61 Skälen varierar' från 
det enkla faktum att ett modernt eldkraftigt pansarfårband inte kan utveckla kraftsamlad 
bekämpning av mål för att de inte får plats, gatorna är för smala får att tillåta flera system 
att verka mot samma mål. Det beror också på att parterna, då striden genomfårs som 
närstrid, inte är lika teknikberoende som vid strid mellan stridsfordon. 62 Konsekvent med 
Hills slutsats kan man hävda att trots en eventuell skillnad i tekniknivå kommer striden att 
genomföras på samma sätt som utan någon skillnad. 

Det går givetvis att argumentera får att tekniköverlägsenhet inom vissa områden, ex 
eldkraft eller mörkerkapacitet, påverkar styrkeförhållandet - men inte i större grad än vad 
det gör i någon annan miljö, utan snarare att det spelar mindre roll. 63 En liknande reflektion 
framförs av Trevor Dupuy, som ur ett historiskt perspektiv hävdar att fastän eldkraften har 
ökat, har andelen fårluster hos dem som utsatts får vapnen minskat.64 

Den forskning som under att antal år bedrivits vid FOI avseende strid i bebyggelse har till 
stor del inriktats mot fårbättrade lednings- och informationssystem.65 Där beskrivs 
översiktligt hur teknikutveckling tros kunna underlätta får den anfallande styrkan som 
antas ha sämre lokalkännedom och normalt ett bristfålligt underrättelseläge. Dessa 
områden är bara ett där tekniknivån kan få avgörande betydelser för utfallet, ett exempel är 
förmågan att genom sensorer undvika överraskningar som kan leda till förluster. 

Biddle använder en fårenklad form av uträkning får att bestämma parternas tekniknivå, 
medelårtalet då vapensystemen infördes, och stödjer den operationaliseringen genom att ha 
prövat den på det statistiska underlaget som teorin bygger på.66 Eftersom det statistiska 
underlaget inte omfattar bebyggelse finns risk att det inte överensstämmer. Det uträknade 
medelvärdet används senare i den formella modellen av teorin får att beräkna anfallarens 
förmåga att försvara sig får motanfall och fårsvararens förmåga att utföra motanfall. Se 
vidare om detta i bilaga l. Diskussionen med både forskningsresultat och reglementen, 
som visar att skillnaden i tekniknivå betyder mindre i bebyggelsen än i annan terräng, tyder 
på att man kan ifrågasätta om Biddles teori är lämplig att använda vid analys av strid i 
bebyggelse. 

60 Hills, sid 64-71 och 82-84. 
61 Hills, sid 64-71 och 82-84 eller Joint Publication 3-06, Doctrinefor Joint Urban Operations J 6 September 

2002 (Joint Statf, Washington, USA, 2002) kap l. sid 8. 
62 JP 3-06, kap B, sid 2 och Försvarsmaktsreglemente Militära operationer i urbaniserad terräng, Bok J: 

Den urbana stridsmiljön, REMISSUTGAVA sid 33. 
63 Vilket även framgår av FM 3-06, kap 5 not 102-105. 
64 Trevor N. Dupuy, The evolution of weapons and warfare (Nytryck, Orginalutgåvan utgiven av Hero Books, 

Fairfax, 1984) sid 307. 
65 Patrik Lif, et al, Uppgiftsanalys vid militär operation i urban terräng 

(FOI-R-1744-SE, Användarrapport, FOI, oktober 2005) 
66 Biddle, sid 23-27. 
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Vilka andra utgångsvärden vid strid i bebyggelse kan påverka teorin än de som Biddle själv 
tar upp? Ett problem vid strid i bebyggelse är att det kan forekorurna flera olika sorters 
militära operationer på samma plats och vid samma tidpunkt. General Krulak, 
Amerikanska Marinkåren, har uttryckt detta i form av metaforen Three Block war67 som 
omfattar humanitära insatser, fredsbevarande insatser och fullt krig. Hills har en liknande 
uppdelning: Polisiära insatser, fredsframtvingande åtgärder och krig.68 Oavsett vilken 
indelning som görs måste militära operationer i bebyggelse kunna möta de olika krav som 
ställs på dem beroende på vilket scenario som uppträder. Enligt Hills finns vissa 
gemensamma framgångsfaktorer i alla scenarion; välutbildade soldater, goda underrättelser 
och samordning mellan andra maktmedel än militära. 69 Det innebär att en särart är just 
kravet på att lösa olika uppgifter med samma förband på samma gång. 

Följden av en ökad koncentration av civila är också att den stridstekniska och taktiska 
handlingsfriheten kan begränsas. Begränsningarna leder då till att operationens karaktär är 
annorlunda än den i annan terräng. Taktik eller teknikutveckling sker hos bägge parter, men 
kan utnyttjas mer av den part som kan visa större hänsynslöshet, oftast på grund av att den 
politiska makten är mindre känslig för påverkan eller får ett ökat stöd for sitt agerande.70 

Ett liknande dilemma är vilka mål som inte får bekämpas for att de krävs för befolkningens 
forsötjning, platser som vattenrenings- eller kraftverkverk där en motståndare kan befinna 
sig. Bebyggelsens olika egenskaper påverkar på flera sätt, än vad som kan beskrivas inom 
Biddles ramverk. Staden innehåller en mängd funktioner som kan utnyttjas på annat sätt än 
de var avsedda for, ex framryckning i större kulvertar eller rasmassor som används till 
blockeringar. Förekomsten av icke-kombattanter som har behov av en infrastruktur for att 
överleva stärker Hills tes, som angavs i början på denna studie, om att strid i bebyggelse 
inte bara är ett militärt problem. 71 Annan teknik kan krävas, ex sambandssystem. Annan 
numerär, bortsett från det som nämndes i tidigare stycke om Three Block War, kan krävas 
bara for att upprätthålla forbindelse eller samverkanspersonal med de myndigheter eller 
funktioner som verkar i staden. Annan metod eller taktik än den militärt eftersträvade kan 
därfor krävas i syfte att den samordnade effekten skall bli optimal. Då militära förband 
skall samordnas, integreras eller bara samverka med andra funktioner - påverkas stridens 
karaktär så mycket att det kan ifrågasättas om Biddles teori kan användas vid analys av 
strid i bebyggelse. 

67 Charles C. Krulak, "Sustaining the transformation", White Letter NO 3-98 (Washington DC: 
Department of the N a vy, 1998). 

68 Hills, sid 91. 
69 Med välutbildade menar Hills uppgiftsanpassad utbildning och träning. Hills, sid 253-260. 
70 Notera att Hills påvisar hur sådana begränsningar, ur ett historiskt perspektiv, alltid upphävts då den egna 

sidan får stora förluster. Hills, sid 144-146. 
71 Hills, sid 259-260. 
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Ett antal faktorer, som Biddle avgränsat från sin teori, är utpräglat annorlunda i sin karaktär 
i bebyggelse än i annan terräng. Den överväldigande mängden möjliga platser varifrån ett 
hot kan riktas gör att en anfallare aldrig riktigt kan veta var hotet är72 

- vilket ger 
psykologiska effekter, och som kan dra ner tempot och kosta mer numerär i flankerna. 
Tillfälligt sammansatta förband, för att uppnå kombinerade vapen på lägre nivå, vilket 
anges som framgångsfaktorer i både Biddles teori och reglementen,73 kan - om inte 
tillräcklig träning genomförts, leda till att forväntade synergieffekter uteblir lika mycket i 
staden som vid annan verksamhet. 

3.5 slutsatser från särarter vid operationer i bebyggelse 
l detta kapitel har den urbana miljön analyserats genom att beskriva dess särdrag enligt de 
faktorer som används i Biddles teori. Skillnader har identifierats mellan de utgångsvärden 
som finns i Biddles teori och hur de ser ut i strid i bebyggelse. Detta kapitel syftade till att 
besvara frågan: Vilka utgångsvärden, mot bakgrund av kunskaper om och erfarenheter av 
strid i bebyggelse, talar emot att man kan tillämpa Biddles teori vid analys av strid i 
bebyggelse? 

Strid i bebyggelse ger med terrängens speciella egenskaper andra möjligheter till att undgå 
bekämpning och kunna kraftsamla än vid andra operationer. Detta kan främst utnyttjas av 
försvararen, på grund av terrängkännedom, vilket gör att det i teorin kan anses fattas en 
operationalisering av utgångsvärdet förberedelser. Taktiken påverkas, och kan vara 
annorlunda än i annan terräng. Det går däremot inte att argumentera mot att det moderna 
systemet skulle kunna tillämpas, däremot kan det hävdas att det moderna systemet inte 
löser de problem som uppstår när större delar av bebyggelse måste rensas. Då förlorar 
genombrottet den utslagsgivande effekt som Biddle hävdar och anfallshastigheten blir så 
låg att den tangerar teorins mätområde. 

Förekomsten av en större andel icke-kombattanter i stridsområdet kräver åtgärder, som 
även om det inte måste påverka taktik eller stridsteknik, kräver åtgärder i någon form. 
Vissa utgångsvärden som används i Biddles teori kan bli definierade på annat sätt i 
bebyggelsen: exempelvis djup på försvarande förband, antalet soldater som krävs för att 
uppnå viss effekt och hur stor påverkan tekniknivån verkligen har. Exempel på detta är det 
ökade behovet av trupptäthet for anfall, både i anfallets tät och i dess flanker eller att 
skillnader i tekniknivå inte ger så stora utslag som teorin gör gällande. Därmed kan det 
anses att militära operationer som omfattas av de situationer som beskrivs ovan, inte kan 
analyseras med stöd av Biddles teori. 

Teorins centrala budskap är att det mest avgörande for utfallet av en militär operation är 
vilken taktik forbanden använder. Detta betyder, som redovisats i kapitel 2, att den bästa 
taktiken inte måste innebära seger, men att den for försvararen ger ökad tidsåtgång och for 
anfallaren ger fårre förluster. Om teorin skall tillämpas for att forklara utfallet även vid 
strid i bebyggelse borde de utgångsvärden som Biddle använder även vara giltiga, eller 
beskriva samma företeelse på samma sätt, som de är beskrivna i teorin. 

72 Försvarsmaktsreglemente Militära operationer i urbaniserad terräng, Bok l: Den urbana stridsmilj ön, 
REMISSUTGAVA, sid 14. 

73 
FM 3-06, Kap 6 Stycke 65-67, och Försvarsmaktsreglemente Militära operationer i urbaniserad terräng, 

Bok J: Den urbana stridsmiljön, REMJSSUTGAVA, sid 33. 



Major Patrik Lidbeck 
ChP 04-06 

C-Uppsats 
"Military Power" och strid i bebyggelse 

FHS 303/6:1 
25(52) 

Flera av de utgångsvärden som skall användas har däremot en annan påverkan på både 
vilken metod som används, betydelsen av numerär och teknik. Detta gör att utfallet av strid 
i bebyggelse borde vara svårare att bedöma med stöd av Biddles teori. 

Sammanfattning av denna studies resultat avseende vilka utgångsvärden som talar emot att 
man kan tillämpa Biddles teori vid analys av strid i bebyggelse, redovisas i förenklad 
tabellform nedan. 

Kapitlets slutsatser i förenklad form Liknar teorins Skiljer sig 
värden från teorin 

Genombrottet förlorar sin utslagsgivande roll x 
Anfallshastigheten blir så låg att övriga x 
utgångsvärden påverkas 
Mängden icke-kombattanter påverkar val av metod x 
Kombinerade vapen krävs, med mer än inf, p, J, Lv. x 
Ökat krav på hög trupptäthet (X) x 
Tekniknivån ger låg påverkan (X) x 

Detta kapitel har syftat till att besvara frågan om vilka utgångsvärden vid strid i bebyggelse 
som talar emot att man skulle kunna tillämpa Biddles teori vid analys av strid i bebyggelse. 
Resultaten ovan påvisar flera stora skillnader mellan strid i bebyggelse och annan terräng. 
De största skillnaderna är en försvarares möjlighet att utnyttja skydd och skyl vilket leder 
till att anfallaren måste ha en större numerär, jämfört med annan terräng, för att kunna 
observera och därmed nedhålla eller nedkämpa en motståndare. 
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I detta kapitel beskrivs inledningsvis slaget om Hue 1968 övergripande i syfte att ge en 
uppfattning om händelseutvecklingen. Därefter analyseras slaget genom att redovisa hur 
olika specifika händelser eller företeelser, som noterats i tidigare kapitel, skiljer sig mellan 
Hue och de utgångsvärden som finns i Biddles teori. I syfte att kunna härleda diskussionen 
mellan fallstudien och Biddles utgångsvärden, och därmed höja reliabiliteten, redovisas i 
bilaga l en tillämpning av teorins formella modell. Littera får de olika utgångsvärdena 
redovisas inom parentes i den löpande texten för att underlätta kontroll mot bilaga l. 
Slutligen redovisas slutsatser avseende de olika skillnaderna mellan fallstudien och Biddles 
utgångsvärden. Syftet med kapitlet är att besvara frågan: Hur ser skillnaden mellan 
utgångsvärdena ut i ett verkligt fall av strid i bebyggelse? 

4. 1 Motiv och kritik mot vald fallstudie 
Det främsta motivet till vald fallstudie är att den, då studien startades, upplevdes mycket 
väldokumenterad från bägge parter. Operationen möjliggör tydliga avgränsningar till både 
tid och rymd i syfte att kunna fokusera på just strid i bebyggelse. Både anfallarens och 
försvararens metoder är kända, vilket gör att skillnaderna i utgångsvärden och utfall kan 
användas for att jämföra hur de påverkar Biddles teori. Exempelvis kan då fårhållandet 
mellan numerär och metod kontrolleras mot teorins teser i syfte att kontrollera hur 
fallstudiens skillnader påverkar teorin. Flera företeelser i fallstudien sammanfaller på ett 
tydligt sätt med de generella erfarenheter från strid i bebyggelse: exempelvis kombinerade 
vapen, begränsande insatsregler och samordning mellan olika förband. Kritik kan riktas till 
att dra slutsatser från en operation som genomforts får snart 40 år sedan. Syftet är dock inte 
att dra slutsatser om operationen i sig utan att undersöka om skillnaderna mellan 
utgångsvärdena i Biddles teori och de generella kunskaper och erfarenheterna om strid i 
bebyggelse verkligen förekommer. 

Enligt Dupuyinstitutets forskning har många strider om städer inneburit att anfallaren forst 
omringar den. Där dras även slutsatsen att oavsett teknisk utveckling kommer striderna 
även i framtiden att genomforas genom att forst isolera staden. 74 I detta arbete avgränsas 
därfår händelser utanfår staden om de inte kan anses vara direkt kopplade till striderna i 
staden, ex framryckande reserver. 

Hue 1968 är ett väldokumenterat slag även om kritik kan riktas mot objektiviteten i 
källoma och att det är omöjligt att finna lika bra källor for bägge sidor. Eftersom det gått så 
lång tid sedan slaget, och inte minst att kriget i Vietnam avslutats för länge sedan, är 
källoma inte längre bundna av begränsningar i sekretess eller påverkan av pågående 
operationer vilket är fallet med flera modemare exempel. Avsaknaden av tillförlitliga källor 
hos förloraren är ett faktum som uppstår även vid andra slag än just strid i eller om 
bebyggelse, vilket ofta kan forklaras genom det enkla faktum att den förlorande sidan inte 
kunde fora fullständiga krigsdagböcker över det som inträffade och även om dessa forts har 
de inte alltid överlevt striderna till eftervärlden. Ytterligare skäl kan antas vara att en 
förlorare inte vill skylta med sitt nederlag, för de vietnamesiska källoma gäller det slaget i 
sig och for de amerikanska, kriget i sin helhet. 

74 Measuring The Effects O/Combat In Cities Phase I, sid 78 och 83 . 
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Med anledning av att denna studie omfattar strid i bebyggelse specifikt och striderna i Hue 
de första dagarna skedde utan tydliga fronter eller stridsindelning görs en avgränsning. I 
denna fallstudie granskas endast striderna mellan den 11 och 25 februari. 

4.2 Övergripande beskrivning av operationen 
Den nordvietnamesiska Tet-offensiven 1968, kom som en överraskning för de 
sydvietnamesiska (ARVN) och amerikanska förbanden söder om den demilitariserade 
zonen. Anfallet inleddes natten mellan den 29 och 30 januari och mitt på dagen den 30:e 
startade större förband sina anfall mot olika platser över i stort sett hela Sydvietnam. 
74 000 soldater anföll in över gränsen och inom 48 timmar anfölls 36 provinshuvudstäder, 
5 av totalt 6 autonoma städer, 64 av totalt 242 distrikthuvudstäder och mer än 50 byar.75 

Befålhavaren för amerikanska förband i Vietnam, General Westmoreland, ansåg att de 
underrättelser som fanns talade för en kraftsamling mot Norra delen av landet, i synnerhet 
mot basen Khe San. Övriga angrepp, mot städer och södra delarna av landet, ansågs vara 
skenåtgärd er. 76 

Förberedelser för offensiven hade pågått sedan oktober 1967 och omfattade organisering 
och utbildning av lokala förband, upprättande av ledningsstrukturer som skulle ta över 
direkt då staden eller området hade befriats. Hue var ett av tre strategiska mål med 
offensiven. 77 

N ordvietnamesiska anfallet 
Anfallet mot Hue startade den 29:e januari genom 
att infiltrationsförband tog sig in i staden 
samtidigt som två regementen med 
förstärkningsförband, totalt ca 7 500 soldater, 
framryckte mot staden. Tidigt den 31 :a januari 
tog de nordvietnamesiska förbanden (NYA) 
tillsammans med gerillaförband (VC) Hue, och på 
förmiddagen vajade deras flagga på taket av det 
gamla palatset. ARNV l.Div högkvarter, i gamla 
stadens NO del, och området där de amerikanska 
rådgivarna (MACV)78 var grupperade, SO om 
gamla staden, upprätthöll ett försvar. Vädret 
gynnade inledningsvis de tekniskt underlägsna 
NV AN C förbanden genom att försvåra 
flyganfall. Kombinerat med att högre staber inte 
hade rätt lägesuppfattning ledde det till att de 
inledande förstärkningarna var för små. 
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Hue 1968 
US Marines ln Vietnam: The Defining Year. 1968 by Jack Shulimson, et al; 
and Hhtorical Alfas ojlhe Vietnam War by Harry Summers 

75 Nonn Cooling, "Hue City, 1968: Winning a battle while losinga war" i John Antal & Bradley Gericke, 
(eds.), City Fights (The Random House Publishing Group, New York, 2003) sid 345-348. 

76 Wirtz, The Tet Offensive: Jntel/igencefailure in war, sid 236 ff. 
77 Vietory in Vietnam: the official history of the peoples 's army of Vietnam, J 954-J 97 5. [Ursprungligen 

utgivna av Military History Institute of Vietnam 1988 och 1994, översättning av Pribbenow, Merle L.] 
(Univerity Press of Kansas, Lawrence, 2002) sid 217-218. 

78 Mi1itary Assistance Command Vietnam. 
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Under de följande dagarna skedde strider dels runt de belägrade enheterna, både 
amerikanska och ur ARNV, både söder och nordväst om staden, mellan framryckande 
förstärkningar och NVANC som skulle hindra dem eller skydda sina egna 
försörjningslinjer. Cirka tio km nordväst om staden stred en helikopterluftlandsatt bataljon 
under sju dagar utan att lyckas skära av försörjningslinjerna. På MACV grupperingen fanns 
möjligheter att landa helikopter och landstiga med båtar. Båda sidor kunde därmed tillföra 
förband och förnödenheter. Under de följande dagarna fortsatte striderna samtidigt som 
NVANC förbanden massakrerade oliktänkande och myndighetspersoner.79 NVANC hade 
nu en uppskattad styrka, i eller i närheten av Hue, av 14 bataljoner med infanteri och två 
bataljoner med pionjärer. De amerikanska förbanden, som tillfördes efterhand, bestod av 
tre bataljoner med varierande utrustning och stridsvärde. l.ARNV div, som hade beordrat 
förband till Hue då de blev anfallna, bestod av ca 11 bataljoner. Den 11 februari hade 
amerikanska förband, ur marinkåren (USMC) återtagit staden söder om Citadellet men 
fortsatte att rensa bort motståndsfickor. 80 

De vietnamesiska källoma skiljer sig från de amerikanska på några punkter. Vietnameserna 
hävdar att de amerikanska och sydvietnamesiska förbanden i Hue bestod av totalt 12 
infanteri bataljoner, ett mekaniserat regemente, l O artillerikompanier, 34 vaktkompanier. 
Den anfallande styrkan anges till tre "specialbataljoner", sju infanteribataljoner, en 
artilleribataljon, 14 special/kommando grupper och ett hemligt antal självförsvarsgrupper 
[gerillagrupper ur V C]. 81 

Efter att huvuddelen av staden S om citadellet var 
återtagna, och rensningsaktioner fortsatte, 
omgrupperade den 11 februari en bataljon ur 
amerikanska marinkåren (1/5) till NO muren av 
citadellet. l.ARNV div och 1/5 skulle återta 
citadellet i bredd samtidigt som två 
marinkårsbataljoner fortsatte upprensningar S om 
citadellet. Insatsreglerna begränsade val av metod. 
Den 13 februari hamnar ett kompani ur 1/5 i strid 
med den försvarsgrupperade motståndaren och blir 
på kort tid stridsodugligt. Den striden, kombinerat 
med hur effektiva motståndarens prickskyttar var i 
stadens södra delar, framtvingade lättnader i 
insatsreglerna så att understöd kunde ges både i 
form av både direktriktat flygunderstöd, 
fartygsartilleri och artilleri. Därefter påbörjades ett 
långsamt frontalt anfall, väl samordnat med 
bekämpningsförbanden. Tårgas användes för att, 
med minskad risk för eventuella civila på platsen, 
kunna rensa hus. 

HUE, 
1968 

ARNV 

Hue 1968 
Kar11mder/ag US Mmiues in Viemam: The Defining Y ear. 1968 by Jack 
Shulimson, et al; and Hi.rtorical Atlas of the VieiHam War by Harry 
Summers. 

79 Olika källor ger olika antal döda. Men siffran är minst 2800, baserat på antalet funna kroppar, eventuellt up 
till 5000 då många saknade civila inte återfanns. Pike, Douglas, The Viet-Cong strategy of terror, 
(Indochina Archive, Wachington 1970) sid 30-31. 

8° Cooling, sid 345-348. 
81 Le Kinch Lich (ed) The 30-year war 1945-1975 (The Gioi Publishers, Vietnam, 2002) sid 185 
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Samordningen mellan ARNV och 1/5 misslyckas något och 1/5 tvingas först ta terräng i 
NO riktning för att sedan fortsätta i S. De blir då förstärkta med ett kompani ur 3/5 som 
kan fortsätta anfallet. Samtidigt tar fyra bataljoner ur l. Kavalleridivisionen (US), med 
kraftigt understöd, terrängen precis väster om staden. NVA förbanden som därmed förlorar 
sin underhållslinje, får order att retirera den 23 februari. Under den 25 februari påbörjas 
upprensningsaktioner och den 27 februari förklaras operationen avslutad. 82 

Ä ven i detta skede av striden skiljer sig källoma något. De vietnamesiska källoma 
beskriver mer ingående det stora antal civila förluster som sker då indirekt eld, luft- och sjö 
understöd används. Vidare nämns, utan att nämna siffror, de stora förluster som 
amerikanska och sydvietnamesiska förbanden gör i kontrast till hur bra det gick för 
befrielsestyrkan. Skälet till att de uppnådde sina mål var enligt de nordvietnamesiska 
referenserna, trots den lilla styrka som stred; en utmärkt plan, hemlig plan vilket gav 
överraskning, rätt utnyttjande av förbanden, välanpassad taktik och inte minst att utnyttja 
den kombinerade styrkan av politiken och de militära förbanden. 83 

4.3 Metoder i Hue 1968 
Enligt sammanfattningen, vid generell granskning av strid i bebyggelse och metoder, 
framkom att de förutsättningar som skiljer sig mest, från dem i Biddles teori, är terrängens 
ökade krav på observationsförmåga och därmed förmåga att nedhålla försvararen vilket 
leder till att förhållandet mellan trupptäthet, anfallshastighet och möjlighet till genombrott 
förändrades från Biddles teori. Ytterligare företeelser var att mängden icke-kombattanter 
påverkade val av metod mer i bebyggelse än i annan terräng och att hastigheten blir väldigt 
låg. Detta underkapitel skall undersöka om det var samma skillnader i fallstudien. 

NVAIVC tillämpade försvar, som anfallaren upplevde som ett djupförsvar, med motanfall. 
De utförde anfall både i form av större motanfall och i syfte att störa ARNV /USMC. De 
hade en operativ reserv som dessutom sattes in den 13 februari, intill den 22 februari var 
det möjligt att föra in ytterligare förstärkningar. 84 Det går däremot inte att bevisa om detta 
går att klassificera som det moderna systemet, eftersom varken graden av självständighet 
på lägre förband eller om försvaret verkligen var ett djupförsvar, kan bekräftas i denna 
studies referenser. USMC/ ARVN tillämpade ett tidsödande rensningsförfarande, som 
främst på grund av flankhoten måste ske samordnat i både sida och djup. De använde en 
överlägsen eldkraft för att nedhålla eller nedkämpa försvararen. Metoden att kombinera 
vapen på låg nivå kom naturligt då stridsvagnarna eller pansarvärnsvagnarna var det bästa 
vapnet att använda för att göra bräscher i husen och dessa samtidigt behövde närskydd i 
form av infanteri. Ä ven granatkastare användes och samordnades på låg nivå. 85 Därför kan 
de tidigare slutsatserna avseende möjligheten till genombrott, kravet på kombinerade 
vapen och det stora behovet av flankskydd bekräftas i fallstudien. 

82 Cool in g, sid 353-357. 
83 Le Kinch L ich, The 30-year war 1945-197 5, 2002) sid 187-189 och 

Vietory in Vietnam: the official history of the peoples's army ofVietnam, 1954-1975, sid 219. 
84 Jack Shulimson, et. al, US Marines in Vietnam: The defining Year 1968 (U.S. Marine Corps, Washington, 

DC. 1997) sid 20 l [Djup och många stridsställnigar och notera flankhotet J och sid 204 och 206 
[förstärkningar 19/2 och motanfall]. 

85 Shulimson, sid 201-202. 
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I tidigare kapitel redovisades att hastigheten av olika skäl nedgår så mycket att teorin inte 
borde kunna tillämpas. Vid striderna i Hue var hastigheten på anfallet var så lågt att 
försvararen under flera veckor, trots låg hastighet på sina reserver, hann få in tillräckliga 
reserver för att undvika ett sammanbrott. 86 Den låga anfallshastigheten berodde på det 
linjära uppträdandet, som i sin tur var orsakat av försvararens möjlighet att med stöd av 
dold gruppering och rörelser påverka anfallarens flanker. Anledningen till att 
rensningsförfarande användes kan därför anses vara att försvararen inte exponerade någon 
andel av förbanden (fe) - förrän de själva ville eller blev tvingade genom att deras 
stridsställning rensades. Variation i graden av exponering ger enligt Biddle en brytpunkt 
vid ca 30% då anfallarens förluster minskar mer än vad mängden tagen terräng ökar.87 

Detta utgångsvärde skiljer sig därmed mer från hur den utrycks i teorin ju längre 
operationen pågår, vilket den automatiskt gör när anfallshastigheten (V r) nedgår. I Hue kan 
det antas att antalet exponerade som mest var l O % och troligtvis ännu mindre. Det skulle 
innebära att anfallshastigheten skulle bli låg - vilket den med genomsnittliga 0,3 km/dag, 
tangerar de lägsta värden som anges i Military Power. 88 Fallstudien visar, att vid just denna 
metod, nedgår anfallshastigheten så mycket som de generella slutsatserna hävdade. 

Enligt tidigare slutsatser från generella erfarenheter och forskning om strid i bebyggelse 
kan mängden icke-kombattanter påverka på både stridsteknisk och taktisk nivå. I Hue 
skedde det indirekt genom begränsande insatsregler, men det förekom inga situationer som 
kan liknas med Three Block War, vilket gör att någon eventuell skillnad inte kan bedömas. 
Skillnaden i insatsregler hämmade visserligen chefens handlingsfrihet vid val av metod, 
men det är inte troligt att en massivare bekämpning - utan att ödelägga mer av staden, hade 
förändrat det linjära uppträdandet. 

Sammanfattningen av hur partema nyttjade förbanden från den 11 februari ger att 
skillnaden i utgångsvärden för metoderna överrensstämmer med slutsatserna som 
redovisades i tidigare kapitel. Genom att tillämpa den formella modellen av teorin, för att 
pröva tesen om de stora skillnaderna mellan teorin och strid i bebyggelse, kan denna studie 
dra slutsatsen att teorin inte på ett tillförlitligt sätt kan användas för att förklara eller 
analysera metoder vid strid i bebyggelse. 

4.4 Numerärt förhållande i Hue 1968 
I den tidigare generella granskningen av strid i bebyggelse jämfört med Biddles teori drogs 
slutsatsen att numerärens betydelse ökar, främst för det ökade kravet på trupptäthet både i 
flanker och för att nedhålla försvararen. Det noterades också att antalet soldater vid strid i 
bebyggelse skulle beräknas på ett annat sätt än i Biddles teori. 

Då de utvalda källorna saknar exakta siffror för hur många soldater som ingick i de olika 
förbanden krävs antaganden, som redovisas i bilaga l. Då Biddles teori endast anger 
stridande soldater i den totala summan blir summan missvisade eftersom det på US/ ARNV 
sida åtgick en stor mängd förband bara för att underhålla operationen. Ett bra exempel på 
underhållstjänstens betydelse är att det endast var en dag under striderna som 1/5 bat 
(USMC) var tvingade att invänta fömödenhetsförsörjning. 

86 Vilket Biddle använder för att bedöma i vilken grad försvararen kan stoppa ett genombrott, se bilaga l . 
87 Biddle, sid 225. 
88 Biddle, sid 226. 
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Det avsåg då mat, ammunition till stridsvagnar och l 05 mm pansarvämskanoner. 89 Om 
mängden underhållssoldater räknats in i totala antalet soldater skulle, utan vidare 
källstudier, den numerära överlägsenheten öka avsevärt och därmed påverka teorins tes om 
numerärens påverkan på utfallet. 

NVA/VC hade den 11 februari haft mer än en vecka på sig att förbereda striden i citadellet. 
Delar av förbanden måste ha åtgått till annan verksamhet då det samtidigt skedde kontroll 
av civila i staden. Enligt vissa källor var det upp till 5000 invånare i staden som avrättades 
eller fördes bort från det att staden intogs till dess att operationen förklarades avslutat. 
Oavsett den exakta siffran på antal avrättade eller bortförda, kan det antas att ett relativt 
stort antal soldater avdelades för den verksamheten.90 Däremot återfinner man i fallstudien 
inte något tecken på att anfallaren varit bunden i andra verksamheter än strid, som tidigare 
slutsatser påvisade. En skillnad mellan partema i Hue och teorins beräkningar av numerär 
är att bägge parter ökade mängden soldater genom insättande av reserver som avdelades 
från högre nivå. Ett sådant förfarande kan ske i alla operationer, men då faller också teorins 
avgränsning avseende tillgängliga trupper för operationen. 

Slutsatsen från generella erfarenheter och forskning avseende strid i bebyggelse angav 
tidigare i detta arbete att den största påverkan på Biddles teori avseende numerär var det 
ökade behovet av trupptäthet vid anfallet. I Hue bekräftas detta genom de beräkningar i 
bilaga l som utförs med fallstudiens verkliga, och i vissa fall dessvärre även antagna 
värden, vilket visar att teorins modell ger behov av trupptäthet avsevärt under de som 
verkligen tillämpades. Fallstudien visar att det var ett reellt hot bland annat genom att det 
fanns tillfållen då avsaknaden av stort flankskydd omöjliggjorde framryckning. 

Tidigare slutsats att numerärens betydelse ökar, främst för det ökade kravet på trupptäthet 
både i flanker och för att nedhålla försvararen, bekräftas av fallstudien. skillnaderna 
mellan dessa utgångsvärden ger däremot inga belägg för att teorin skulle vara fel eftersom 
den tydligt hävdar just numerärens betydelse vid de operationer där bägge parter inte 
tillämpar det moderna systemet, vilket inte kan fastställas avseende försvararen. Att 
däremot US/ ARNV upplevde försvaret som det, innebär att det med rimlig säkerhet kan 
anses vara så. Teorins tes avseende numerär gäller även i så fall: anfallaren hade inte 
tillräckliga förband för att lyckas skapa ett genombrott, utan tvingades till linjär taktik. 
Jämför med figur i slutet på 2.1. 

Sammanfattningsvis bekräftar fallstudien att skillnaderna mellan utgångsvärdena, avseende 
numerära förhållanden, är så stora att teorin inte bedöms lämplig att analysera strid i 
bebyggelse. 

89 Cooling, sid 365. 
9° Cooling, sid 356. 
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Enligt forskning och erfarenheter, avseende tekniknivåns inverkan vid strid i bebyggelse, 
anses att skillnader spelar mindre roll än i annan terräng. I kommande stycken används 
fall studien för att undersöka den tesen. Det utgångsvärde som används i Biddles teori 
fokuseras på vapenteknik baserat på medeltalet av hur länge sedan alla system infördes. I 
denna studie genomförs vissa av Biddles beräkningar för att bekräfta vilka skillnader som 
uppstår mellan strid i bebyggelse och Biddles teori. Fullständig redovisning av 
beräf" •. ningama sker i bilaga l. 

Då striderna i Hue till största delen skedde med infanteri, börjar jämförelsen med deras 
vapcnsystem. 91 Nordvietnamesiska förband, med rysk och kinesisk utrustning, använde 
främ:;1 Ak47. Den amerikanska och syd-vietnamesiska motsvarigheten var M14 och M16. 
Ingen av vapnen är designade för enbart urban miljö, de har i stort sett lika prestanda 
avseende räckvidd och antal skott i magasinen. Det finns visserligen ett olikt förhållande 
avseende genomslagsförmåga mellan 5,56 respektive 7,62 mm kaliber, men i denna studie 
beräknas den inte, utan bägge sidors automatkarbiner anses vara på samma tekniknivå. 
Enligt Biddles teori skulle däremot skillnaden vara 17 år, samtidigt som den största 
asymmetri som anges i Military Power är från Irak 1991 med 12 år. 92 Avseende 
pansarbrytande ammunition uppstår ett dillemma eftersom det bara var en sida som hade 
pansarfordon i Hue. Bägge sidor använde däremot sina pansarbrytande vapen, LA W72 och 
framförallt 106mm pansarvärnspjäs respektive och RPG 2 och RPG 7, mot hus och 
befästningar. Den skillnad som finns mellan vapnen avseende genomslagsförmåga i pansar, 
eller andra skillnader, som att LA W72 har sämre räckvidd, betyder mindre i detta fall. Den 
amerikanska sidan hade generellt fler system med förmåga att penetrera byggnader. Ett 
problem vid en matematisk uträkning av tekniknivån är att det måste vägas in påverkande 
faktorer i form av exempelvis väderpåverkan. I Hue innebar väderleken, i kombination 
med gällande insatsregler, att flygunderstöd inte kunde användas fullt ut förrän den 22 
februari.93 Samtidigt kunde bägge sidor under hela operationen bekämpa mål i staden med 
artilleri. Därfår hävdar denna studie att trots att NVANC hade avsevärt lägre tekniknivå 
och inte minst färre antal enheter, var det fram till den 22 februari inte US/ ARVN tekniska 
överlägsenhet avseende bekämpning som var den största skillnaden mellan partema utan 
snarare mängden enheter för bekämpning. 

De andra skillnaderna i tekniknivå som identifieras är främst två. Användningen av tårgas 
som gjorde det möjligt att, med bibehållen distinktionsprincip, tvinga ut försvararen ur 
byggnader är den fdrsta. Den andra är fOrmägan till rörlighet, där USMC och ARVN 
använde helikopter och båtar för transporter av både trupp och materiel vilket NVANC 
transporterade till fots. Om den tekniska rörligheten skulle bedömas enligt Biddles teori 
skulle NVAIVC tekniska medelålder vara soldatemas införande i förbandet, dvs. efter 
grundläggande utbildning. USA/ ARNV skulle vara införande året för helikoptrar, lastbilar 
och fartyg. En sådan jämfdrelse bedöms inte ge relevanta data för fortsatta jämförelser 
eftersom de olika systemen har helt olika förutsättningar och omfattar olika förmågor. 
Avseende tårgas är det rimligt att anta att det fram till dess att det blev tillgängligt, 
användes spränghandgranater som löste samma uppgift men med moraliska tvivel. 

91 För tekniska data främst The Federation of American Scientists (FAS) http://www.fas.org . 
92 Biddle, sid 66. 
93 Cooling, sid 364. 
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Avseende rörligheten gällde det främst transporter till och från staden, som amerikanska 
forband lyckades skära av mer på grund av att hade tillräckliga förband än att de hade 
högre tekniknivå. För USMC/ARVN hade troligen forlusten av kommunikationslinjer 
inneburit att hela staden, och inte bara citadellet, var tvunget att tas på samma sätt eftersom 
infallsportama vid MACV och ARVN grupperingarna troligen inte skulle kunna 
upprätthålla ett forsvar särskilt länge utan förstärkningar. 94 

Sammanfattningen av jämforelsen ovan är att får striden på låg mva, som oftast 
genomfordes som närstrid, bekräftas tidigare slutsats att tekniknivån har mindre inverkan 
på striden än i annan terräng. Däremot spelade tekniknivån stor roll avseende rörlighet till 
och från operationsområdet både for att underhålla anfallarens forband och transportera 
ytterligare forband till området. Det är därmed svårare att belägga skillnader eller likheter 
mellan utgångsvärdena. 

4.6 Andra faktorer och utfall i Hue 1968 
Nedan redovisas andra faktorer som kunnat påverka utfallet än de som omfattas av Biddles 
teori. Syftet med detta är att redovisa om det fanns andra utgångsvärden än de som 
förekommer i Biddles teori som i sin tur kunnat påverka de utvalda utgångsvärdena. Slaget 
om Hue vanns definitivt av Amerika och Syd-Vietnam. Att däremot slaget enligt vissa 
utgjorde vändpunkten för kriget avseende hemmaopinionen är en annan sak som 
egentligen bara förstärker tesen om att vid strid i bebyggelse krymper avstånden mellan 
ledningsnivåerna ännu mer än i annan terräng.95 

Ett annat skäl som nämnts som orsak till utfallet är att forsvararen inte hade till uppgift att 
upprätthålla forvaret mer än under en begränsad tid. Den grundläggande förutsättningen får 
forsvararen skulle då inte vara samma som Biddle anger for forsvararen. Oavsett vilken 
uppgift forsvararen hade från början, tyder inte minst deras hårda forsvar och insättandet 
av reserver att de skulle försvara tagen terräng så länge som möjligt, vilket gör att syftet 
sammanfaller med det som Biddle anger i sin teori.96 

Den främsta skillnaden, som inte analyserats ovan är betydelsen av de begränsade 
insatsregler som anfallaren hade. Anfallaren var begränsad av att inte kunna fårändra 
terrängen genom kraftig bekämpning. Då den metoden ligger utom studiens avgränsningar 
kan den inte sägas skilja sig från andra utgångsvärden som styr valet av metod. Utöver det 
har inte någon annan avgörande faktor hittats och det går därfor inte att säga om det skulle 
kunna påverka de olika utgångsvärden. 

94 Cooling, sid 353-354 och 367-369. 
95 Cooling, sid 345-348. 
96 Avseende högt satta strategiska mål se exempelvis Vietory in Vietnam: the official history of the peoples ·s 

army of Vietnam, 1954-1975, sid 214. 
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I detta kapitel har slaget om Hue 1968 beskrivits och analyserats genom att diskutera de 
specifika händelser eller företeelser, som noterats i tidigare kapitel, varierar mellan Hue 
och de utgångsvärden som finns i Biddles teori. Parallellt med detta kapitel har i bilaga l 
varje operationalisering, av de inledande momenten av den formella modellen av teorin, 
prövats eller diskuterats mot given data från fallstudien. Syftet med kapitlet var att besvara 
frågan: Hur ser skillnaden mellan utgångsvärdena ut i ett verkligt fall av strid i bebyggelse? 

Det är flera utgångsvärden som ser annorlunda ut i fallstudien järnfort med i Biddles teori. 
En stor skillnad är att Biddles teori bygger på att ett snabbt genombrott skall ske, vilket 
inte skedde i fallstudien. Om vald taktik inte är att nå ett genombrott utan att rensa hus för 
hus - och undvika flanker, faller teorins forhållande mellan anfallarens behov av 
flankskydd och försvararens tillgängliga reserver. Ett genombrott kan givetvis lika gärna 
ske genom att rensa hus till hus, men när tempot då går ner minskar möjligheterna till just 
genombrott och teorins tes bekräftas. Därför kan denna studie anse att Biddles teori inte på 
ett tillförlitligt sätt kan analysera strid i bebyggelse och besvara utfallet med grund i vilken 
metod som tillämpades. 

När det gäller slagfältets geometri och deltagande förband krävs en värdering om vad som 
verkligen är inom slagfältet. I denna fallstudie har exempelvis USA möjlighet att snabbt 
helikoptertransportera förband från ett helt annat operationsområde till önskad plats, vilket 
leder till den omöjliga situationen att fastställa vad som är reserver eller ej. Avgränsningen 
till ett operationsområde bestående av en front bedöms därmed mindre troligt att kunna 
tillämpa vid strid i bebyggelse. Parten med störst andel stridande soldater gynnas i Biddles 
teori då övriga inte räknas i i antalet, vilket gör att om en part är beroende av underhåll 
eller bekämpningsförband blir operationaliseringen avseende numerär missvisande. Därfor 
kan denna studie anse att Biddles teori inte på ett tillförlitligt sätt kan analysera strid i 
bebyggelse och besvara utfallet med grund i numerär styrkejämförelse. 

Den teknologisk överlägsenhet som fanns, främst inom eldkraft, visar ingen likvärdig 
effekt på tidsfaktorn, det går ändå långsamt att nedkämpa en försvarare. Att beräkna 
tekniknivå baserat på antal år sedan infarande anses inte, i denna fallstudie, ge rättvisande 
resultat. Denna förklaring ges även av andra referenser till denna studie, som dessutom 
anger att NVANC misslyckande att minska amerikansk styrketillväxt som orsaken till 
överlägsenheten. 97 Därfår kan denna studie anse att Biddles teori inte på ett tillfdrlitligt sätt 
kan analysera strid i bebyggelse och besvara utfallet med grund i skillnader i tekniknivå 
mellan parterna. 

En intressant iakttagelse som denna studie gör är att fallstudien, oavsett alla de stora 
skillnaderna mellan utgångsvärden i verkligheten och de i Biddles teori, slumpar sig teorin, 
enligt tabellen i 2.1 överrensstämma. 

97 Cooling, sid 345-348. 



Major Patrik Lidbeck 
ChP 04-06 

C-Uppsats 
"Military Power" och strid i bebyggelse 

FHS 303/6:1 
35(52) 

Förenklad uppställning av slutsatserna från den generella studien av strid i bebyggelse i 
kap 3 och hur de förhöll sig i fallstudien. 

slutsatser från tidigare kapitel i förenklad form Skiljer sig Fallstudien 
från teorin bekräftar 

Genombrottet förlorar sin utslagsgivande roll x x 
Anfallshastigheten blir så låg att övriga x x 
utgångsvärden påverkas 
Mängden icke-kombattanter påverkar val av metod x -
Kombinerade vapen krävs, med mer än Inf, P, J, L v. x x 
Ökat krav på hög trupptäthet x x 
Tekniknivån ger låg påverkan x (X) 

Syftet med detta kapitel var att besvara frågan hur utgångsvärden från Biddles teori ser ut i 
ett verkligt fall av strid i bebyggelse. De utgångsvärden som diskuterats härleds till tidigare 
kapitel där strid i bebyggelse som generell företeelse analyserades. Fallstudien visar att 
flera utgångsvärden skiljer sig markant mellan strid i bebyggelse och de i Biddles teori. De 
största skillnaderna kan, precis som i tidigare kapitel, härledas till försvararens möjligheter 
till skydd och skyl vilket bland annat gör att anfallaren måste ha en större numerär än vad 
Biddles teori gör gällande. 
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Detta kapitel skall genom att väga de olika slutsatser som framkommit i tidigare kapitel 
mot varandra kunna uppfylla syftet med hela studien: Undersöka huruvida Biddles teori 
om utfallet i militära operationer kan användas vid analys av strid i bebyggelse 

5.1 Bidd/es tre faktorer vid strid i bebyggelse 
Vid strid i bebyggelse, då uppgiften är att besätta terräng som försvaras, finns det tillfållen 
då genombrottet inte är optimalt. Förr eller senare måste den fårsvarande styrkan 
nedkämpas, vilket vid strid i bebyggelse innebär att andra metoder än det som Biddle 
benämner det moderna systemet används. Det kan vara en renodlad utnötning som inte 
måste innebära att anfallaren tar staden över huvudtaget, vilket denna studie inte har 
avhandlat, eller ett linjärt och metodmässigt rensande av bebyggelsen. 

Den ena partens överlägsenhet i antal ger större effekt på anfallshastighet och anfallsdjup 
vid strid i bebyggelse än vad utgångsvärdena gör i Biddles teori. Skillnaden mellan 
utgångsvärdena i Biddles teori och strid i bebyggelse avseende numerärens betydelse blir 
mindre ju mer direkt metod en anfallare använder. På taktisk nivå finns det tillfållen då 
anfallaren är tvingad att tillämpa en synnerligen direkt metod. Vid rensning av bebyggelse 
är det svårare, om inte omöjligt att skapa systemchock hos en försvarare som är väl 
fårberedd och motiverad. Detta faktum påverkas främst av att det inte är möjligt att 
tillämpa Biddles operationaliseringar avseende trupptäthet vid strid i bebyggelse. Den 
främsta anledningen till att numerären är så avgörande i bebyggelse är att terrängen 
minskar tiden får att kunna bekämpa upptäckta mål och att försvararen dessutom har bättre 
möjlighet till såväl rörelseförmåga, som skyl och skydd, jämfört med att uppträda i annan 
terräng - får att kunna säkerställa lokal överlägsenhet krävs därför en större numerär. 

En grundläggande styrning i den teoretiska modellen av Biddles teori är året för infårande 
av vapensystemen som styrande får vilken tekniknivå som används. Mot den tesen för 
även Biddle en diskussion vad en binär asymmetri innebär, men drar slutsatsen att rätt 
anpassad metod kan segra trots avsaknad av viss teknik. Ä ven om inte den tekniskt 
underlägsne segrar, kan rätt metod bidra till att anfallarens hastighet nedgår avsevärt. 
Exempel på att detta stämmer i bebyggelse finns både i fallstudien Hue 1968 och Fallujah 
2004. Denna studie har kommit fram till att den teknik som används idag inte ger det 
övertag i bebyggelsen som det kan göra i annan terräng. Den stora skillnaden i 
anfallshastighet mot annan terräng skiljer inte mycket mer än vad Biddle själv hävdar när 
infanteriet måste göra avsittning i andra situationer. Människornas förmåga att framrycka 
snabbt och länge till fots är ju inte något som teorins operationalisering avseende 
tekniknivå tar hänsyn till. Om människan skulle anses vara ett tekniskt system skulle 
operationaliseras enligt Biddles teori kunna stämma, men det har inte undersökts i denna 
studie. Genom att Biddle hävdar att det inte alltid är metoden som är mer utslagsgivande än 
tekniken, men att det inte funnits så många fall där det inträffat, är det troligt att 
taktikanpassning alltid har skett då asymmetri i tekniknivå uppstått. 
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De skillnader som identifierats mellan utgångsvärden i Biddles teori och strid i bebyggelse 
är främst terränganknutna. Det visar sig att försvaren har större fördelar av terrängen än 
vad Biddles teori gör gällande i den formella modellen. De konstanter som Biddle anger 
kan ifrågasättas vid strid i bebyggelse eftersom de inte överrensstämmer med varken 
kunskapen om, eller erfarenheter i strid i bebyggelse. 

5.2 Resultat 
Syftet med detta arbete var att undersöka huruvida Biddles teori om utfallet i militära 
operationer kan användas vid analys av strid i bebyggelse. 

I studien har utgångsvärden, de operationaliserade oberoende variablerna, från Biddles 
teori diskuterats mot både generella företeelser i bebyggelser och en fallstudie. Resultatet 
är att teorins grundläggande tes avseende utfallet då parterna tillämpar samma metod kan 
stämma. Däremot kan flera av de konstanter och beräkningar som Biddle anger ifrågasättas 
vid tillämpning i bebyggelse, som exempel kan nämnas antalet anfallare som en försvarare 
kan hindra och antalet anfallare som krävs för att skydda flank per antal reserver 
försvararen har. Sammanfattningsvis kan denna studie dra slutsatsen att teorin kan fungera, 
men inte på grund av de tal som används i den formella modellen av teorin utan genom att 
det generella sambandet mellan anfallshastighet och försvararens möjligheter att undgå 
bekämpning är likvärdigt oavsett vilka utgångsvärden som används. 

De forskningsfrågor som detta arbete skulle besvara var: 
• Hur är Biddles teori uppbyggd? 

I kapitel 2 redovisas Biddles teori och forskningsfrågan besvaras löpande i kapitel 2. 
Sammanfattningen av detta är att teorin är uppbyggd på att genombrott ger stor påverkan 
på utfallet. Möjligheterna till genombrott styrs främst av anfallshastighet, kraftsamling, 
anfallsdjup och försvararens möjlighet att sätta in reserver. Genom att redovisa den 
formella modellen av teorin tillsammans med en sammanfattande beskrivning av Biddles 
resonemang har denna studie påvisat hur Biddles teori kopplar samman olika 
utgångsvärden för att förklara ett utfall. 

• Vilka utgångsvärden, mot bakgrund av kunskaper om och erfarenheter av strid i 
bebyggelse, talar emot att man kan tillämpa Biddles teori vid analys av strid i 
bebyggelse? 

Bebyggelsen ger med dess speciella terräng andra förutsättningar, för främst försvararen, 
än annan terräng. Försvararen har möjlighet att genom flankerande eldgivning eller 
begränsade motanfall binda en större andel av anfallaren som flankskydd än i annan 
terräng. Det leder till att teorins antagande avseende försvararens behov av motanfall blir 
annorlunda. Övriga faktorer som skiljer sig från de i Biddles teori är att andelen 
exponerade försvarare som krävs för att hindra en anfallare skiljer sig i bebyggelse. Det 
kan sammanfattas med att ett anfall kan gå för långsamt i bebyggelse för att de 
utgångsvärden som teorin använder skulle kunna ge rättvisande resultat. Vid de tillfållen en 
anfallare skulle sträva efter ett genombrott blir teorins påstående avseende behovet av stor 
numerär mer uttalat än i annan terräng på grund av kravet på stort flankskydd. Man kan 
därför förvänta sig att teorin inte går att tillämpa för att analysera strid i bebyggelse. 
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• Hur ser skillnaden mellan utgångsvärdena ut i ett verkligt fall av strid i bebyggelse? 

slutsatserna av genomförd fallstudie i kapitel fyra visar att det är stora skillnader mellan de 
olika utgångsvärden som teorin använder och hur de ser ut i fallstudien. Flera värden 
avseende exempelvis: trupptäthet, motanfallens betydelse, andelen exponerade försvarare, 
som inte överensstämmer med dem som verkligen förekom i fallstudien. Därmed kan man 
säga att teorin inte fungerar väl för att analysera strid i bebyggelse. 

5.3 Kritik mot genomförd forskning 
Den eventuella kritik som kan riktas mot denna studie kan enligt författaren sammanfattas 
till två områden. Nedan redovisas bakomliggande orsaker och vilka åtgärder som 
författaren vidtagit för att reducera risken för bristande trovärdighet. Avslutningsvis 
redovisas Stephen Biddles kritik efter genomförd korrespondens där studiens slutsatser 
diskuterades. 

Mängden vetenskapligt hållbar forskning avseende bebyggelsens påverkan på striden har 
varit begränsad. Det finns en uppsjö av studier och rapporter, men de som författaren 
funnit baserar mycket av sina resultat i reglementsstudier eller fallstudier. 98 De studier som 
istället baserat sina resultat få statistiskt underlag ifrågasätts av andra som genomfört 
beräkningarna på annat sätt.9 För att få en så rättvisande bild som möjligt har flera olika 
referenser använts och deras olika data har diskuterats. I praktiken har detta inneburit en 
ökad kunskapsinhämtning avseende forskning i, och kunskap om, strid i bebyggelse i syfte 
att härleda de hypoteser som förekommer i reglementen och forskningsrapporter. 

Den andra kritiken är mot fallstudien. De källor som använts har flera gånger, vid 
källkritisk granskning, visat sig härstamma från samma primärkälla - som i vissa fall 
dessutom kan kritiseras för bristande objektivitet. Detta har lett till att antaganden gjorts 
där de olika källomas värden diskuterats innan de fastställts. De diskussioner som förts 
avseende utgångsvärden i Biddles teori, i samband med att den formella modellen 
tillämpats, bedöms ha tillräcklig noggrannhet för att fylla syftet - undersöka hur 
utgångsvärden i Biddles teori skiljer sig från dem som uppträder i ett verkligt fall av strid i 
bebyggelse. 

Stephen Biddle har tagit del av denna studies slutsats, avseende den grundläggande delen 
av teorin och den formella modellen. Han hävdar att eftersom teorin är framtagen för att 
tillämpas på teatemivån, är det givetvis så att det speglar sig i framförallt konstantema i 
den formella modellen av teorin. Han delar uppfattningen att den grundläggande delen av 
teorin borde kunna tillämpas även vid strid i bebyggelse, men att det inte går att säga något 
säkert med det begränsade urval av fallstudier. Det är enligt Biddle inte omöjligt att det 
skulle gå att anpassa teorin även till strid i bebyggelse. 100 

98 Exempelvis: Stephen Graham,(ed.) Cities, War, and Terrorism (Blackwell Publishing Ltd, Oxford, 2004) 
eller Alice Hills, Future War in Cities, (Frank Cass. London 2004) 

99 Exempelvis: Russeli W. Glenn, Heavy Matter: Urban Operations Density ofChallenges (RAND MR-1239 
2000) http://www.rand.org/pubs/monograph reports/MR1239/index.html 060508, som kritiseras på flera 
funkter av Dupuyinstitutet. 

JO Studiens slutsatser OCh genomförda operationaliseringar diskuterades i form av korrespondens via e-post. 
Originalen finns tillgängliga hos författaren. Stephen Biddle, Korrespondens 060525. 
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Studien har visat att det är svårt att operationalisera faktorer exakt lika från fall till fall. 
Data som används måste vara korrekt och likvärdig. Då antaganden görs kan frågan väckas 
om det finns någon brytpunkt för hur stora differenser som kan tillåtas mellan verkligheten 
och det antagna värdet för att en jämförelse verkligen tillför forskningen någonting. 

Mitt arbete med denna studie har genomförts under hård tidspress, vilket eventuellt har 
påverkat dess kvaliteer, men för min egen del upplever jag att den har tillfört mig en ny 
dimension genom att se innebörden bakom begreppet operationsanalys. För läsaren är det 
min förhoppning att den tillför underlag för fortsatt diskussion om hur förmåga verkligen 
skall och kan beräknas. 

Strid i bebyggelse är ett ämne som är modernt inom västvärden just nu. Vare sig det beror 
på flera fall där militära enheter skall lösa en allmän säkerhetssituation för andra 
myndigheter och organisationer, eller om det beror på den allmänna uppfattningen att 
framtidens strider med all sannolikhet kommer att utkämpas i städer, kommer alltid 
förhållandet mellan eld - rörelse - skydd att diskuteras. Begreppsdiskussioner om 
nivåindelning, samordning med andra funktioner och inte minst insatsregler, kommer att 
vara aktuellt under lång tid framöver. I grunden för västvärdens utnyttjande av militärmakt 
finns en liberalism och humanism som i framtiden kommer få allt svårare att bibehålla sina 
ideal. De generella trender som Alice Hills delger, att graden av våldsanvändning står i 
relation till de egna förlusterna, kan mycket väl jämföras med det grundläggande faktum 
att det även står i relation till vilket hot som riktas mot staten, organisationen eller till och 
med individen. Då dagens teknik, och inte minst dess tillgänglighet, medger att det räcker 
med ett mycket litet antal individer för att exempelvis begränsa en annan parts rörelsefrihet 
i bebyggelse, ställs frågan om hur man kan identifiera hoten i bebyggelse- det räcker alltså 
inte längre med att bara observera ett eventuellt hot. 

Biddles teori väcker diskussion om teknikens avgörande roll i strid. I Hue 1968 framryckte 
stridsvagnarna i samma tempo som skyttesoldaterna, flyganfallen hindrades av 
väderförhållanden och trots den uråldriga tekniknivån avseende rörlighet, eller rättare sagt 
den tidlösa förmågan att gå till fots som de nordvietnamesiska förbanden använde för att 
flytta reserver så snabbt att de överraskade anfallaren. Bara dessa händelser talar för att en 
teori som framhäver metod före teknik är värd att använda. 

En forskningsfråga som väckts under arbetet med denna studie är om det genom att ställa 
flera fallstudiers statistiska underlag mot olika teorier, eller operationsanalytiska modeller, 
och mäta deras tillförlitlighet vid tillämpning på strid i bebyggelse- går att ännu tydligare 
bevisa hur strid i bebyggelse skiljer sig från strid i annan terräng. 
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Biddle presenterar en modell av sin teori, där han förklarar hur olika variabler har 
beräknats eller kvantifierats. 101 I denna bilaga sätts tillgängliga fakta från Hue 1968 in i de 
inledande momenten i Biddles modell i syfte att se hur beräkningarna förändras då det sker 
i ett sammanhang, som på flera punkter skiljer sig från de som teorin baserar sig på. 
Diskussion om värdet av genomförd beräkning, baserad på slutsatser från tidigare kapitel, 
förs vid varje steg av modellen. Varje steg avslutas med en sammanfattning av genomförd 
operationalisering i syfte att kunna användas för att dra slutsatser och diskutera 
möjligheten till att tillämpa Biddles teori. Som avslutning sammanfattas de skillnader eller 
likheter som har noterats mellan Biddles teori och Hue 1968. 

I flera av formlerna används data som inte är tillgängligt i denna studies källor. I de fall där 
det krävs ett exakt värde redovisas forfattarens uppskattning med motiv. I de fall då 
formeln får avvikande innebörd från den som Biddle redovisar, förs diskussion om 
konsekvensen av det avvikande resultatet. 

Flyganfallen mot nordvietnamesiska fårband och Viet-Cong kommer i denna studie 
jämställas med bekämpning med indirekt eld. Orsaken är dels att det inte kan påvisas 
någon effekt av nordvietnamesiskt luftvärn och dels att flygattacker, i stor skala, sattes in 
först i slutskedet av striden. Antalet stridsvagnar och pansarvärnsvagnar (ONTOS) varierar 
mycket mellan referenserna. Inne citadellet var minst fyra m/48 och tre ONTOS (USMC) 
och ytterligare ett okänt antal m/48 vid ARNV. 102 Denna totala asymmetri kan författaren 
inte operationalisera i Biddles teori. Under varje följande moment som berör tekniknivå 
eller eldkraft kommer förmågan till att avge eld i splitterskydd beaktas. 

I modellen genomförs totalt tio steg. Dessa omfattar alla de fyra olika forskningsmetoder 
som Biddle utnyttjar. I detta arbete kommer endast en del av den formella modellen att 
användas, grundläggande villko/03 på grund av att den mängd av antaganden som görs 
riskerar att ge så stora följdfel i de följande momenten att resultaten inte kan belägga eller 
förkasta teorins modell. Redovisningen nedan följer arbetsgången i Biddles modell. 

Ekvationerna syftar till att förklarar de beroende variabler; utsträckningen i tid (t*), tagen 
terräng (G) och forluster (CR och C8 ) som en funktion till de oberoende variabler av 
överlägsenhet (R/B, B/w1h ), tekniknivå ( TR och T s ) och gruppering/nyttjande av förbanden 
(d, fr, fe, Vr, Va, Wa)- Sammanställning över övriga littera och använda data återfinns i slutet 

b"l 104 av 1 agan. 

101 Biddle, sid 209-239. 
102 Biddle, sid 66-67 [Binär asymmetri måste inte betyda seger, det krävs rätt metod också) 

Ph am van Son, The Viet Cong TET Offensive J 968, sid 253 [Minst en ARVN strv kompani] och Shulimson, 
US Marines in Vietnam: The dejini ng Year J 968, sid 20 l-202 och sid 21 O [Minst en strv pluton och ONTOS 
pluton]. 

103 Biddle, sid 209-213. 
104 Biddle, sid 215 
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Enligt teorin kan anfallaren välja plats får anfallet och kraftsamla dit, denna plats är 
inledningsvis okänd får försvararen vilket gör att försvararen är utspridd på större bredd än 
anfallaren. Då fårsvararen inser vilken plats anfallet sker på kommer han att fårsöka 
kraftsamla till samma plats. Detta tar dock tid och intill att reserver har tillkommit är 
anfallaren lokalt överlägsen och strävar efter ett genombrott vilket till sist leder till en 
kulmination på grund av fårluster och att resurser åtgår för flankskydd. Om kulmination 
uppstår fåre den bakre ställningen av försvaret forcerats avstannar anfallet och blir en 
innesluten anfallsrörelse, om inte uppstår genombrott. Biddle hävdar att denna del av 
modellen har syftet att kunna beräkna vad som leder till genombrott respektive en 
innesluten anfallsrörelse. 

Kan då denna geometri användas vid strid om en stad? 
En liknande schematisk bild över operationsområdet då det är en stad ger nedanstående två 
bilder. Anledningen till att dessa skiljer sig är att staden inte kan antas vara placerad längs 
en front utan att fronten snarare kan antas vara runt staden; w1h motsvarar då stadens 
omkrets. I fallet Hue 1968 motsvarar det ca 14 km om man bortser från att framryckningen 
begränsades av det gamla fortifikatoriska skyddet runt staden kombinerat med hinder i 
form av vattendrag. Skulle man med en sådan reducering endast räkna w 1h till att omfatta 
den sammanlagda bredden av möjliga platser får anfall blir siffran allt mellan 0,025 till l ,4 
km under fårutsättning att de fem till sju, beroende på vad man bedömer som en väg, 
ingående vägarna är mellan fem och 20 meter breda. I denna studie sätts wth till 5 km, 
baserat på att det inte genomfårdes anfall genom att forcera murarna, även om infiltration 
kunde genomföras. Användande av luftlandsättningar fårsvårar problemet, men tas inte 
upp här. 
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Vidare kan begreppet d ifrågasättas i städer eftersom terrängen medger att en anfallare 
framrycker genom staden utan att ha uppnått ett genombrott, det vill säga att d = stadens 
djup tvärs igenom. I Hue finns tecken på att hela stadens djup skall användas eftersom 
forsvararen tillämpade djupförsvar i citadellet. För d gäller alltså d=2,5 km 

Wth 

D 

d 

Sammanfattning 
Teorin anger att djupet på forsvararen avser de forberedda och besatta stridsställningar som 
en anfallare skall tränga igenom för att ett genombrott skall anses utfört. Eftersom detta 
fall, likaväl som flera exempel, innehåller just att staden isoleras kan tillämpbarheten 
ifrågasättas. 

Grundläggande villkor 
Inledande törutsättningar (Al och A2) 
I denna uträkning fastställs variabeln teknikpåverkan baserat på ett medeltal av hur många 
år sedan de viktigaste vapensystemen infördes kombinerat med antalet system. Syftet med 
detta medeltal är att undvika en situation avseende tekniknivåns påverkan som enligt 
Biddle inte överensstämmer med befintlig empiri. 

Formeln som teorin använder är: A.l ochA.2 

Vilket kräver att alla vapensystemens teknologiska nivå, baserat på antal år sedan 
introduktion, måste sammanställas till en faktor. Detta löser man genom att beräkna 
medeltalet for respektive vapensystem, addera alla önskade system och dela med summan 
system. Sedan sätts dessa i relation mellan anfallare och försvarare. Teorin tar här hänsyn 
till att forsvararen är anfallare avseende motanfall. I Biddles fallstudie tas hänsyn till om 
den ena parten har ett övertag genom att det inte finns motsvarande system att järnfora 
med, vilket även visats i detta arbetes fallstudie. 

I fallet Hue 1968 skulle det bli ett oviktigt forhållande om man järnfor Patrol Boat River 
som introducerades på 1960-talet med en sampan, en båttyp som - utan vidare 
källforskning - introducerades for över tvåhundra år sedan. 
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Nedan väljer jag två vapensystem som användes under operationen; automatkarbin och 
enklare pansarbrytande vapen. I brist på exakta uppgifter avseende antal, sätts antalet pv 

·11 . k b. 105 vapen ti ett per tio automat ar mer. 

Anm Vapenlantal/infört Vapen/antallinfört 
US/ARVN NVAIVC TR US/ARVN vs TsNVAIVC 

In f M16/4800/ 1967/ Ak47/3000/1950 f?]/ 
P v LA W72/480/1963/ RPG7/300/1966/ 
T 1965 1958 6,5 vs 5,8 

En intressant liknelse, är att det enligt Biddle varit en genomsnittlig asymmetri i tekniknivå 
om tre år. Som exempel nämns att det störst uppmätta sedan 1965, är under Irak kriget 
1991 där det var tolv år. Om ovanstående beräkning även skulle omfatta stridsvagnar, flyg 
och bekämpningsförband skulle siffran sakna värde eftersom inom de systemen rådde 
alltför stor asymmetri. 106 

För att värdera sidornas offensiva eller defensiva förmåga vid motanfall och flankskydd, 
beräknas även tekniknivån vid ett omvänt forhållande. 

Vilket ger att US/ ARVN under anfallsögonblicket har 5,17 
[Tc],men avseende försvar mot motanfall har 7,2 [T p] Detta skulle 
alltså innebära att skillnaderna i tekniknivå utjämnas vid anfallet, 
men att US/ ARVN har större "nytta" av det i försvar mot 
motanfall. 

Sammanfattning 

[A3] 

[A4] 

T2
R 

Tc=:--
TR 

T2
R 

T =--
P Ts 

I just denna fallstudie, med reservation då inte alla system beräknats, kan det inte utläsas 
att tekniknivåns skillnader vid anfall eller försvar gett stora skillnader. 1 07 Det kan heller 
inte motbevisas att förhållandet skulle förändras i annan terräng 

Tillgängliga reservers möjlighet att nå sitt mål 
Här sätts anfallarens tekniknivå i relation till hastigheten hos förvararens reserver. Det 
sökta värdet talar om hur stor del av reserverna som når sitt mål. Reserverna antas vara 
grupperade i terrängen l O km väster om Hue och framryckningen sker till fots. 108 Vid 
framryckning till fot sätts hastigheten till 144 km/dygn (6 km/h). 109 De förband som 
beordrades in den 12 eller 13 februari var enligt vissa källor insatta upp till 7 mil från Hue 
och enligt de nordvietnamesiska källoma framgår inte deras exakta gruppering innan de 
avdelas till Hue eller hur lång tid det tog att nå Hue. 

105 Tillgången på fakta varierar. För att kunna utläsa förhållandet mellan partema anses de ändå ge tillräckligt 
korrekta resultat. 

106 Skulle ex 15 st strv, som introducerades 1953, beräknas skulle tekniknivå minska, vilket inte är skälet till 
Biddles formel. 

107 Det enda fallet av motanfall som referenserna uppger, sker mot ARVN vars källor är ofullständiga. Övriga 
anfall som NYA/V C genomför sker i form av störande operationer nattetid och det kan inte fastställas om 
det skedde i flank eller inte. Att förband däremot blev utsatta för eld i flankerna bedöms inte kunna 
jämställas med motanfall. 

108 Efter jämförelse Shulimson, US Marines in Vietnam: The defining Year 1968, sid 193-194 och sid 213 
med Le Kinch Lich (Ed) The 30-year war 1945-1975, sid 185-186. 

109 Biddle, Sid 59. [Hastigheten kan variera mellan 6 km/h till 25 km/dag] 
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Däremot framgår att det skedde framryckningar mot Hue från platser längre bort än l O km. 
För denna beräkning antas, på samma sätt som NVA/VC storlek, att de framryckande 
fOrbanden räknas som avdelade för Hue och därmed att de finns i närheten av in i den först 
insatta divisionens basområde. 110 

Detta skulle, insatt i Biddles modell och med den konstant som [A5] ( k v ) p _T - 2 r 

används där; k2 = 0,01, ge att 6,5 -1.
44= 0,069 s- R 

Sammanfattning 
Metoden att operationalisera reservemas hastighet eller effekt kan inte beläggas eller 
falsifieras i denna fallstudie, då data inte finns. Det kan däremot ifrågasättas om 
tekniknivån i detta fall inte utgjorde den avgörande faktorn eftersom amerikanska förband 
transporterades med helikopter för att snabbare kunna skära av NVA/VC 
underhållsvägar. 111 

Försvararens möjlighet att hindra maximalt antal anfallare 
Denna uträkning görs i syfte att se förhållandet mellan antalet försvarare i främre delen av 
motståndslinjen, -området, som exponeras av anfallaren och hur många anfallare som de 
kan hindra. Talet (H) ger alltså ett medeltal av hur många anfallare en försvarsgrupperad 
soldat kan hindra från fortsatt framryckning, beroende på hur de är grupperade. Denna 
fallstudie kan inte hitta svar på hur stor del av NVAIVC förbanden som var i de norra 
delarna av citadellet, därför antas att de var grupperade jämt över staden, vilket är troligt då 
det var strider även vid den södra delen. Om dessa verkligen kan kallas exponerade är 
tveksamt, eftersom de då skulle bekämpas eller nedhållas. Om tiden till verkan däremot var 
så långsam att försvararen inte längre påverkas av anfallaren kan man hävda att de inte 
längre är exponerade. Ett annat problem med denna uträkning är konstanten k1, som 
bestämmer hur många anfallare en enskild försvarare kan hindra (2,5) Då konstanten tagits 
fram för andra miljöer kan det leda till fel i denna beräkning. 

Efter tolkning av både amerikanska och nord-vietnamesiska källor går det inte att hitta ett 
entydigt svar på frågan. En enstaka försvarare lyckades hindra många anfallare vid ett 
tillfålle, för att vid ett annat inte få någon effekt. 
Att finna ett entydigt svar på vad en enskild försvarsberedd NVANC soldat i genomsnitt 
skall kunna hindra går inte. Baserat på amerikanska källor, varierade det beroende på hur 
många som exponerades vid just det tillfållet, om det går att lokalisera försvararen och 
därefter om tillräcklig eldkraft kan användas för att nedhålla eller bekämpa honom. 112 

Därför kan den givna faktorn k1 = 2,5 inte ifrågasättas. Förutsatt att maximalt 10% (fe=0,1) 
av den försvarande styrkan var exponerad blir talet H= 2,25. 

För att kontrollera spannet mellan uppskattade värden görs ett 
antagande, det finns inget i denna studies referenser som 
motsäger antagandet nedan: Om det istället antas att 30% 
(0,33) av försvararen var exponerad [k1=2,5, fe= 0,33] blir 
H= 1,66. 

[A6] 

110 
James Wirtz, "The hattles for Saigon and Hu e: T et 1968" i Desch, Michael (Ed.) Soldiers In Cities: 
Military Operations On Urban Terra in, (Strategic Studies Institute, U.S. Ann y War College, 200 l) Sid 
82 och Le K in ch L ich (Ed) The 30-year war 1945-197 5, sid 185-186. 

111 Cooling, "Hue City, 1968: Wirming a hattie while losinga war", sid 362. 
112 Shulimson, US Marines in Vietnam: The defining Year 1968, sid 193-194 och Le Kinch L ich (Ed) The 30-

year war 1945-1975 sid 189 [tar fram understöd], sid 201 [USMC soldat anfaller ensam] och [kunna 
använda bekämpning]. 
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Denna faktor kan inte beräknas med tillräckligt säkra underlag för att stödja eller förkasta 
dess tillämpning i bebyggelse. Men då talet H i senare delen av den formella modellen, 
som inte omfattas i denna studie, används för att beräkna hur lång tid och djup det tar för 
att hindra ett genombrott - finns det risk att felen i denna beräkning ger större fel avseende 
eventuell kulmination. 

Anfallarens behov av trupptäthet för att vid anfall motstå motanfall [A 7] 
Syftet med denna uträkning är att fastställa hur stort behovet av flankskydd i en 
anfallsrörelse är för att motstå ett motanfall så att inte förbanden i anfallsrörelsen blir 
avskurna. Tätheten mäts i soldater/km. 
De givna värdena är kg =0,01, B [antas]= 3000, fr= 0,33 [antas], Ps [A7] 
= 0,069, T p= 7,2, kt = 0,5. PI= (0,01 x 3000 x 0,33 x 0,069) l 7,2 O,S 

= 0,25, och om fr= 0,1 ger p1 =0,077 (dvs 1/3 av resultatet ovan) 

Vilket innebär att om endast l 0% av den vietnamesiska styrkan hölls i reserv, och därmed 
kunde utföra motanfall, skulle det räcka med mindre än tio soldater för att nedhålla 
försvaret på de övriga sidorna av citadellet. 

Sammanfattning 
Denna formels tillämpning kan ifrågasättas med hänsyn till beskrivningar i fallstudien. Det 
krävdes i det närmaste lika stor trupptäthet i flank som i front på grund av att de platser 
som krävde nedhållning av en försvarare var som många. Enligt fallstudien var 30% av 
styrkan som anföll bunden i flanken. 113 Notera att flankuppgiften främst var för att 
nedhålla, inte att försvara terräng för motanfall. 

Anfallarens behov av trupptäthet för att kunna nedhålla försvararen vid punkten för 
anfall [A8] 
Syftet med denna uträkning är att fastställa hur stort behovet är för anfallaren, soldater/km 
front, för att kunna nedhålla försvararen. 
De givna och antagna värden är: k3 = 0,4, B=3000, fr= 0,1 
[baserat på tidigare diskussion om fe och bara två motanfall] 
och Wth =5, vilket gör P2 = 216. 

Sammanfattning 

[A8] 

Wth 

Fallstudien styrker modellens möjlighet till att operationalisera kravet på trupptäthet på 
detta sätt. Antalet soldater var flera gånger avsevärt högre, men med hänsyn till att flera 
antaganden genomförts, kan värdet ändå anses rimlig. 

113 Shulimson, US Marines in Vietnam: The dejining Year 1968, sid 201. 
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Syftet med denna beräkning är att fastställa anfallarens behov av styrka genom att dra ifrån 
de som krävs för att nedhålla försvararen. 
De givna värdena är: R = 4800, p2 = 216, Wth = 5, W a= 2,5. 
Vilket gör ro= 4260. 

Sammanfattning 

[A9] 

Detta innebär att det skulle krävas att nästan 90% av anfallande styrka genomförde 
anfallet, vilket fallstudien styrker. 

Försvararens behov av rorband vid anfallspunkten [Al O] 
Syftet med denna del av modellen är att definiera hur stor styrka som måste möta 
anfallaren. 
De enda tillgängliga nordvietnamesiska data i detta fall är, och anger att en grupp under 8 h 
försvarade en gruppering som amerikanska fårband angrep. 114 

De givna värdena är: B=3000, fr= 0,1, Wa = 2,5, Wth= 5, 
Vilket gör b o = l 08 

Sammanfattning 

[Al O] B (l-fr) Wa 
bo= 

Wthd 

Detta skulle innebära att mindre än 5 % av fårsvararen skulle kunna hindra ett anfall, vilket 
fallstudien stärker om endast lösryckta delar av striden granskas, men under hela striden 
om citadellet bedöms denna faktor orimlig. 

Anfallarens förluster per vunnen km [All] 
Teorins modell anger att förluster, döda och skadade, per km tagen terräng står i proportion 
med anfallshastighet och försvararens styrka. Biddle gör antagandet att anfallaren inte 
grupperar alla fårband längst fram utan uppträder i echelonger eftersom total kraftsamling, 
dvs alla fårband på en plats, inte är möjligt. 

De givna värdena är: k7 = 5, fe= 0,1 , Te= 5,17, 
[All] 

bo= l 08 , Va= 0,3 , ks= O, l. Vilket ger att Ca= l l 08 

Tillgänglig data varierar i denna fallstudie mellan 3000 (488 döda och 2526 skadade) och 
1525 (266 döda och 1259 döda).JJ 5 Redovisade antal är inte specificerade får striderna inne 
i citadellet på det sätt som detta arbete avgränsat slaget om Hue. Genom att med stöd av 
antalet fårluster som 1/5 bataljon rapporterat mellan 11-23 februari, totalt 151 116 döda eller 
skadade för ett anfallsdjup av 2,5 km och en bredd av 0.25-1 km, kan antas att Ca [Hue] är 
mellan 60 och 240 soldater per km. 

Sammanfattning 
Fallstudien kan i detta fall inte stödja eller fårkasta tillämpningen av detta utgångsvärde i 
bebyggelse. 

114 Vietory in Vietnam: the official history of the peoples 's army of Vietnam, sid 219 
115 Shulimson, US Marines in Vietnam: The defining Year 1968, sid 213 [Endast l.ARVN och 1/5] och Pham 

van Son, The Viet Cong TETOffensive 1968, sid 271. [sammanslagning av sydvietnamesiska och 
amerikanska summor, ingen referens] 

116 Shulimson, US Marines in Vietnam: The defining Year 1968, sid 199, 204 och 208. 
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Dessa uträkningar genomfördes i syfte att undersöka hur beräkningarna fårändras då det 
sker i ett sammanhang som på flera punkter skiljer sig från de som teorin baserar sig på. 
Hela den teoretiska modellen har inte använts, utan endast de grundläggande 
utgångsvärdena. 

Bebyggelsen gör att flera av de beräkningar som utförs får ett annat värde än det som 
fallstudien uppvisade i verkligheten. Inledningsvis är det förutsättningarna får ett 
genombrott och möjliga anfallspunkter som kan skilja sig från annan terräng. Hur mycket 
det påverkar efterföljande beräkningar har dock inte kunnat utläsas. Bebyggelsen medger 
dolda stridsställningar på så många platser att det krävs ett starkare flankskydd och 
kraftigare förmåga till nedhållning än vad modellen anger. Vidare kan det ifrågasättas om 
styrkeförhållanden vid anfallspunkten och fårsvararens förmåga att hindra ett anfall, 
reservemas förmåga att nå sitt mål och andelen försvare som krävs får att möta ett anfall 
verkligen kan beräknas med stöd av Biddles teori. 

Fallstudien varken bekräftar eller förkasta möjligheten teorin stämmer vid strid i 
bebyggelse. Däremot kan fallstudien starkt ifrågasätta de konstanter och formler som den 
formella modellen av teorin tillämpar. Sammantaget kan därfår fallstudien starkt 
ifrågasätta möjligheten att använda Biddles teori vid analys av strid i bebyggelse. 

Littera till bilaga 1. 
R= Anfallande styrkas storlek, totalt antal personer i operationsområdet [theater] med 

stridande uppgift [ direct-fire combat] 
B= Försvarande styrkas storlek, totalt antal personer i operationsområdet [theater] med 

stridande uppgift [ direct-fire combat] 
TR =Antal år sedan introduktion av anfallande styrkans främsta vapensystem [ weighted] 
Ts =Antal år sedan introduktion av försvarande styrkans främsta vapensystem [weighted] 
d = Djup, i km, på fårsvarande styrkas främsta grupperingar 
fr =Andel av fårsvararens styrkor som hålls i rörlig reserv 
fe = Andel av fårsvararens främre styrkor som är exponerade 
V r= Hastighet hos fårsvarande styrkas bakre reserv mätt i km/dag 
Va= Hastighet hos anfallande styrka vid platsen för anfall mätt i km/dag 
W a =Anfallande styrkas bredd vid platsen får anfall i km 
w1h =Bredden på operationsområdet [theater] i km 
k 1 =Konstant. Antal anfallare som en :försvarare kan stoppa om han dold och fårstärkt 
k2 =Konstant. Utjämningsparameter får ekvation A5. 
k3 = Konstant. Antal anfallare som krävs får att få bort [pin] en fårsvarare från punkten :får 

anfallet 
kt = Konstant. Utjämningsparameter får ekvation A 7. 
k5 = Konstant. Anfallarens fårluster utanfår sj älva anfallet [ off-axis casualties] 
k6 =Konstant. Förvararens förluster utanfår själva anfallet [off-axis casualties] 
k7 =Konstant. Utjämningsparameter för ekvationen All. 
ks = Konstant. Anfallarens fårluster per fårsvarare per dag utan någon 

framryckningshastighet i anfallet 
k9= Konstant. Antal anfallande soldater som krävs per km flank bakom anfallstäten per 

antal soldater i fårsvararens reserv. · 
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Antalet bataljoner i Hue då USMC/ ARVN 11-22 februari återtar staden varierar som 
tidigare nämnts. De nordvietnamesiska källoma anger att två regementen (NVA 3.reg/324 
div och 8.reg/325 div) förstärkte försvaret från den 12:e, men inte deras storlek117 Att alla 
dessa skulle vara inne i citadellet är inte troligt eftersom det bara var ett regemente som 
fick order att retirera. Om det bara var 6. regementet, men med delar ur de två andra inne i 
citadellet mellan den 13-22 februari (då ].kavalleri divisionen tog den nordvietnamesiska 
underhållsvägen) skulle antalet bataljoner kunna omfatta totalt 6-1 O st. Med stöd av 
referenser som anger att varje NVA bataljon uppgick till 400-600 man och att det inte finns 
säkra källor avseende exakt antal bataljoner som verkligen var inne i citadellet; antas att 
NVA/VC Il februari motsvarade sex bataljoner med 500 soldater per bataljon118

• Eftersom 
källorna varierar även då det gäller fakta om de amerikanska förbanden, främst avseende 
antal soldater i varje förband - antas den anfallande styrka till 6 bataljoner och ett antal 
fristående kompanier, de antas I denna del av studien omfatta 700 soldater per bataljon och 
150 per kompani (4 st fristående) 119 

De händelser, som absolut påverkade operationen, ex då reserver binds i strid på bägge 
sidor eller NVA/VC underhållsväg blir avskuren, redovisas inte i denna beräkning då den 
skulle riskera att bli för stor och lämna syftet - strid i bebyggelse. 
Efter den 13 februari skedde inga större förstärkningi:lr till lTS/ARVN i citadellet varför 

totala antalet räknas ner. W a =u2,5 km å 
ARVN 

R= 4800. B = 3000 [?] 
'tR = 1965 , .,.. - -
'tB = 1958 / / 

Wth 
\ 

(Assumtion that l O % l 
l d= 2,5 km 

where equipped with 
ATweapons) 

.... 

d= 2,5 km 
fr= O, l [ assumed] 
Yr= 144 km/day (until22/2) 

Va= 0,3 real value 
(9 days, 2,5 km) 

Wa =2,5 (due to start 
deployment) 

Wth =5 km, Assumed due to 
the walls. 

\ 
\ Wth 

' ' .... .... 

Sketch of assumptions made in this study. 
By author after references; City Fights, TET! and 
30-year war. 

117 Le Kinch L ich (ed) The 30-year war 1945-1975 (The Gioi Publishers, Vietnam, 2002) sid 188. 

USMC 

118 7500 soldater totalt och 9 bataljoner som inledde anfallet, vilket reducerat med understödsdelar och med 
hänsyn till tidigare strider som inte avhandlas i detta arbete, gör ca 500 sold/bat. 
Norm Cooling, "Hue City, 1968: Winning a hattie while losinga war" i Antal, John & Gericke, Bradley 
(eds.), City Fights (The Randoro House Publisbing Group, New York, 2003) sid 350. 

119 Väl medveten om att värdet för vissa förband är för högt (l /5 U SM C) så är det för lågt för andra förband. 
Ett medelvärde har valts mellan bedömd organisatorisk styrka ca l 000 man- och 500. 

' ' \ 
Wth \ 

l 

' l 


