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FRAMTIDENS STRIDSFORDON OCH DE GRUNDLÄGGANDE 

FÖRMÅGORNA 

 

Sammanfattning:  

 

På grund av nya krav på stridsfordon så sker utvecklingen snabbt och offensivt. Experter och 

industrier världen över gör sitt yttersta för att möta behoven av framtidens arméer. Frågan som här 

ställs är hur dessa fordon kommer att se ut och vilka egenskaper kommer de ha. För att kunna 

kategorisera och analysera stridsfordonets och dess egenskaper används uppdragstaktikens grund-

läggande förmågor. Detta baseras på J.F.C. Fullers teori om att förmågorna är tillämpbara på allt 

som gäller krigföring. Enligt svensk doktrin består de grundläggande förmågorna av verkan, rör-

lighet, skydd, uthållighet, ledning och underrättelser/information. Det som undersöks är synsättet 

på framtidens stridsfordon i ett antal artiklar. Detta har aldrig gjorts tidigare i samma omfattning 

och ger oss möjlighet att se stridsfordonets roll i framtidens konflikter i nytt ljus. 

 

I uppsatsen identifieras verkan, rörlighet och skydd som de viktigaste förmågorna för dagens 

stridsfordon, vilket skiljer sig från resultatet att de viktigaste förmågorna för framtidens stridsfor-

don kommer att vara rörlighet, skydd, uthållighet och ledning. 

 
 

 

Nyckelord: Stridsfordon, pansar, grundläggande förmågor, framtiden 
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ARMOUR FIGHITNG VEHICLES OF THE FUTURE AND THE 

PRINCIPLES OF WAR 

 

 

Abstract:  

 

Due to the new demands put upon combat vehicles of today the development quickly strives for-

ward. With developers and experts across the globe working to meet the needs of tomorrows 

armies. The question we ask ourselves is what will be the characteristics of these vehicles. In order 

to be able to categorize combat vehicle and analyze its characteristics we use the principles of war. 

Based on J.F.C Fullers theory from the early 19 hundreds that anything can be analysed using 

these principles, through a modern interpretation of the Swedish army, we can categorise the 

present and future abilities of combat vehicles. This interpretation includes lethality, mobility, 

protection, sustainability, command and intelligence. The future is represented by several articles 

regarding upcoming projects and future plans of vehicle developers and customers. This is some-

thing witch has never been done before and gives us new ways of interpreting the role of the ar-

moured fighting vehicle in the future of land warfare. 

 

The essay identifies lethality, mobility and protection as the most important principles of todays 

armoured fighting vehicles, witch diverts from the judgment that the most important principles of 

armoured fighting vehicles of the future will be mobility, protection, sustainability and command. 

   

 

 

Key words: AFV, IFV, Armour, Principles of war, future 

 

 

 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN  
Kd Johan Österberg 

OP/TA 08-11 
 

 - 4 - 

Innehållsförteckning 

INNEHÅLLS FÖRTECKNING.................................................................................................................................................. 4 

1 INLEDNING ......................................................................................................................................................................... 5 

1.1 BAKGRUND OCH PROBLEMFORMULERING .....................................................................................................................5 
1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR .....................................................................................................................................6 
1.3 AVGRÄNSNINGAR...............................................................................................................................................................6 
1.4 TIDIGARE FORSKNING........................................................................................................................................................6 
1.5 DISPOSITION........................................................................................................................................................................9 

2 CENTRALA BEGREPP.................................................................................................................................................. 10 

3 METOD ................................................................................................................................................................................ 11 

3.1 KÄLLKRITIK ......................................................................................................................................................................12 
3.2 STRIDSFORDONET FRAM TILL IDAG ...............................................................................................................................14 
3.3 DE GRUNDLÄGGANDE FÖRMÅGORNAS FRAMVÄXT.....................................................................................................15 

3.3.1 Verkan.................................................................................................................................................................... 17 
3.3.2 Rörlighet ................................................................................................................................................................ 17 
3.3.3 Skydd ...................................................................................................................................................................... 18 
3.3.4 Uthållighet ............................................................................................................................................................ 19 
3.3.5 Ledning .................................................................................................................................................................. 19 
3.3.6 Und/Info................................................................................................................................................................. 20 

4 RES ULTATPRES ENTATION...................................................................................................................................... 21 

4.1 FRAMTIDENS STRIDSFORDON OCH DESS EGENSKAPER ...............................................................................................21 
4.1.1 GCV – en del av ett miljardprojekt ................................................................................................................... 21 
4.1.2 FRES – britternas väg in i framtiden ............................................................................................................... 22 
4.1.3 SEP – modulärt och nytänkande ....................................................................................................................... 23 
4.1.4 AMW blir AWV..................................................................................................................................................... 24 
4.1.5 VBCI som en del av BOA.................................................................................................................................... 25 

4.2 UTVECKLING I LJUSET AV FÖRMÅGORNA .....................................................................................................................26 
4.2.1 Verkan.................................................................................................................................................................... 26 
4.2.2 Rörlighet ................................................................................................................................................................ 27 
4.2.3 Skydd ...................................................................................................................................................................... 29 
4.2.4 Uthållighet ............................................................................................................................................................ 30 
4.2.5 Ledning .................................................................................................................................................................. 31 
4.2.6 Underrättelse/information.................................................................................................................................. 31 

4.3 SAMMANFATTANDE DISKUSSION ...................................................................................................................................32 
4.3.1 Vilka grundläggande förmågor inom uppdragstaktiken anses vara viktigast för dagens och framtidens 

stridsfordon?......................................................................................................................................................................... 32 
4.3.2 Vilka framtida stridsförhållanden pekar stridsfordonens utveckling mot? ............................................... 33 

5 REKOMMENDATION TILL VIDARE FORS KNING......................................................................................... 35 

6 KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING ....................................................................................................... 36 

 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN  
Kd Johan Österberg 

OP/TA 08-11 
 

 - 5 - 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund och Problemformulering 

 

I krigföringen har det har alltid funnits medel och motmedel. Detta driver utvecklingen framåt. 

För att möta nya problem så utvecklar vi och förändrar det som vi redan har vilket blir extra 

tydligt i krig och konflikter. När någon skaffar ett större vapen blir reaktionen tjockare pansar och 

ännu större vapen. Svärdet föranledde skapandet av ringbrynjan som i sin tur föranledde tyngre 

och vassare svärd osv. Det är i detta perspektiv man ska se skapandet av dagens moderna krigs-

maskiner, som stridsvagnar och stridsfordon. Begreppet stridsfordon är det svenska samlings-

namnet för beväpnade, pansrade och terränggående motorfordon och det är om sådana motorfor-

don denna uppsats skall handla.1   

 

Utifrån perspektivet medel och motmedel blir det intressant att dryfta vilka krav som ställs på 

morgondagens stridsfordon. För att kunna göra detta behövs en mall eller en kontext för att göra 

det hela mätbart. 

 

I Sverige tillämpas uppdragstaktik som ledningsfilosofi. Uppdragstaktiken består av sex grund-

läggande basfunktioner. Dessa är verkan, skydd, rörlighet, uthållighet, ledning och und/info.  

Dessa, eller delar av dem, förekommer genom historien i olika utsträckning i krig och konflikter. 

Därför är de relevanta att använda som måttstockar eller analytiska kategorier i min studie om 

stridsfordons utveckling. Dessa benämns i svensk doktrin som de grundläggande förmågorna.  

 

Genom att analysera framtidens stridsfordon med hjälp av de grundläggande förmågorna i upp-

dragstaktiken, finns möjligheten att skapa ett underlag för nya slutsatser om stridsfordons roll i 

framtida konflikter. I dagens forskning, åtminstone den öppet tillgängliga, saknas underlag uti-

från denna synvinkel.  

                                                 
1 Lindström Rickard O. & Svantesson Carl-Gustaf, Svenskt pansar-90 år av svensk stridsfordonsutveckling 
(Stockholm: Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks Förlag, 2009) s. 238 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet är att, utifrån befintlig litteratur och forskning om stridsfordon, analyserande beskriva 

förmågorna hos framtidens stridsfordon utifrån de grundläggande förmågorna i uppdragstaktiken. 

Uppsatsens frågor är: 

 

- Vilka grundläggande förmågor inom uppdragstaktiken anses vara viktigast för dagens och 

framtidens stridsfordon?  

- Vilka framtida stridsförhållanden pekar stridsfordonens utveckling mot? 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Jag kommer att avgränsa mig till att bara analysera stridsfordon i bemärkelsen pansarskyttefor-

don och skyddade trupptransportfordon och helt utelämna stridsvagnar, eftersom dessa skiljer sig 

avsevärt i kravställning och uppgifter ifrån de andra två kategorierna.  

 

1.4 Tidigare forskning 

 

Inom ämnet krigsvetenskap har omfattande forskning bedrivits om stridsfordon.2 Tidigare forsk-

ning innefattar historiska beskrivningar från stridsfordonets födelse för 100 år sedan till idag och 

analyser och forskning på krig och krigskonst från den store militärteoretikern Sun Zi på 500 talet 

till analyser av dagens konflikter i mellanöstern. Stridsfordonets roll har varit föränderlig och 

revolutionerande på många sätt och många har diskuterat dess framväxt.  

                                                 
2 Exempel på stridsfordonsforskning är boken Svenskt pansar – 90 år av stridsfordonsutveckling av Rickard O 
Lindström och Carl-Gustav Svantesson som historiskt beskriver stridsfordonets utveckling fram till dags 
datum. Ett annat exempel är Cold war fighting vehicles av George Bradford som beskriver stridsfordonets roll 
under Kalla kriget.  
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Uppdragstaktikens grundläggande förmågor har funnits och haft en roll i stora delar av militär-

historien, dock med olika innebörd och utformning.3 

 

I sitt inträdesanförande i Kungliga Krigsvetenskapsakademiens fjärde avdelning  

den 12 september 2006 skriver överingenjör Rickard O Lindström sina tankar om framtidens 

stridsfordon. Han tar upp en hel del om vad dessa skulle kunna innefattas av samt förklarar några 

av de prototyper och modeller som finns och är på väg ut på marknaden.4 

 

Lindström tar upp i början av sin artikel att kriget alltid behållit vissa principiella drag men att de 

tekniska landvinningarna ändrat deras inbördes relation. De tre dragen är här slagkraft, rörlighet 

och skydd. Dessa tre passar in i de grundläggande principerna jag kommer att skriva om men 

saknar de tre senare dvs. uthållighet, underrättelser och ledning vilket jag ser som en brist. Han 

skriver att dagens modernaste stridsvagnar har sin grundkonstruktion i den utveckling som bed-

revs under 1970 talet. Han menar vidare att transformeringen av försvar kommer att förändra 

kraven på framtidens stridsfordon. Det leder till en förmågebaserad inriktning samt att politiska 

och kommersiella intressen kommer ha större inverkan på utformningen av stridsfordon. Han 

skriver också att trenden från början av millenniet med medelmåttigt bepansrade fordon som 

kunde transporteras i C-130 Hercules har omvärderats efter lärdomar från Irak och Afghanistan. 5 

Han påpekar också att den operativa rörlighet som efterfrågas begränsar fordonens totalvikt, max 

bredd och höjd. Lindströms slutsats är att de tyngre stridsfordonen från igår kommer finnas kvar 

och verka i ytterligare 20-30 år men genomgå uppgraderingar. Framtidens stridsfordon kommer 

väga mindre. Det kommer att skapas ett mer generellt stridsfordon som fungerar som ett system 

bland andra system i framtidens nätverksbaserade försvar.6 Här är det således viktigt att analysera 

slutsatser och framtidsutsikterna genom uppdragstaktikens grundläggande förmågor.   

                                                 
3 John I Alger skriver till exempel i sin bok The quest for victory – the history of the principles of war om hur 
USA förde in principerna i sina doktriner under namnet ”generella principer” i början av 1900 talet, medan 
Jomini skriver i The Art of War att de består av följande sex: ”Strategy, Grand Tactics, Logistics, Tactics of the 
different arms, and the Art of the Engineer.” 
4 Lindström O Rikard, Tankar om framtidens stridsfordon (Stockholm: Kungl. Krigsvetenskapsakademien, 
2007) 
5 C-130 Hercules är ett fyrmotorigt transportplan för att flytta stridande förband medeldistansavstånd.  
6 Lindström O Rikard, Tankar om framtidens stridsfordon (Stockholm: Kungl. Krigsvetenskapsakademien, 
2007) s. 106 
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Man har också i Lärobok i Militärteknik, vol. 5: Farkostteknik kommit fram till att när man de-

signar en farkost och i detta fall ett stridsfordon, måste men se över vilka eller vilket hot som 

farkosten skall dimensioneras utifrån eller vilka förmågor den skall besitta. Man måste också 

värdera politiska, kulturella och doktriniella krav. Vidare måste man, vid utveckling av nya 

stridsfordon, se över de grundläggande förmågorna där verkan, rörlighet och skydd är de som 

påverkar fordonets utformning. Man tvingas värdera besluten då något som gynnar den ena för-

mågan ofta påverkar en annan negativt.7  

 

Vidare skriver man att för pansarskyttefordon så är kapaciteten att transportera soldater en viktig 

faktor för utformningen av fordonet och det som i stor utsträckning påverkar de grundläggande 

förmågorna. Man skriver hur vagnens utformning påverkar och bidrar till begränsningar inom 

olika områden av de grundläggande förmågorna. Men här saknas det framtidsvisioner och man 

fastställer enbart att det ena påverkar det andra. Man skriver också att kraven på fordon ändras 

om det gäller markoperativt herravälde och markoperativ kontroll. Man menar att de fordon som 

behövs måste anpassas efter uppdraget. Man har också utifrån tidigare forskning identifierat 

några möjliga uppgifter för stridsfordon i en internationell kontext samt ger förslag på fordon i 

dagens fordonspark som kan lösa dessa problem.8 Också här saknas analysen av uppgifterna satta 

i kontexten av de grundläggande förmågorna. 

 

                                                 
7 Bruzelius Nils, Bull Peter, Bäck Lars, Eklund Jonas, Heilert Kenny, Liwång Hans, Stensson Patrik, Svantesson 
Carl-Gustaf, Lärobok i Militärteknik vol. 5: Farkostteknik (Stockholm: Försvarshögskolan, 2010) s. 83 
8

 Bruzelius Nils, Bull Peter, Bäck Lars, Eklund Jonas, Heilert Kenny, Liwång Hans, Stensson Patrik, Svantesson 
Carl-Gustaf, Lärobok i Militärteknik vol. 5: Farkostteknik (Stockholm: Försvarshögskolan, 2010) s. 158-159 
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1.5 Disposition 

 

Uppsatsen börjar med en Inledning som innehåller problemformulering där vetenskapligt pro-

blem presenteras. Sedan följer syfte och frågeställningar för arbetet, följt av avgränsningar som 

sätter ramar för arbetet. Därefter kommer en kort redovisning av tidigare forskning. 

 

Uppsatsen fortsätter med en redovisning av centrala begrepp samt med en metod del där val av 

vetenskaplig metod redovisas följt av en förklarande text där arbetets källor kritiskt granskas. 

Vidare följer en bakgrunds- och teoridel som deskriptivt avhandlar begreppen stridsfordon och de 

grundläggande förmågorna eftersom detta är utgångspunkter i arbetet. 

  

Därefter följer en resultat presentation med analys och diskussion om kontentan av den litteratur, 

dvs. mitt källmaterial, som avhandlar framtidens stridsfordon. Detta följs av en del där dessa sätts 

in i den aktuella analysmallen.  

 

Avslutningsvis kommer en sammanfattande diskussion. 
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2 Centrala begrepp 

 

Stridsfordon – Stridsfordon är det svenska samlingsnamnet för beväpnade och bepansrade for-

don, både hjul och bandburna. De delas in i kategorierna stridsvagnar, pansarskyttefordon samt 

trupptransportfordon.9 

 

De grundläggande förmågorna enligt svensk doktrin består av verkan, rörlighet, skydd, ledning, 

uthållighet och underrättelse/information. 10 Dessa benämns även som krigföringens grundprinci-

per eller uppdragstaktikens basfunktioner. Krigföringens grundprinciper är fundamentala, univer-

sella och historiskt vedertagna inom krigsvetenskapen. De används för att med ord beskriva krig 

och konflikter.11  

 
Taktisk rörlighet – Här avses ett fordonssystems egen manöverförmåga och framkomlighet.12 

 

Operativ rörlighet – Med den operativa rörligheten menas rörligheten inom insatsområdet och 

kan i stridsfordonets fall ske för egen maskin alternativt upplastat för exempelvis landsvägstrans-

port.13 

 

Strategisk rörlighet – Med strategisk rörlighet menas rörlighet till och från ett insatsområde. För 

stridsfordon sker förflyttningen i regel inte för egen maskin utan med strategiska transportresur-

ser.14  

                                                 
9 Lindström Rickard O. & Svantesson Carl-Gustaf, Svenskt pansar-90 år av svensk stridsfordonsutveckling 
(Stockholm: Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks Förlag, 2009) s. 238 
10 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer (Stockholm: Försvarsmakten, 2005), s. 30 
11 Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma operationer (Stockholm: Försvarsmakten, 2005), s. 60-62 
12 Bruzelius Nils, Bull Peter, Bäck Lars, Eklund Jonas, Heilert Kenny, Liwång Hans, Stensson Patrik, Svantesson 
Carl-Gustaf, Lärobok i Militärteknik vol. 5: Farkostteknik (Stockholm: Försvarshögskolan, 2010) s. 21 
13 Bruzelius Nils, Bull Peter, Bäck Lars, Eklund Jonas, Heilert Kenny, Liwång Hans, Stensson Patrik, Svantesson 
Carl-Gustaf, Lärobok i Militärteknik vol. 5: Farkostteknik (Stockholm: Försvarshögskolan, 2010) s. 21 
14 Bruzelius Nils, Bull Peter, Bäck Lars, Eklund Jonas, Heilert Kenny, Liwång Hans, Stensson Patrik, Svantesson 
Carl-Gustaf, Lärobok i Militärteknik vol. 5: Farkostteknik (Stockholm: Försvarshögskolan, 2010) s. 20 
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3 Metod 

 

Eftersom många av systemen befinner sig i utvecklingsstadiet har jag ingen möjlighet att göra 

egna experiment eller studier av de olika stridsfordonen. Många av fordonen är också i dags läget 

enbart teoretiska modeller. Möjligheterna till intervjuer med sakkunniga personer inom området 

anser jag inte möjliga i den utsträckning att de skulle ge en rättvis bild, då utveckling av strids-

fordon bedrivs på bred internationell front samt av många kommersiella intressenter. Det kom-

mersiella intresset leder också till att industrins företrädare inte har samma möjlighet att ventilera 

information, då denna i huvudsak är kommersiellt hemlig. Jag kommer istället att granska den 

forskning, dvs. de artiklar och böcker som finns inom området för stridsfordonens nutida och 

framtida funktion. Det blir studiens källmaterial och ska ge mig en övergripande bild av framti-

dens stridsfordon. De är uteslutande öppna källor som till exempel tidningsartiklar och har därför 

inte den detaljrikedom i form av mätvärden och fullständiga data som skulle krävas för till exem-

pel en kvantitativ fallstudie.  

 

Det som gör mitt arbete unikt är det faktum att jag granskar det idag aktuella och tillgängliga 

skrivna materialet om framtida stridsfordon med hjälp av uppdragstaktikens grundläggande för-

mågor. Det har aldrig tidigare gjorts i samma omfattning och publicerats öppet.  Jag kommer 

alltså utläsa i texterna vilka egenskaper framtidens stridsfordon kommer att ha och därefter kate-

gorisera in dem inom ramen för de grundläggande förmågorna. Ett problem med metoden är att 

artiklarna ibland baseras på dess författares åsikter och uttalanden och inte vetenskapligt grundat 

materiel. Varje gång något återges eller tolkas så ökar risken för feltolkning och utan empirisk 

grund återspeglar ett uttalande endast en individs åsikt.  

 

I stort genomfördes arbetet genom att jag inledningsvis fastställde det nuvarande forskningsläget 

och identifierade problemet. Därefter genomfördes en övergripande informationssökning vilket 

gav en grov bild av tillgängliga källor. Därefter genom att selektivt välja artiklar inom ämnet, 

med hänsyn till trovärdighet av källan och samtidighet, bygga en informationsbank.  
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Därefter, genom kvalitativ textanalys, analyserade jag artiklarna och identifierade de delar som 

uttryckligen pekade på framtida egenskaper samt tolkade, baserat på innehållet i artikeln, delar 

som pekade mot särskilda egenskaper. Slutligen analyserades detta för att identifiera inom vilken 

grundläggande princip egenskapen passade. Därigenom kom jag fram till vad som anses vara 

dagens och morgondagens viktigaste egenskaper för stridsfordon. 

 

3.1 Källkritik 

 

Det empiriska materialet består alltså till huvuddel av olika artiklar om stridsfordon. Främst är det 

artiklar, både vetenskapliga och populärvetenskapliga, publicerade i akademier och olika nation-

ella och internationella tidskrifter. Dessa skall i första hand ses som en åsikt av författaren, då 

dessa oftast är tolkningar inför framtiden och inte beskriver något som faktiskt existerar. En del 

artiklar är också nyhetsartiklar som publicerats på diverse internetsidor, förvisso med trovärdiga 

upphovsmän. Dessa är dock oftast utdrag av faktiska händelser och delvis beskrivande. 

 

Den litteratur som jag har valt ut syftar till att ge underlag samt leda vidare mot målet i min frå-

geställning. Jag har värderat ifrån var källorna härstammar och vem som står bakom.  

Det material jag har använt är sin huvudsak framtaget och producerat av sakkunniga inom områ-

det när det gäller stridsfordon. 

 

För att beskriva de grundläggande förmågorna kommer jag att använda mig av doktriner utgivna 

av Försvarsmakten samt av historisk militärteoretisk litteratur. För att ge en bakgrund till och en 

beskrivning av stridsfordon kommer jag använda mig av boken Svenskt pansar, Lärobok i mili-

tärteknik, vol. 5: farkostteknik samt lärobok i Militärteknik, vol. 4: Verkan och Skydd. 
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Svenskt Pansar är producerad av experter på stridsfordon både inom Försvarsmakten och försva-

rets materielverk och bedöms därför som tillförlitlig. Den är dessutom tryckt i relativ närtid och 

kan därför betraktas som någorlunda samtida. Detsamma gäller de läroböcker i militärteknik jag 

använt mig utav dvs. lärobok i Militärteknik, vol. 4: Verkan och Skydd samt lärobok i Militärtek-

nik, vol. 5: Farkostteknik som är tryckt under 2009 respektive 2010 och har granskats och god-

känts av Militärvetenskapliga institutionens publikationsråd vilket ytterligare underbygger dess 

vetenskapliga trovärdighet. 

 

De doktriner jag använder som källor för att förklara de grundläggande principerna bör också ses 

om tillförlitliga då dessa är tryckta 2005 och de mest samtida av sitt slag som existerar. De byg-

ger på vedertagna sanningar och empiriskt materiel. Alla doktriner bygger på sina föregångare 

och uppdateras för att vara aktuella och tillämpbara. 

Jag kommer också att använda mig av Militärteorins grunder samt dess referenser för att under-

stryka arbetets vetenskapliga tillförlitlighet genom koppling mot befintliga teorier. Spårbarheten i 

boken är i regel till primärkällor, vilket minskar risken för tolkningsfel.  

 

Internetmaterial förekommer i uppsatsen men materialet som används är i regel artiklar om utta-

landen och tillkännagivanden vilket gör att det ofta finns direkta citat vilket ökar trovärdigheten. 

Jag har också värderat upphovsmännen till sidorna och i möjligaste mån använt mig av statliga 

sidor.  
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3.2 Stridsfordonet fram till idag 

 

Begreppet stridsfordon är det svenska samlingsnamnet för beväpnade, pansrade och terränggå-

ende motorfordon.15 Det som kännetecknar stridsfordonet är att dess besättning genomför striden 

med fordonets beväpning och uppehåller sig däri under tiden. Begreppen och dess definitioner 

skiljer sig till viss del när man ser till vilket språk som används. Detta gör att begreppen inte alltid 

är helt överförbara mellan olika språk. I till exempel NATO så använder man huvudbeväpningens 

kaliber för att kategorisera fordonet. I Sverige delas gruppen stridsfordon, det vill säga stridande 

fordon, in i tre undergrupper. Dessa är stridsvagnar, pansarskyttefordon samt trupptransportfor-

don.16 I detta arbete avser jag inte att avhandla den grupp som benämns stridsvagnar och som 

präglas av dess höga vikt, grova kaliber samt dess ballistiska skydd.17  

 

Som nummer två i kategorin stridsfordon finner vi då pansarskyttefordonet, vars huvudsakliga 

uppgift är strid men som till skillnad från stridsvagnen transporterar soldater som kan genomföra 

strid både uppsuttet i fordonet samt avsuttet på marken. Huvudbeväpningen på fordonet kan 

användas för att bekämpa diverse mål samt för att understödja den avsuttna truppen. Fordons-

gruppen har i regel ett sofistikerat eldledningssystem samt är i huvudsak bandgående. 

 

Sist på listan har vi det skyddade trupptransportfordonet. Syftet med fordonet är som det låter att i 

huvudsak transportera oskyddad trupp under skydd. Beväpningen syftar i första hand till egen-

skydd och kan användas mot lättare mål och saknar oftast de mer sofistikerade eldledningssystem 

som tillräknas stridsvagnar och pansarskyttefordon. 

 

                                                 
15 Lindström Rickard O. & Svantesson Carl-Gustaf, Svenskt pansar-90 år av svensk stridsfordonsutveckling 
(Stockholm: Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks Förlag, 2009) s. 238 
16 Bruzelius Nils, Bull Peter, Bäck Lars, Eklund Jonas, Heilert Kenny, Liwång Hans, Stensson Patrik, Svantesson 
Carl-Gustaf, Lärobok i Militärteknik vol. 5: Farkostteknik (Stockholm: Försvarshögskolan, 2010) s. 78 
17 Bruzelius Nils, Bull Peter, Bäck Lars, Eklund Jonas, Heilert Kenny, Liwång Hans, Stensson Patrik, Svantesson 
Carl-Gustaf, Lärobok i Militärteknik vol. 5: Farkostteknik (Stockholm: Försvarshögskolan, 2010) s. 80 
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Dagens stridsfordon väger i regel mellan 20 och 30 ton, är bandgående, drivs av dieselmotorer 

och har en huvudbeväpning med en kaliber på mellan 25 och 40 millimeter. Fordonen har i regel 

en besättning av 2-3 man som utgörs av vagnchef, som leder vagnen samt dess personal, förare 

samt en skytt som verkar med vagnens huvudbeväpning.  

 

Utanför kategorin stridsfordon finns en stor variation av fordon som också till stor del delar 

egenskaper med stridsfordon. Dessa är vad man kallar bepansrade eller skyddade funktionsfor-

don. Dess huvuduppgift är emellertid inte att genomföra strid. De kan till exempel vara bärg-

nings-, lednings-, artilleri- eller luftvärnsfordon. 

 

3.3 De grundläggande förmågornas framväxt 

 
 

För att lyckas i strider och slag har man i alla tider värderat och analyserat deras uppbyggnad och 

framgångsfaktorer, allt i jakten på att hitta den bästa lösningen och söka svaret på varför det 

ibland går bra och ibland går dåligt. Att försöka göra krig och konflikter mätbara och jämförbara 

var då ett första steg. För att åstadkomma detta måste det finnas någon form av gemensam näm-

nare. Man sökte då efter gemensamma byggstenar som fanns i alla konflikter och försökte att 

sätta ord på dessa. Att det fanns gemensamma nämnare och likheter var man ganska överens om 

men det som man alltid varit oense om är dess antal och innebörd. Det var egentligen först under 

1900 talet som den ovan nämnda kategoriseringen dök upp i litteratur och doktriner jorden över.18 

Man kan säga att existensen av de olika punkterna varit accepterad sedan dess men att man tvistat 

om vilka de var och deras innebörd. Det som också åtskilde dem var i vilken utsträckning de var 

tillämpbara och vad de egentligen kunde förklara. Alltså kan man använda principerna för att 

förklara saker så som enskilda slag, fälttåg, krigföring i helhet eller stridsfordons förmågor.  

 

                                                 
18 Wedin & Ångström, Militärteorins grunder (Stockholm: Försvarsmakten, 2005), s. 124 
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Paul Katz menar till exempel att de innefattar och kan förklara all militär verksamhet då ”de 

gäller oberoende av tid, plats och situation”.19 John M. Collins hävdar att de återfinns både på 

strategisk- och taktisk nivå, men främst är applicerbara på operativ nivå.20 Det som jag tar av-

stamp ifrån är att J.F.C. Fullers (Major-General John Frederick Charles Fuller) argumentation för 

att de åtta principer han då arbetade efter, alla var universella och kunde tillämpas på i stort sett 

allt vad gäller krigföring.21   

 

Idag så har Försvarsmakten utvecklat och sammanställt de olika principerna och vi har fått ett 

mer samtida och samlat förhållningssätt. I militärstrategisk doktrin beskrivs de grundläggande 

principerna som ett antal militära basfunktioner.22 Här tar man upp de sex basfunktionerna med 

början på ledning, som en förutsättning för att samordna de övriga fem. Därefter följer verkan, 

rörlighet och skydd, som utgör stridens grundelement.23 Därtill kommer underrättelse och uthål-

lighet som stöd för de övriga. 

 

Det är först i doktrin för markoperationer som de sex grundläggande basfunktionerna har sam-

manförts och utvecklats till de sex grundläggande förmågorna. Här tas det också upp att målet 

med dessa är att uppnå de samordningsvinster som uppstår när olika grundläggande förmågor 

samverkar för att uppnå ett mål.24 Allt för att effekten av insatserna skall bli så hög som möjligt. 

De grundläggande förmågorna återfinns och förklaras i doktrin för markoperationer och kan 

kopplas till företeelsen stridsfordon enligt följande: 

 

                                                 
19 Paul Katz, The Additional Principle of War (Military review vol67, no.6 1987), s. 37 
20 John M. Collins, Military Strategy: Principles, practices, and historical perspectives (Washington, DC: Bras-
sey´s, 2002), s. 81 
21 Wedin & Ångström, Militärteorins grunder (Stockholm: Försvarsmakten, 2005), s. 123 
22 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin (Stockholm: Försvarsmakten, 2002), s. 76 
23 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin (Stockholm: Försvarsmakten, 2002), s. 77 
24 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer (Stockholm: Försvarsmakten, 2005), s. 30 
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3.3.1 Verkan  

”Verkan genom bekämpning och annan påverkan syftar till att reducera motståndarens 

förmåga och vilja till fortsatt strid så att eget och överordnat mål kan uppnås.”
25 

 

Detta kan för ett stridsfordon innebära dess förmåga att nedkämpa andra mål, alltså den samlade 

effekten av kombinationen beväpning samt rikt- och eldledningssystem. På stridsfordon består 

beväpningen i regel av huvudbeväpning och sekundärbeväpning. Det förstnämnda utgörs i regel 

av en kanon eller en automatkanon medan sekundärbeväpningen kan vara kulsprutor, rökkastare, 

lyskastare, granatkastare m.m.  

 

Eldledningssystemets i stridsfordon finns för att hjälpa besättningen att uppnå verkan genom att 

underlätta upptäckt, identifiering samt träff vid bekämpning. Det kan till exempel bestå av ett 

dagsikte med 8-15 gångers förstoring, ett termiskt IR sikte eller en bildförstärkare samt en laser-

avståndsmätare. Dessa kan i sin tur vara kopplade till en kalkylator som beräknar alla olika vär-

den och inflytelser vilket ökar sannolikheten för träff.  

 

Riktsystemen på stridsfordon kan vara helt manuella, elektriska eller hydrauliska eller en kombi-

nation av dessa. Med riktsystemet menas det system som hjälper personalen i stridsfordonet att 

rikta huvudbeväpningen. Detta kan med fördel vara stabiliserat så att vapnet inte påverkas av 

fordonets framryckning i terrängen. 

 

 

3.3.2 Rörlighet 

”Syftar till att manövrera avdelade system, förband och övriga resurser i tid och rum så 

att eget och överordnat mål kan uppnås.”
26  

 

                                                 
25 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer (Stockholm: Försvarsmakten, 2005) s. 67 
26 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer (Stockholm: Försvarsmakten, 2005) s. 69 
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Rörlighet delas oftast in i taktisk, operativ och strategisk rörlighet. Detta kan för ett stridsfordon 

innebära möjlighet till egen framkomlighet i olika typer av terräng men också möjligheter till 

längre transporter genom upplastning. Det som påverkar ett stridsfordons förmåga till taktisk 

rörlighet kan vara om det är hjul- eller bandburet. Motorstyrka kontra vikt är också viktigt. Hur 

fordonet är utformat med bottenpansar, markfrigång eller vilken svängradie det har spelar också 

roll. Dessa faktorer är beroende av terrängens utformning vad gäller grundförhållanden, ytstruk-

tur och lutning.  

 

På de högre nivåerna, operativ och strategisk, handlar det möjligtvis om systemets förmåga att 

framrycka längre sträckor men i huvudsak om dess fysiska begränsningar i form av vikt och 

yttermått. Det begränsar till exempel förmågan att genomföra lufttransport i vissa typer av flyg-

plan, järnvägstransport baserat på olika standarder på järnvägsnät och vagnar eller huruvida det 

går att lasta fordonen på lastbil och genomföra landsvägstransport. 

 

3.3.3 Skydd 

”Syftar till att genom såväl tekniska som taktiska, passiva och aktiva åtgärder - skapa 

förutsättningar för ökad överlevnad, uthållighet och möjligheter till verkan, så att eget 

överordnat mål kan uppnås.”
27 

 

För stridsfordon innebär detta skydd att man förhindrar upptäckt, träff och verkan samt 

reducerar restverkan. Detta är det som brukar illustreras med den så kallade skyddslö-

ken.28 Förhindra upptäckt kan man på stridsfordon göra genom signaturanpassning 

vilket innebär att man minskar möjligheten att upptäcka fordonet med olika sensorer, 

allt från blotta ögat till IR-kameror och radarstationer. För att i nästa skede förhindra 

träff och verkan kan man använda sig av olika motmedel. System för dessa kallas i 

regel för VMS (Varnings- och motverkanssystem). VMS kan till exempel påverka 

inkommande projektiler fysiskt och därigenom störa eller eliminera dess effekt.  

                                                 
27 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer (Stockholm: Försvarsmakten, 2005), s. 71 
28 Andersson Kurt, Axberg Stefan, Eliasson Per, Harling Staffan, Holmberg Lars, Lidén Ewa, Reberg Michael, 
Silfverskiöld Stefan, Sundberg Ulf, Tornérhielm Lars, Vretblad Bengt, Westerling Lars, Lärobok i Militärteknik 
vol. 4: Verkan och skydd (Stockholm: Försvarshögskolan, 2009) s. 15 
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Vid en eventuell träff kan man säga att det fysiska skyddet på stridsfordonet är det som förhindrar 

verkan. Genom olika materialval och tekniska innovationer försöker man minska effekten av 

inkommande hot mot fordonet. Detta kan utgöras av olika sorters pansar så som reaktivt pansar 

eller en viss fördelning av det pansar som finns.29 Om verkan ändå uppnås vill man minska effek-

ten av denna och det är det som man kallar restverkan. Detta kan utgöras av till exempel splitter, 

primärt och sekundärt, brand eller explosioner.  

 

Dessa motverkas i stridsfordon i regel med något man kallar liner som är ett splitterfångande 

material på insidan av fordonet, automatiserade brandsläckningssystem eller fysisk placering av 

vagnens ammunition för att undvika följdskador.    

 

3.3.4 Uthållighet  

”Syftar till att kontinuerligt vidmakthålla egen personell och materiell tillgänglighet så att 

eget och överordnat mål kan uppnås.”30 

 

Detta skulle för ett stridsfordon kunna innebära hur länge fordonet skulle kunna var självförsör-

jande eller operativt innan det behöver tillföras nya förnödenheter. Inverkande faktorer skulle 

vara bränsleförbrukning, mängd trupp, typ av ammunition osv. Uthålligheten bestäms utifrån den 

uppgift som löses, det vill säga den kan innebära både hur länge ett stridsfordon kan stå på tom-

gång eller framrycka i full fart. Uthållighet för ett stridsfordon som system kan också vara under 

vilken tidsperiod man skulle kunna använda systemet operativt där faktorer som tillgänglighet på 

reservdelar, kunnig personal eller vilka möjligheter till teknisk utveckling och anpassning som är 

möjliga. 

 

3.3.5 Ledning  

”Syftar till att samordna mänskligt agerande och resurser av olika slag i komplexa och 

dynamiska situationer så att eget och överordnat mål kan uppnås.”
31 

                                                 
29 Reaktivt pansar är stålkassetter fyllda med sprängämne som används som skydd mot vapen med riktad 
sprängverkan. 
30 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer (Stockholm: Försvarsmakten, 2005) s. 73 
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Detta skulle för ett stridsfordon kunna innebära vilka ledningssystem som finns integre-

rade i plattformen, så som datoriserade kartbilder eller radiokommunikationsutrustning. 

Kommunikationsutrustningen utgörs oftast av ett internt kommunikationssystem för 

kommunikation inom vagnen samt någon form av externt system för kommunikation 

till andra enheter i form av tal och data. Ofta finner man någon form av navigeringssy-

stem i vagnen som kan vara GPS-baserat. För att underlätta ledning kan stridsfordon 

också vara utrustade med ledningsstödssystem som visar egen och andra enheters posit-

ion på digitaliserad kartbild.  

 

Detta kan vara kompletterat med olika former av identifikations eller igenkänningssystem som 

gör det lättare för personalen att skilja på de egna och motståndarens enheter. 

 

3.3.6 Underrättelser/Information  

”Syftar till att kontinuerligt upprätthålla en gemensam lägesbild av pågående, bedömd 

och kommande verksamhet så att eget och överordnat mål kan uppnås.”
32 

 

För ett stridsfordon skulle denna punkt kunna utgöras av de olika sensorer som kan 

finnas och det kan var allt från avancerade radarsystem till fönster eller prismor som 

man kan ta in visuell data genom. Men också som det står skrivet ovan möjligheter till 

att få information och underrättelser genom olika informationssystem vilket gör att man 

får en bättre lägesuppfattning.  

 

Dessa är alltså de grundprinciper jag skall använda för att analysera framtidens stridsfordon. 

Baserat på J.F.C. Fullers teori att de är universella, kan vi använda dem till att analysera vilket 

system som helst och genom att analysera trenderna i stridsfordonsutvecklingen kan vi kategori-

sera in dem i något av ovanstående fack. 

                                                                                                                                                              
31 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer (Stockholm: Försvarsmakten, 2005) s. 63 
32 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer (Stockholm: Försvarsmakten, 2005) s. 65 
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4 Resultatpresentation 

 

Resultatpresentationen kommer bestå av tre huvudsakliga delar. Inledningsvis exemplifieras 

några av de framtidsprojekt som representerar framtidens stridsfordon. Därefter analyseras fram-

tidens stridsfordon med hjälp av de analytiska kategorierna i de grundläggande förmågorna. 

Slutligen kommer svar på frågeställningarna att ges. Genomgående för resultatdelen är att jag 

kommer analysera och ge uttryck för detta löpande i texten.  

 

4.1 Framtidens stridsfordon och dess egenskaper 

4.1.1 GCV – en del av ett miljardprojekt 

 

I USA, som har världens största försvarsbudget på cirka 700 miljarder Amerikanska dollar, arbe-

tar man med utveckling och framställning av nya stridsfordonssystem för att implementeras i 

framtiden.33 För detta har man avsatt 593 miljoner dollar vilket idag motsvarar nästan 4 miljarder 

svenska kronor för just detta ändamål bara under 2012. Detta är en del av ett större program som 

de kallar FCS (Future Combat System) som i stort går ut på att föryngra den amerikanska armén 

och organisera den i lättare bataljonsstridsgrupper.  Som en del av och en vidareutveckling ingår 

framtagandet av ett av framtidens nya stridsfordon. Detta benämns idag som GCV (Ground 

Combat Vehicle). Gen. Peter Chiarelli från US Army pratade i Mars 2010 om hur deras GCV 

kommer vara ett av de mest mångsidiga fordonen som armén har tagit fram och räknar med 

leveranser med början på 2017.34 Man räknar med att industrin skall kunna leverera prototyper 

under 2015 och man har ställt sju grundläggande krav på fordonet från arméns sida. 35  

                                                 
33 http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/budget/fy2012/assets/defense.pdf 
34 http://www.armedforces-int.com/news/ground_combat_vehicle_proposals_tendered.html  
35  The ground combat vehicle strategy: Optimizing for the future (Fort Monroe, Virginia: Army Capabilities 
Integration Centre, 2010) s. 4 
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De är fritt översatta och är enligt följande: 

 

• Versatility – Mångsidighet 

• Force Protection – Skydd av egen trupp 

• Expeditionary – Expeditionsförmåga 

• Lethality – Dödlighet  

• Mobility – Rörlighet 

• Sustainability – Långsiktigt hållbarhet 

• Network Integration & Interoperability – Nätverksbaserat och interoperabel36 

 
De två sista punkterna anser jag vara en gemensam nämnare för många av projekten och nämns i 

många av artiklarna som något som blir viktigare och viktigare, dvs. ett mer utpräglat systemtän-

kande. 

  

Jag anser att man ser direkta kopplingar i kravspecifikationen till skydd som tas upp i form av 

”force protection” men också till rörlighet. Strategisk, i form av ”expeditionary”, samt operativ 

och taktisk, i form av ”mobility”. 

 

4.1.2 FRES – britternas väg in i framtiden 

 

FRES (Future Rapid Effect System) är den brittiska motsvarigheten till Amerikanarnas FCS. 

Framtagningen av en familj medeltunga bepansrade fordon är gjord för att möta framtidens krav. 

General Bill Moore, materiel- och logistikchef för den brittiska armén, säger under en presskon-

ferens att den är tänkt att ersätta dagens brittiska stridsfordon under loppet av 30 år.37 Detta kan 

tyckas länge, men det är på lång sikt man satsar på projekten och det är denna levnadslängd de 

nya systemen skall ha.  

                                                 
36 The ground combat vehicle strategy: Optimizing for the future (Fort Monroe, Virginia: Army Capabilities 
Integration Centre, 2010) s. 4 
37 
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.mod.uk/DefenceInternet/DefenceNews/Equipme
ntAndLogistics/DesignSelectedForFutureArmouredVehicleForBritishArmyfres.htm 
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Hittills har man valt att köpa en variant av Piranha V och utveckla ytterligare en ny variant för ett 

rekognoseringsfordon som det kan påbörjas leverans av prototyper under 2013.38 Tanken är att 

den skall ersätta den befintliga Scimitarvagnen och General Bill Moore säger vidare att vagnen 

skall möta framtidens behov i form av situationsuppfattning, ökad eldkraft, bättre skydd och ökad 

rörlighet.39 Även här ser vi direkta kopplingar gentemot skydd och rörlighet. Innebörden visar sig 

inte lika tydligt men det är främst en strategisk rörlighet för att kunna vara globalt verksamma 

som eftersträvas. 

 

4.1.3 SEP – modulärt och nytänkande 

 

SEP eller Splitterskyddad Enhetsplattform är ett fordon som utvecklats med målbilden att ersätta 

den föråldrade fordonsparken i svenska försvarsmakten. Man skulle med ett fordon ersätta alla de 

olika typer och funktioner som tidigare uppfyllts av flertalet utdaterade hjul och bandfordon 

under 2010 talet. Detta skulle man lösa genom att ha en gemensam enhetsplattform med utbyt-

bara moduler som anpassar fordonet efter dess specifika uppgift. Fordonet bestod av grundplatt-

form, hjul eller band, besättningsmodul, gemensam för alla fordon, samt rollmodulen som är den 

uppgiftsspecifika delen. De krav som identifierades för fordonet var att den bandgående modellen 

skulle ha minst samma taktiska framkomlighet som dagens stridsfordon 90, dvs. mycket god 

framkomlighet. Här menar jag att vi ser tendenser på att den taktiska rörligheten fortfarande 

tillåts ta plats i kravspecifikationerna för moderna stridsfordon. Vidare skulle lastkapaciteten vara 

minst sex ton och tillgänglig volym minst 12 kubikmeter. Fordonet skall vidare ha god körpre-

standa på väg, minst 500 kilometer räckvidd och en maxhastighet på minst 85 kilometer i timmen 

och ännu högre för hjulvarianten. Den skall vara transporterbar på C-113, vilket innebär en 

maxvikt på 17,3 ton samt en begränsning i fordonets yttermått.40  

                                                 
38 Piranha V är femte generationen av hjulburna stridsfordon utvecklat i ett samarbete mellan brittiska Gene-
ral Dynamics och Schweiziska Mowag.  
39 FV107 Scimitar är ett av dagens stridsfordon/spaningsfordon som används av den brittiska armen. Är 
utrustad med en 30 millimeters automatkanon och har varit i tjänst sedan 1971.  
40 Lindström Rickard O. & Svantesson Carl-Gustaf, Svenskt pansar-90 år av svensk stridsfordonsutveckling 
(Stockholm: Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks Förlag, 2009) s. 192 
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Vidare skulle den ha skyddsnivå och beväpning som medgav att den verkade i Försvarsmaktens 

insatsbataljoner och kunna anpassas mot ökade krav i internationell tjänstgöring. 

Det som verkligen var revolutionerande för SEP var att man istället för den traditionella utform-

ningen av drivlina valde att använda sig av elmotorer och individuell drivning på hjulen samt en 

elektrisk transmission vilket ger fördelar i volym, rörlighet samt bränsleekonomi.41 Här anser jag 

att vi har tydliga anspelningar på förmågorna rörlighet och uthållighet. Fordonet lyckades inte 

komma tillräckligt långt i utvecklingen för att vinna upphandlingen gentemot Försvarsmakten 

men vidareutvecklas ändå av industrin. Beslutet baserades framförallt på att den nya tekniken 

med drivlinan var oprövad enligt Örjan Olsson, projektledare för SEP hos tillverkaren 

Hägglunds.42 

 

4.1.4 AMW blir AWV  

  

AWV står för Armoured Wheeled Vehicle och är svenska försvarsmaktens upphandling av ett 

fordon som istället skulle fylla de roller som SEP var tänkt att göra. Upphandlingen innefattar ett 

inköp av 113 fordon i olika varianter där huvuddelen skall vara bepansrad trupptransport. Kon-

traktet vanns av PATRIA Armoured Modular Vehicle (AMV) som i dags läge används av finska 

försvarsmakten nationellt och internationellt. Den har en topphastighet på över 100 kilometer i 

timmen och en verkansradie på upp till 85 mil vilket visar på god operativ rörlighet. Den taktiska 

rörligheten skall också vara förhållandevis god för ett hjulfordon tack vare drift på alla åtta hjulen 

samt ett hydraul pneumatiskt fjädringssystem där varje hjul justeras individuellt. Affären har 

överklagats av de olika intressenterna inom industrin, men ambitionen är att AMV skall börja 

levereras under 2014.43 

 

                                                 
41 Svärd Lasse, El driver Hägglunds (DN Klimat & Miljö, 2007) s. 1 
42 Svärd Lasse, El driver Hägglunds (DN Klimat & Miljö, 2007) s. 2 
43 http://www.patria.fi/patria_www_en_sisalto/patria_www_en/group/buisness+land/land+systems/ 2011-
05-10 10:05 
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4.1.5 VBCI som en del av BOA 

 

VBCI (Véhicule Blindé de Combat d'Infanterie översatt bepansrat fordon för infanteri) är ett 

franskt utvecklingsprojekt som är en del av BOA (Bulle Operationelle Aeroterrestre) vars syfte är 

att optimera effekten av förbanden genom att hitta den bästa kompromissen mellan kostnad, 

verkan och teknisk risk. I projektet ryms införskaffningen av flera olika typer av nya fordon för 

vilka det beskrivs viktigt att de kan vara en del av framtidens nätverksbaserade försvar, ännu en 

återkommande punkt i kravställningen av framtidens stridsfordon.  

 

Några av egenskaperna är att den har ett aluminiumchassi med monterbart extra pansar samt ett, 

enligt tillverkaren, fullgott minskydd. Den har även automatiserade skyddssystem som upptäcker 

och avvärjer hot samt en 25 millimeters automatkanon med högteknologiskt eldledningssystem.44 

Vagnen har även utrustats med Identification Friend or Foe (IFF) samt Battlefield Management 

System (SIT) vilket är ett analysverktyg för att se skillnad på egna och motståndarens vagnar 

samt ett system för att leda och uppfatta stridsfältet digitalt. Vilka kan kopplas direkt till för-

mågorna underrättelse/information samt ledning. Även rörligheten har tagits i beaktande då den 

har hög maxhastighet och god verkansradie på väg samt är transportabel i A400M.45 

 

                                                 
44 http://www.nexter-group.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=76%3Al e-vbci-vehicule-
blinde-de-combat-dinfanterie-&catid=42%3Ainfanterie&Itemid=87&lang=en 
45 A400M är ett fyrmotorigt propellerplan, som är tänkt att efterträda C-130, med en lastkapacitet på 37 ton.  
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4.2 Utveckling i ljuset av förmågorna 

 
Nedan följer en diskussion om hur jag, utifrån de grundläggande förmågorna och ovanstående 

redogörelse ser på stridsfordons utveckling under de närmast årtiondena. 

 

4.2.1 Verkan  

 

Inom verkansområdet ser vi den återkommande faktorn att man vill ha flera alternativ för samma 

fordon. Det kan röra sig om att man har en generell enhetsplattform med flertalet beväpningsal-

ternativ.  

 

Exempelvis gäller det stridsfordon i 30 tonsklassen med 120 millimeters stridsvagnskanoner för 

bemötandet av andra tyngre bepansrade motståndare. Här är SEP ett bra exempel där man har 

gjort flertalet försök med 120 millimeterspjäser på ett chassi i 30 tonsklassen.46 40 millimeters 

automatkanoner utgör fortfarande den gyllne medelvägen där man får en stor arsenal av ammu-

nition med god prestanda men alltjämt utan den skrymmande volymen av 120 millimeters pjäser 

och granater. Därefter har vi det lättare alternativet som utgörs av 20-30 millimeters automatka-

noner som har ett brett användningsområde med fördelen att de inte är så tunga och lämpar sig 

för offensiva operationer mot lättare motståndare, vilket det oftast rör sig om i dagens konflikter 

med okonventionella motståndare så som Afghanistan och Irak. Detta återfinns både på AMV 

och VBCI.  På trupptransportfronten ser vi att 12,7 millimeters tunga kulsprutor fortsätter att 

dominera, då dessa ger en fördel i verkansområde samt genomslag jämfört med de lättare finka-

libriga vapensystemen av typ 7,62. Detta används till exempel på den version av Piranha V som 

återfinns i FRES programmet.  

 

                                                 
46 
http://www.aviationweek.com/aw/jsp_includes/articlePrint. jsp?storyID=news/DTISEP.xml&headLine=Hagg
lunds%20Recasts%20SEP%20for%20Changing%20Needs 
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Längst ned på skalan tror jag också vi kommer se en utveckling och integrering i stridsfordon av 

icke dödliga vapen (IDV), eftersom hantering av folkmassa är ett återkommande scenario som 

utspelas i dagens konflikter och miljöer där stridsfordon verkar. Detta kan utgöras av anpassad 

ammunition till rökkastare och andra vapensystem. Utvecklingen talar också om en ökning av 

vad man kallar Remotely Operated Weapon and Sensor Systems (ROWSS) vilket innebär att det 

är separata vapenplattformar styrda av till exempel vagnchefen i fordonet vilket medger att man 

kan verka åt flera håll samtidigt: skytten med huvudbeväpningen åt ett håll, vagnchefen med 

sekundärbeväpningen åt ett annat. 

 

Längre in i framtiden finns möjligheten till utvecklingen av koncept med elektromagnetiska och 

elektromagnetiskt-kemiska kanoner som varit under utveckling i nästan 20 år men vissa problem 

kvarstår och behovet finns inte riktigt ännu. 

 

4.2.2 Rörlighet 

 

Jag anser att rörlighet får eller har fått en helt annan roll i diskussionen om framtidens stridsfor-

don. Tidigare utvecklades stridsfordon för att användas inom det egna landet och närområdet för 

självskydd och försvar. Men i takt med att de internationella engagemangen och globaliseringen 

ökade uppkom behoven av att kunna flytta sina stridsfordon till andra platser i världen. Detta 

föranledde att i slutet på 1990 talet och början av 2000 talet var det den strategiska rörligheten 

som stod i fokus. Detta är också en trend man ser håller i sig. Det snabbast sättet att flytta strids-

fordon är att flyga dem men att flytta något som väger runt 30 ton visade sig vara lite problema-

tiskt.  

 

Man ville att stridsfordonen skulle kunna lyftas med de lite mindre C-130 planen vilket resulte-

rade i en totalvikt på runt 17 ton. För att komma ned i dessa vikter drog man in på det mesta, men 

framför allt sänktes skyddsnivåerna. Pansar är nämligen det som väger mest. Detta har visat sig 

idag under konflikterna ibland annat Irak och Afghanistan att skyddet ofta är otillräckligt när 

motståndaren använder sig handburna pansarvärnsvapen med riktad sprängverkan och minor.  
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Detta resulterade i att man inför framtiden har accepterat att ett stridsfordon kommer att ha en 

cirkavikt på runt 30 ton för att stödja den skyddsnivå och de stödsystem som krävs av framtidens 

fordon. Istället fokuseras den strategiska rörligheten på att systemen skall kunna transporteras 

med större flygplan av typen Airbus A400M och C-17.47 Detta gäller till exempel FRES, VBCI, 

AMV och GCV.  

 

Ett annat område som man tydligt ser nya trender i är den operativa rörligheten. De nya krav som 

uppkommit till en följd av lärdomar från nya insatsområden där man täcker stora områden och 

uppgifterna övergår mer från rena stridsmanövrar i obruten terräng till vardagsverksamhet under 

längre tid i anslutning till vägnät.  

 

Detta gör att det som efterfrågas av dagens beställare är längre räckvidd vilket med andra ord 

betyder en bättre bränsleekonomi och uthållighet i drivlina. Vi ser siffror på upp emot 75 mil, 

som på VBCI, gentemot dagens som ligger runt en 50 mil.  

 

Samtidigt ser vi nya krav på högre topphastigheter upp emot 100 kilometer i timmen, vilket är 25 

procent högre än dagens snitt, för att snabbt kunna röra sig över större sträckor inom insatsområ-

det. Detta gäller till exempel för med hjulfordon som AMV, FRES och VBCI. 

 

Detta gör också att det framledes kommer att finnas en annan fördelning mellan stridsfordon med 

band och hjul som upphängningssystem. Behovet av hjulfordon kommer att kvarstå till förmån 

för de goda vägegenskaperna, men bandfordon kommer fortsätta att vinna mark på grund av dess 

överlägsna framkomlighet. Nya lösningar som gummiband, individuell fjädring och avvibrerade 

fordonschassin kommer bitvis ge bandfordonen många av hjulfordonens fördelar och glappet 

mellan dem minskar. Som vi kan läsa i artiklarna om SEP är också nytänkande i form av hybrida 

drivkällor och elmotorer på väg in på marknaden. Framtidens krav på både emissioner, drivme-

delskostnader, volym och vikt gör framtidens stridsfordon till en utmärkt utvecklingsplattform för 

nya lösningar.  

                                                 
47 C-17 är ett fyrmotorigt jetflygplan som tog i bruk i mitten på 90 talet. Planet har en lastkapacitet på hela 
77,5 ton och en räckvidd på 530 mil i standardutförande. 
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Taktisk rörlighet kommer fortsatt att nedgå prioritet till förmån för operativ- och strategisk rör-

lighet genom att göra lättare fordon som har bättre framkomlighet på väg än ute i terrängen. Man 

väljer alltså hjulfordon framför bandfordon, som i regel har sämre terrängframkomlighet än 

bandfordon. 48 

 

4.2.3 Skydd 

 

Skyddsnivån på framtidens stridsfordon kommer enligt medel- och motmedel principen utformas 

för att möta de aktuella hoten. I dagens och morgondagens konflikter ser vi fortfarande de gamla 

och konventionella vapensystemen även om de till del är använda i en ny kontext. Detta klarar i 

regel de konventionella skyddsmetoderna, som gammalt hederligt pansar.  

Men när användandet av handburna pansarvärnsvapen med riktad sprängverkan ökar och toleran-

sen för egna skadade minskar, så försöker man att möta hoten ett steg längre ut i skyddslöken och 

helt motverka träffen.  

 

I kombination med att man ständig jagar vikt för att öka den strategiska och operativa rörligheten, 

kommer man använda sig av intelligentare metoder för att möta framtidens hot. Lätta tekniska 

lösningar kommer då ge samma skyddsnivåer som tjock pansarplåt.  

 

Med konventionellt pansar dimensioneras skalskyddet för att skydda personalen mot splitter och 

finkalibrig eld och genom införandet av VMS kommer man skapa förmåga att möta mer avance-

rade hot och eliminera verkan hos både vapen med riktad sprängverkan och konventionella pro-

jektiler med kinetisk energi. Detta är något som det genomförts tester med på SEP samt återfinns 

i en version på VBCI.49  

 

                                                 
48 Bruzelius Nils, Bull Peter, Bäck Lars, Eklund Jonas, Heilert Kenny, Liwång Hans, Stensson Patrik, Svantesson 
Carl-Gustaf, Lärobok i Militärteknik vol. 5: Farkostteknik (Stockholm: Försvarshögskolan, 2010) s. 109 
49 VBCI är utrustad med GALIX granatkastarsystem för rök och motmedel samt IR facklor.  
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Det andra tydliga hotet som man vill värja sig mot är Improvised Explosive Device eller IED och 

minor i allmänhet. Det ökade användandet av dessa på okonventionella sätt av motståndare i 

dagens konflikter har skapat ett behov av bättre minskydd som idag vägs upp av tilläggsskydd på 

våra gamla stridsfordon. I framtiden kommer detta att lösas av skarvlösa bottenpansar och band-

aggregat med bättre stötupptagningsförmåga. Med bättre redundans i system och väl genom-

tänkta besättningsinstallationer, så som takhängda stolar och bra förvaringsmöjligheter för lös 

materiel, minskar verkan av denna typ av vapensystem. 

 

4.2.4 Uthållighet 

 

På individuell fordonsnivå ser vi, som i stycket rörlighet, nya högre ställda krav på fordons ver-

kansradie och möjlighet till enskilt uppträdande. Överlag ser vi högre ställda krav på minskad 

resursåtgång av allt från bränsle till underhållsresurser.  

 

Driftsäkerheten i morgondagens system ökar genom högre redundans med hjälp av mjukvaruba-

serade datamoduler med större möjlighet till systemanalys och besättningsreparationer. SEP är ett 

tydligt exempel med sin alternativa drivkälla och dess mjukvarubaserade operativsystem.50 

 

Kraven på minskade kostnader över hela stridsfordonets livscykel bidrar till en ökad komponent-

gemenskap samt mer samarbete mellan olika inköpare vid införande av nya system. Fler system 

och komponenter kommer att köpas direkt från befintlig marknad som innebär att de inte är 

systemspecifika och därför medför minskade utvecklingskostnader och bättre möjlighet till kom-

ponentuppgradering. Detta är något som återkommer i både GCV- och SEP koncepten. 

 

Jag tror också att det vid framtagandet av nya system bli en större andel helsystemslösningar. 

Med detta menar jag att man köper grundmoduler som sedan utrustas för att lösa olika roller. 

Man köper hela bataljoner som har 75 % komponentgemenskap vilket minskar kostnader för 

både utveckling och underhåll. 

                                                 
50 Svärd Lasse, El driver Hägglunds (DN Klimat & Miljö, 2007) 
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4.2.5 Ledning 

 

Ledningssystemen kommer att utvecklas från det vi har idag till att vara en stor del av alla strids-

fordon. Genom att systemen blir mjukvarubaserade skapas större möjligheter till att bara genom 

programvara uppdatera och modifiera funktioner och utföranden i ledningssystemen. Utform-

ningen av ledningssystemen kommer, för att svara upp på kraven om ”situational awareness” visa 

en mer komplett bild av slagfältet i form av grafiska presentationer och kartor i tredimensionella 

miljöer. Radio och ledningssystem utformas för att kunna skicka större mängd data än vad som 

tidigare gjorts och bandbredden dimensioneras för att skicka och ta emot stora mängder data 

mellan fordon och gentemot ledningsfunktioner. De kommer att utformas för att ingå som ett 

system i ett större nätverk och möjligheterna att få aktuell information om position på egna och 

andra vagnar kommer att visas utan fördröjning. Ett bra exempel är VBCI som har både IFF och 

SIT som standard. 

 

4.2.6 Underrättelse/information 

 

Genom att integrera hjälpmedel som kameror och sensorer kommer informationen till besättning 

öka avsevärt med hjälp av digitala data visad på skärmar inne i stridsfordonet för att motverka 

begränsningarna som det innebär att verka med stridsfordon på korta avstånd och i tredimension-

ella stridsmiljöer så som städer och bergsmassiv samt problematiken med folkmassor och perso-

nal i nära anslutning till fordonet.  

 

Information och underrättelser blir gemensamt för alla nivåer när man har fri tillgång i det nät-

verksbaserade systemen. Om en vagn i den större enheten registrerar en motståndare får alla 

ingående enheter omedelbart upp den på sin display med riktning och avstånd. En dator registre-

rar och identifierar mål och jämför dem med ingångsvärden från IFF samt databaser och ger 

skytten rekommendationer i form av måltyp, ammunitionsförslag och åtgärder. 
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4.3 Sammanfattande diskussion 

 
 

Syftet med uppsatsen var att, utifrån befintlig litteratur och forskning om stridsfordon, analysera 

förmågorna hos framtidens stridsfordon utifrån de grundläggande förmågorna i uppdragstaktiken 

för att ge en bild av dessa. 

 

Metoden kvalitativ textanalys lämpade sig väl för en studie av det källmaterial som används i 

uppsatsen. Metodens styrka var att möjligheterna till att använda sig av ett bredare källmaterial 

medan en svaghet var att jag inte kunde påverka kvalitén eller innehållet i källorna som vid ex-

empelvis en intervju. 

 

Uppsatsen bekräftar till del de slutsatser Lindström drar i artikeln Tankar om framtidens strids-

fordon men belyser och formulerar dessa utifrån de grundläggande förmågorna. Den bekräftar 

också till del de slutsatser om framtidens stridsförhållanden som tas upp i Lärobok i Militärtek-

nik: vol. 5: Fordonsteknik.  

 

4.3.1 Vilka grundläggande förmågor inom uppdragstaktiken anses vara 

viktigast för dagens och framtidens stridsfordon?  

 

Dagens stridsfordon bygger huvudsakligen på förmågorna verkan, rörlighet och skydd. Man har 

konventionella vapen för att slå igenom motståndarens pansar. Man har fokus på god taktisk 

rörlighet för att kunna genomföra anfalls- och försvarsstrid i obruten terräng. Man har skydd i 

form av tjockt pansar som med hjälp av ren massa skyddar mot kinetisk energi och riktad spräng-

verkan. Detta härstammar framförallt från det gamla användningsområdet för stridsfordon, näm-

ligen försvar av sitt eget land eller anfall in i grannens. Man hade stridsfordon för att kunna för-

flytta sig och för att slå eller skydda sig mot motståndaren och operativ eller strategisk rörlighet 

var mindre viktig.  
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Framtidens stridsfordon kommer antagligen att ta störst hänsyn till förmågorna rörlighet, skydd, 

uthållighet och ledning. Rörligheten är här istället fokuserad mot strategisk och operativ rörlighet. 

Stridsfordon som kan transporteras med flyg och verka över stora ytor väl på plats i insatsområ-

det. Skydd kommer fortsatt vara viktigt eftersom acceptansen för egna förluster fortsätter vara 

låg. Skydd ges i form av aktiva skyddssystem som möter hotet innan det påverkar fordonet. Detta 

kräver vidare teknisk utveckling för att uppnå full potential men är snart en del av alla nya strids-

fordon på ett eller annat sätt. Uthållighet blir en del av ett modulbaserat system där komponenter 

kommer direkt från den civila marknaden vilket skapar långa livscykler samt medför låga under-

hållskostnader. Stridsfordon är dyrt och i en värld med mindre storskaliga konflikter blir det 

svårare och svårare att motivera stora investeringar i krigsmateriel.  

 

Ledningen ser ut att förändras såtillvida att man integrerar fordonen i större system-koncept där 

de delar information och lägesbild på alla nivåer. Informationen flödar fritt mellan plattformarna. 

Denna ledningsförändring kan förklaras av att stridsfordonet i framtiden kommer användas till så 

mycket mer än en krigsmaskin. Den blir ett verktyg och hjälpmedel för sina användare och en 

sensor för ledningen.  

 

4.3.2 Vilka framtida stridsförhållanden pekar stridsfordonens utveckling 

mot? 

 

Med högre operativ rörlighet ser vi ökat användande av militära maktmedel i konflikternas efter 

skede där det efterfrågas fordon med god framkomlighet på väg och i anslutning till civil infra-

struktur där interaktionen med människor blir allt viktigare. I dagens konflikter är detta en allt 

större del vilket gör att det också här kommer behövas fordon och då är det inte en stor kanon och 

tjockt pansar som står högst i prioritet. Vi ser ett nytt behov där vi kanske behöver en annan sorts 

fordon. Förmodligen kommer det klassiska stridsfordonet för anfallsstrid finnas kvar så länge det 

finns aktörer som kan tänkas företa sig invasioner och offensiva aktioner. Detta skulle kunna 

utgöras av till exempel en bandversion av SEP med 120 millimeterkanon. 
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Det som också kommer synas i kravspecifikationen för framtidens stridsfordon är möjligheten att 

verka i alla klimatzoner eftersom framtidens stridsmiljö kommer utspela sig i den mindre utveck-

lade delen av världen där oroshärdar fortfarande blossar upp. Det handlar alltså om stridsfordon 

som kan verka i subarktisk nordisk kyla och i nästa stund stå på en tropisk kust i Afrika. 

  

De modulbaserade systemen, som SEP och AMV, talar för ett ökat internationellt utbyte både 

vad det gäller system men också insatser. Fler operationer kommer genomföras i gemensam regi 

och samövning och olika systems kompabilitet blir viktig.  

 

Uppsatsen har bidragit till att ge en mer komplett bild av framtiden för stridsfordonet, utifrån 

uppdragstaktikens grundläggande förmågor, på ett sätt som tidigare saknades. Den innehåller 

också samlad information om pågående och kommande utvecklingsprojekt inom stridsfordons-

området. Dock med förbehåll för att stora delar av eventuellt källmaterial är hemligstämplat och 

därför begränsar utformningen av uppsatsens slutsatser. 
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5 Rekommendation till vidare forskning 

 

Stridsvagnens framtida roll – Stridsvagnar fyller en helt annan roll än stridsfordon och har ett 

mer specifikt användningsområde, nämligen strid. En motsvarande undersökning skulle kunna 

genomföras för att utreda dess utformning och roll i framtida konflikter. 

 

Hjulfordon kontra bandfordon – Uppsatsen visar att rörlighet blir allt viktigare, oavsett om det 

rör sig om taktisk, operativ eller strategisk sådan. En undersökning om vilka fördelar och nackde-

lar respektive alternativ har skulle kunna göras efter de tre ovanstående analytiska kategorierna. 

 

Alternativa drivkällor – Är något som är nytt inom stridsfordonsområdet men även aktuellt 

inom den civila fordonsindustrin. Förslag och möjliga tillämpningsområden skulle kunna under-

sökas. 
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