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Pansarvärnshelikoptrar: Ett instrument för manöverkrigföring? 
 
Sammanfattning: 
Mellan år 1987 och 2000 fanns ett beväpnat helikopterförband inom arméflyget. Dessa två 
pansarvärnshelikopterkompanier användes för att bekämpa stridsfordon. Efter nedläggningen 
har Sverige inte haft en helikopter med beväpning för annat än egenskydd.  
 
Uppsatsen syftar till att utifrån William S. Linds teori om manöverkrigföring utvärdera om 
pansarvärnshelikopterkompanierna framgångsrikt bidrog till att besegra motståndaren. 
 
Det framkommer att pansarvärnshelikopterkompaniernas taktik väl stämmer överrens med 
Linds teori vilket pekar på att bestyckade helikoptrar är ett mycket användbart instrument 
inom manöverkrigföringen.   
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Anti-tank helicopters: A means for maneuver warfare? 

 
Abstract: 
Between 1987 and 2000 there was an armed helicopter unit in the Swedish armed forces. 
These two anti-tank helicopter companies where used to destroy armored vehicles. After the 
companies disbandment there has been no helicopter in the Swedish armed forces with any 
armament except for self protection. 
 
The purpose of this thesis is to evaluate the Swedish anti-tank helicopter companies, based 
on William S. Lind’s theory of maneuver warfare. 
 
In conclusion, the tactics of the anti-tank helicopter companies correlate to a great deal with 
the theory of Lind, implicating that armed helicopters are very useful within maneuver 
warfare. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under 2000-talets början genomfördes ett antal omorganisationer inom Försvarsmakten (FM). 
Flera matrielsystem togs ur användning utan att ersättare fanns med konsekvenserna att 
kunskapen om hur systemen användes började falla i glömska. Till exempel blev det ett 
förmågeglapp då man avvecklade helikopter 4 utan att ta i beaktande att dess ersättare var 
kraftigt försenad.1 

I fallet med helikopter 9 (hkp 9) som var den svenska pansarvärnshelikoptern (pvhkp) valde 
man att inte skaffa en ersättare då denna förmåga inte längre ansågs behövas. Sedan dess har 
FM:s helikoptrar inte haft annan beväpning än till självförsvar. 

På senare år har Försvarsmakten börjat skifta fokus mer åt nationellt försvar2 så kan det bli 
aktuellt att återskapa de förmågor man tidigare ansåg sig klara utan. Då man måste se till 
synergieffekter med andra förmågor och kostnadseffektivitet är det en komplicerad ekvation 
att ta fram nya förband.  

Manöverkrigföring är enligt William S. Lind den svagares bästa möjlighet att besegra en 
starkare.3 Lind är professor i historia och har varit aktiv för manöverkrigföringens införande i 
Amerikanska armén och marinkåren.4 Bland annat skrev han boken Maneuver Warfare 

Handbook som har översatts till svenska av Försvarshögskolan med den svenska titeln 
Handbok i manöverkrigföring. Manöverkrigföring är även den filosofi som FM ska använda 
sig av5 och varför ingående förband måste kunna användas inom denna krigsförings ramar. 

1.2 Problemformulering  

Idag är pansarvärnshelikopterkompaniet (pvhkpkomp) nedlagt och förmågan till bekämpning 
från helikoptrar finns inte i FM. Men då nationellt försvar blivit viktigare så har även 
förutsättningarna för ett återtagande av en bestyckad helikopter förbättrats. Det är dock 
fortfarande viktigt att dra lärdomar från tidigare förband för att utröna vad som var förbandets 
fördelar respektive nackdelar.   

Kompaniet har endast kunnat utvärderas under övning vilket gör det svårt att se hur väl de 
skulle bidra taktiskt i verklig strid. Utfallet av övningarna kan förklaras genom teoretiska 
undersökningar och tillämpningar av krigsvetenskapliga teorier. På så vis förstärks eller 
försvagas trovärdigheten i övningarnas utfall. 

I Militärstrategisk doktrin (MSD) från 20116 fastslås att vid väpnat angrepp mot Sverige skall 
manöverkrigföring användas, i likhet med många västerländska länder. William S. Lind tar 
upp i sin bok Handbok i manöverkrigföring ett antal kriterier för att framgångsrikt kunna föra 
krig enligt teorin om manöverkrigföring.  

                                                 
1 http://www.dn.se/nyheter/politik/varnar-for-helikopteravveckling. (2012-03-23). 
2 http://blogg.forsvarsmakten.se/armebloggen/armens-strategiska-fragor. (2012-03-23). 
3 William S. Lind, Handbok i manöverkrigföring. Förkortad och kommenterad upplaga. Stockholm: 
Försvarshögskolan, 2006, s.13. 
4 Lind, s.1. 
5
 Göran Rydeberg, m.fl. Introduktion till militärteori och militära operationer för officersprogrammet. 

(Interimsutgåva). Försvarshögskolan, 2008, s. 38, 40. 
6 Försvarsmakten. Militärstrategisk Doktrin. Stockholm: Försvarsmakten. 2011, s. 147. 
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1.2.1 Syfte 

Uppsatsens syfte är att utifrån Linds kriterier för manöverkrigföring utvärdera och svara på 
frågan om pansarvärnhelikopterkompanierna framgångsrikt bidrog till att besegra 
motståndaren. Om så är fallet kan förbandet vara lämpligt för en förmågeåtertagning. Vidare 
undersöks om det utifrån Linds kriterier går att förbättra deras taktik eller uppträdande. 

1.2.2 Frågeställningar 

För att uppnå uppsatsen syfte kommer ett antal delfrågor att besvaras: 

1. Vilka kriterier är enligt Lind viktigast för att besegra motståndaren i hans teorier i 
boken Handbok i manöverkrigföring? 

2. Överensstämmer dessa tankar med den svenska doktrinens syn på 
manöverkrigföring samt är de användbara för pvhkpkomp?  

3. Utifrån identifierade kriterier, var pvhkpkomps taktik förenlig med Linds tankar 
om manöverkrigföring? D.v.s. skulle deras taktik vara framgångsrik i att besegra 
motståndaren sett utifrån Linds teorier? 

4. Hur skulle taktiken kunna ändras för en ny uppsättning pvhkp för att bättre 
överensstämma med Linds teori? 

 

1.2.3 Tidigare forskning 

Det finns idag mycket forskning om manöverkrigföring. Den militärstrategiska doktrinen är 
på många sätt genomsyrad av manöverkrigföringens idéer och det fastslås att 
”Manöverkrigföring skall tillämpas fullt ut...”

7 vid högintensivt reguljärt krig. Jag räknar 
doktrinen till forskning i och med att den bygger på militära teorier och beprövad erfarenhet.  

I fler av Försvarshögskolan utgivna böcker är manöverkrigföring eller manöverteorin en 
viktig del av innehållet. Två av dessa är Introduktion till militärteori och militära operationer 

för officersprogrammet av Göran Rydberg med flera från 2008 och Militärteorins Grunder av 
Jerker Widén och Jan Ångström från 2005. I dessa böcker tas det bland annat upp olika 
synsätt på manöverkrigföring som exempelvis finns mellan den tyska och ryska sidan.8 

Det har även skrivits ett antal uppsatser på Försvarshögskolan där olika förband har prövats 
gentemot manöverteorin. Amfibiebataljon 2014: Ett förband byggt för manöverkrigföring?

9 
Av Max Ulleberg 2011 är ett exempel på detta. 

Det finns mindre skrivet om svensk helikopterförmåga i allmänhet och 
pansarvärnshelikoptern i synnerhet. Peter Jannerstad skriver i sin uppsats Svenska helikoptrar 

i internationella insatser från 2011 om Sveriges helikopterresurser, hur de förändrats under de 
senaste åren och varför de inte använts i internationella insatser i större utsträckning. Enligt 
Jannerstad har framförallt en efterfrågan på marina resurser samt transport och evakuering av 
skadade ökat under de senaste åren.10 I en hänvisning till PTOEM (Preliminär, Taktiskt, 
Organisatorisk och Ekonomisk Målsättning) från 2008 återfinns uppgiften 
punktmålsbekämpning11 vilket är det närmaste pv-uppgiften som idag finns kvar.  

                                                 
7 Militärstrategisk Doktrin, s. 147. 
8 Jerker Widén och Jan Ångström. Militärteorins grunder. Stockholm: Försvarsmakten, 2005,s. 187f. 
9 Max Ulleberg. Amfibiebataljon 2014: Ett förband byggt för manöverkrigföring? C-uppsats, Försvarshögskolan. 
2011. 
10 Peter Jannerstad. Svenska helikoptrar i internationella insatser. C-uppsats, Försvarshögskolan. 2011, s. 15. 
11 Jannerstad, s. 28. 
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Arméflygets historia
12 är en sammanställning om arméflyget och dess historia som sträcker 

sig fram till 1997. Där finns ett kapitel om utvecklingen av pansarvärnshelikoptern men 
däremot står det mycket lite om hur förbandet faktiskt presterade. Det är utifrån avsaknaden 
av denna information som den här uppsatsen tar avstamp. 

1.2.4 Avgränsningar 

Denna uppsats begränsar sig till att använda William S. Linds teori om manöverkrigföring för 
att mäta pvhkpkomps slagkraft. Teorin är vald då den är en välkänd och accepterad av FM 
och Försvarshögskolan.  

Lind riktar sig i sin handbok till markstrid i såväl det taktiska som det operativa planet13 vilket 
stämmer bra överens med pvhkpkomp som tillhörde armén och var en operativ resurs som 
verkade mot taktiska enheter på marken.14 Lind tar inte specifikt upp kampen om 
luftherravälde. Stridsflyg ansågs heller under denna tid inte vara det största hotet mot 
kompaniet och helikoptern kunde inte verka mot andra luftfarkoster så därför ges luftstrider 
endast litet utrymme i uppsatsen.  

En typisk motståndare var en rysk mekaniserad bataljon eller brigad som även innehöll 
luftvärn15 och det är en sådan motståndare som pvhkpkomp kommer att bedömas mot i 
uppsatsen. Bedömningen görs inom ramen för en reguljär konflikt eftersom försvaret under 
denna tid var inriktad mot nationellt försvar mot en kvalificerad motståndare. Det sker som 
ovan nämnts även en ominriktning av det nuvarande försvaret mot nationellt försvar varför 
prövningen mot en kvalificerad motståndare är mer relevant än mot en okvalificerad.  

Kompaniet kunde genomföra flertalet uppgifter som inte var kopplat till pansarvärnsstriden 
och heller inte unika för pvhkpkomp. Dessa kommer att nämnas men inte avhandlas djupare. 
Förutom uppgifterna spaning och ledning av indirekt eld då dessa var centrala i att lösa 
kompaniets stridsuppgift.  

Granskningen av pansarvärnshelikopterkompanierna begränsar sig till reglementen och 
erfarenheter från genomförda övningar. Exempel från verklig strid hade varit att föredra men 
kompaniet har aldrig varit insatt i annat än övningar. 

Uppsatsen kommer att behandla militärteoretiska och doktrinära begrepp så som 
manöverkrigföring, tyngdpunkter och kraftsamling. Nyckelbegrepp kommer att förklaras 
kortfattat i syfte att ensa läsarens och författarens syn på dessa begrepp.  

1.3 Metod och disposition  

Inledningsvis förklaras och motiveras valet av metod utifrån frågeställningen. Då varje 
delfråga skiljer sig i sin karaktär kommer olika metoder att användas beroende på frågans art.  

Uppsatsen är en fallstudie i huvudsak i form av en kvalitativ textanalys av pvhkpkompaniet 
som tidigare var i bruk i Sveriges Försvarsmakt. Frågeställningen kommer att besvaras genom 
att jämföra förbandets taktik och uppgifter med kärnpunkterna i Linds teori om 

                                                 
12 Per-Anders Lundström red. Arméflygets historia. Åsbro: Svensk militärhistoriskt bibliotek, 1997. 
13 Lind, s.39.  
14 Intervju med Thomas Stensson. 2012-04-04, Stockholm.  
15 Stensson. 2012-04-04. 
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manöverkrigföring. Härvid framkommer om förbandet uppfyller Linds kriterier för 
manöverkrigföring och i förlängningen om förbandet, enligt Lind, hade varit framgångsrikt.  

Det är även möjligt att kvantitativt undersöka utfallet av övningar med förbandet och 
presentera detta statistiskt. Men dessa resultat har av arbetsekonomiska skäl inte lämpat sig 
och övningssammanställningarna verkar heller inte vara av den arten att de lämpar sig för 
denna analys. Dessutom är avsikten att uppsatsen även skall kunna användas för ett eventuellt 
framtida upprättande av förbandet och därför lämpar sig en kvalitativ metod bättre för att 
komma fram till varför förbandet fungerade.16 Detta ”varför” ger mer generella och tidlösa 
svar på pvhkpkomps lämplighet.  

Därefter presenteras William S. Linds teori från boken Handbok i manöverkrigföring och 
centrala begrepp förklaras i syfte att erhålla en gemensam syn på dessa. Detta är av vikt då 
flera militärteoretiska begrepp tolkas olika av olika författare och försvarsmakter. Utifrån 
denna del av uppsatsen besvaras även delfråga 1 och 2 i syfte att klargöra teorins relevans för 
en jämförelse med pvhkpkomp. Svaren på dessa frågor är en nödvändighet för att kunna gå 
vidare med uppsatsen.  

Sedan presenteras pvhkpkomp, deras organisation, uppgifter och taktik. 

Därefter genomförs en jämförelse mellan pvhkpkomps taktik och hur förbandet är tänkt att 
uppträda med de indikatorer som tidigare tagits fram. Därmed besvaras delfråga 3. För 
delfråga 4 förs en diskussion om eventuella generella förändringar som kan göras för att 
pvhkpkomps taktik och uppträdande bättre ska överrensstämma med Linds teori och därmed, 
enligt honom, öka förbandets framgångar.  

Slutligen förs en diskussion om resultatet i syfte att vidga perspektivet och ta upp idéer som 
inte rymdes inom frågeställningarna. I samma stycke föreslås även vidare 
forskningsalternativ. 

Nedan följer en beskrivning av metoden som används vid varje delfråga. 

1.3.1 Delfråga 1 

För att kunna göra jämförelsen mellan Linds kriterier och pansarvärnshelikopterkompaniets 
taktik och besvara den första delfrågan kommer ett antal indikatorer att identifieras ur teorin. 
De tas fram utifrån en granskning av boken Handbok i manöverkrigföring genom en 
bedömning av vad som Lind anser viktigast i sin teori. Indikatorerna blir ett sätt för att mäta 
till vilken grad förbandets taktik och uppgifter stämmer överrens med Linds teori. Dessutom 
tydliggör de vad som söks efter i empirin och gör det lättare att återskapa undersökningen 
vilket ökar reliabiliteten. Linds bok är välkänd och liknande tankar återfinns i andra 
militärteoretiska verk. För att säkerställa att de kriterier som identifieras är centrala i Linds 
text samt överensstämmer med teorier om manöverkrigföring i allmänhet kommer två 
åtgärder att vidtas. För det första granskas tidigare författare som använt sig av Linds teori för 
att se om deras tolkning överrensstämmer. Men för att ytterligare kontrollera om teorin 
verkligen är användbar undersöks även andra militärteoretiska verk efter samstämmighet.  

1.3.2 Delfråga 2 

Med den andra delfrågan undersöks om Linds teori överrensstämmer med den svenska 
doktrinen Militärstrategisk doktrin från 2011. Denna doktrin är vald då den för närvarande är 
                                                 
16 Conny Svenning. Metodboken. Eslöv: Lorentz förlag, 2000, s. 68. 
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den enda nyutgivna doktrinen och för att den är tillräckligt bred och generell för att nyttjas 
även på taktisk nivå. Reglemente för Markoperationer finns som en nyutgiven utgåva. Men då 
denna överrensstämmer med MSD i synen på manöverkrigföring och då en analys av 
reglementet inte ryms i uppsatsen så behandlas den inte vidare.  

Frågan besvaras genom att utnyttja de indikatorer som tidigare identifierats och kontrollera 
om dessa återfinns i de svenska doktrinerna. Om Linds syn och doktrinerna stämmer överrens 
ökar det teorins relevans gentemot pvhkpkomp.  

1.3.3 Delfråga 3 

Därefter analyseras reglementena för pvhkpkomp för att utröna deras taktik, uppträdande och 
vilka uppgifter de hade. Detta i syfte att hitta de indikatorer som tidigare identifierades som 
bärande i teorin om manöverkrigföring. Indikatorerna blir ett mätinstrument varvid en analys 
och en diskussion utgör svaret på delfråga 3. Denna metod innebär att en subjektiv bedömning 
görs utifrån insamlad data och med risken att personliga åsikter kan förvränga resultatet. Men 
metoden att operationalisera indikatorer är ett beprövat arbetssätt som återfinns i flera 
uppsatser17 och är ett sätt att öka reliabiliteten och bibehålla objektivitet.  

För att fördjupa förståelsen av förbandet samt få utfall av övningar som gjorts genomförs även 
intervjuer med tidigare förbandschef och personal som varit verksamma inom pvhkpkomp. 

 1.3.4 Delfråga 4 

För den sista delfrågan förs en diskussion utifrån resultatet på delfråga 3 där eventuella 
indikatorer som inte hittades i pvhkpkomps taktik och uppträdande lyfts fram. Där förklaras 
indikatorernas eventuella frånvaro och förslag ges på hur förbandet skulle kunna förändras för 
att öka överrensstämmandet med indikatorerna.  

1.3.5 Val av material och källkritik 

Williams S. Linds bok Handbok i manöverkrigföring ligger till grund för den teori som 
uppsatsen bygger på. Bristerna i denna teori är dels att den främst riktar sig mot den 
amerikanska marinkåren och inte mot Sveriges försvarsmakt och dels för att delar av boken 
beskriver rent stridstekniska idéer.  

Att boken riktar sig mot marinkåren är inte en så stor nackdel som det först kan ge sken av. 
Marinkåren är som en mindre försvarsmakt i den stora amerikanska försvarsmakten och har 
därmed mindre resurser. Som Lind tar upp inledningsvis i sin bok beräknas marinkåren möta 
en numerärt starkare motståndare.18 Detta stämmer väl in på Sveriges försvarsmakt under den 
tid då pvhkpkomp var aktivt (1987 – 2000)19 då den dimensionerande uppgiften var att möta 
en invasion från Sovjetunionen/Ryssland. Detta gör teorin relevant för svenska förhållanden 
där resurserna då som idag var begränsade.  

                                                 
17 Mj Magnus Svensson, ”Räder och svensk doktrin samt reglemente för markoperationer?” C-uppsats, 
Försvarshögskolan. 2009, s. 8. Ulleberg, s. 18. 
18 Lind, s.13. 
19 Bo Widfeldt och Åke Hall. Svenskt militärflyg. Svenska militära flygplan och helikoptrar 1911 – 2005. Nässjö: 
Air historic research AB, 2005, s. 79.  
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Boken tar upp stridsteknik som exempel och förslag för hur idéerna om manöverkrigföring 
kan användas från såväl den operativa nivån ned till den stridstekniska.20 Fokuset på den 
operativa nivån och nedåt gör teorin mer lämplig gentemot pansarvärnshelikopterkompaniet.  

Kompaniet tillhörde arméflyget och deras uppgift var att stödja de egna markförbanden 
genom att främst verka mot motståndarens stridsfordon.21  Detta knyter förbandet hårdast till 
markarenan och gör återigen Linds bok lämplig då han fokuserar på markkriget.  

Boken är ursprungligen skriven på engelska men uppsatsen bygger på den av 
Försvarshögskolan översatta och utgivna versionen då den denna version är lättare att förstå. I 
denna version är två kapitel borttagna (amfibieoperationer och bilagor med övningar). Detta 
har gjorts med motiveringen att tillräckligt bra material inom dessa områden redan finns i 
FM.22 Kapitlen är heller inte relevanta för denna uppsats.  

I övrigt bygger uppsatsen på de reglementen som styrde pvhkpkompanierna. Då kompaniet 
inte varit i strid så finns det ingen historisk händelse att pröva dem emot. Det närmaste man 
kan komma är att genom reglementena återskapa den kontext de skulle verka i. Det stora 
problemet med reglementena är att de beskriver en idealbild och kan inte ge den bredd med 
information som en verklig händelse kan. Däremot så bygger de på undersökningar, tidigare 
beprövad erfarenhet och resultat från övningar vilket är det närmaste vi kan komma en verklig 
stridsmiljö. I brist på andra källor anses de vara tillräckliga för att kunna genomföra 
uppsatsen. 

Genom intervjuer med chefer och medlemmar från förbandet och ansvariga för förbandets 
utveckling nås en bredare förståelse för kompaniet än om bara reglementet studerats. Utifrån 
intervjuerna erhålls även bedömningar och resultat från de förbandsövningar som 
genomfördes och på så vis kan de även besvara vad i förbandets taktik som var 
framgångsrikt/inte framgångsrikt och varför. Dessa svar och reflektioner gör att validiteten 
stärks eftersom att det är just detta som ligger till grund för analysen senare i uppsatsen. De 
övningar som genomförts var mot förband ur FM, främst mekaniserade men även med 
infanteri och flygstridskrafter. 

Problemet med att intervjua personer som var anknyta till förbandet är att de kan ge en 
förskönande bild. Detta motverkas genom att höra flera människor och på så vis bredda 
bilden. För att få så mycket bakgrundsinformation om förbandet som möjligt är majoriteten av 
intervjufrågorna öppna. Detta har en negativ inverkan på reliabiliteten eftersom intervjuerna 
blir mer av ett samtal och inte följer en strikt struktur som är lätt att återskapa.  

De personer som intervjuats är: 

• Thomas Stensson, tidigare kompanichef för pvhkpkomp. Numera 
krigsförbandsansvarig för helikopter på Högkvarteret.  

• Johan Dahlström, tidigare flygförare inom pvhkpkomp. Numera flyglärare på 
flygskolan. 

• Helge Löfstedt, tidigare analytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut.  

                                                 
20 Lind, s. 25, 41. 
21

 Chefen för armén. Arméflygreglemente, Pansarvärnshelikopterkompani. Stockholm: Försvarsmakten. 1993, s. 
10. 
22

 Lind, s. 1. 
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Uppsatsen bygger på öppna källor med risken att eventuella utredningar om förbandets 
svagheter utelämnas. De öppna källorna bedöms ändå vara tillräckliga för att nå uppsatsens 
syfte.  

2. Teori 

2.1 Om Teorin  

I Linds teori så nämns ett antal vanliga militärteoretiska begrepp. Deras betydelse skiljer sig 
till viss del för olika nationer, organisationer och teoretiker. Den betydelse som används i 
uppsatsen beskrivs och förklaras inledningsvis.  

I och med att analysen kommer att utgå från Linds tankar om manöverkrigföring så 
presenteras hans syn på de centrala begreppen i första hand. I de fall samma syn hittats i 
annan militärteoretisk litteratur har även dessa använts för att förstärka relevansen i Linds 
teori. För att ytterligare öka relevansen ur ett svenskt perspektiv visas hur teorin 
överrensstämmer med de svenska doktrinerna.  

Efter att begreppen har förklarats gås Linds teori igenom mera noggrant. Detta görs dels i 
syfte att presentera teorin i väldigt komprimerad form för läsaren. Men också för att visa den 
kontext vilken kriterierna tagits ur samt hur de samverkar med varandra. De kriterierna som 
han anser vara bärande för manöverkrigföringen presenteras därefter än djupare för att kunna 
använda dem senare i analysen.  

2.2 Centrala begrepp  

Nedan följer de militärteoretiska begrepp som är av störst vikt för uppsatsen och den innebörd 
de har i denna uppsats. 

Manöverkrigföring 
För att lättast beskriva manöverkrigföring kan man utgå från dess teoretiska motpol, 
utnötningskrigföring23. Den senare handlar om att vinna ett krig genom att bekämpa 
motståndarens stridskrafter tills den andra sidan är oförmögen att fortsätta strida eller ger upp. 
I ett krig som utkämpas enligt manöverteorin bekämpas istället motståndarens tyngdpunkt, det 
vill säga de faktorer som möjliggör för denne att fortsätta konflikten.24 Dessa faktorer kan 
vara allt ifrån stridskrafter, särskilda system eller moral.25 Lind menar att:  

”Den numerärt underlägsna sidan kan bara vinna genom att strida med 

urskiljning och endast ta upp striden när en seger innebär ett slag som påverkar 

fiendens strategiska tyngdpunkt.”
26

 

Här görs tolkningen att numerärt underlägsen snarare skall läsas som resursmässigt 
underlägsen. 

Ett av de bakomliggande kraven för manöverkrigföringens framgångar är enligt Lind att ta sig 
igenom beslutscykeln snabbare än sin motståndare. De snabbare besluten vilka leder till ett 
gynnsamt utgångsläge för nästa handling är den manövrering som avses i 
                                                 
23 Rydeberg, m.fl., s. 38. 
24 Rydeberg, m.fl., s. 40. 
25 Widén och Ångström, s. 184. 
26 Lind, s. 39. 
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manöverkrigföring.27 Lind gör här, i likhet med många andra, distinktionen att manöver inte 
begränsar sig till att vara ”... synonym till rörelse, till exempel vid diskussioner om ”eld och 

rörelse” när det gäller taktik för mindre enheter.”
28

 

Både manöver- och utnötningskrigföring är två teoretiska ytterligheter och verkliga krig har 
inslag av bägge delarna.29  

Beslutscykeln 
Beslutscykeln eller OODA-loopen (Observe, Orient, Decide, Act)30 är en svensk benämning 
på John Boyds teori om hur människor och organisationer tar in information, bearbetar den 
och agerar utifrån en uppkommen situation. Enligt Lind är det ytterst viktigt i 
manöverkrigföringen att snabbt kunna ta sig igenom cykeln och fatta beslut. Görs detta 
snabbare än motståndaren kommer dennes beslut att tas utifrån en situation som redan 
förändrats. Till slut är motståndaren så mycket på efterkälken att besluten som tas inte längre 
gör någon skillnad för utgånget av slaget.  

Uppdragstaktik  
En ledningsfilosofi som enligt Lind är en förutsättning för att snabbt ta sig igenom 
beslutscykeln.31 Filosofin bygger på stort förtroende för den underställde och hur denna väljer 
att lösa tilldelad uppgift. Lika centralt är också övertygelsen att den underställde bäst 
uppfattar situationen och genom att veta den högre chefens syfte med striden bäst kan anpassa 
genomförandet.32  
 
Denna ledningsfilosofi har länge varit den anammade metoden i FM och i den nyligen utgivna 
Militärstrategisk doktrin går det att läsa följande ”Uppdragstaktik är grunden för all ledning i 

Försvarsmakten.”
33 

Tyngdpunkt 
Den eller de faktorer som möjliggör den fortsatta kampen. Dessa kan vara materiella i form av 
oljetillgångar och fabriker men även idémässiga eller moraliska.34 De olika nivåerna, taktisk, 
operativ och strategisk kan alla ha tyngdpunkter.35 

Kraftsamling  
Kraftsamling är en samlad ansträngning som sker av ingående enheter mot en punkt som har 
avgörande betydelse. Denna punkt kan bestå av ett av motståndarens förband, det kan vara 
kopplat till en uppgift eller till ett terrängavsnitt. Det kan även vara så att en av de egna 
enheterna blir kraftsamlingens fokalpunkt varpå alla andra försöker att bistå detta förband 
efter bästa förmåga.36  

Kombinerade vapen 
Kombinerade vapen innebär att olika vapensystem eller andra funktioner används 
tillsammans. Detta kan göras för att de ingående delarnas styrkor och svagheter täcker upp för 
                                                 
27 Lind, s. 17. 
28 Lind, s. 15. 
29 Widén och Ångström, s. 182. 
30 Lind, s. 16f. 
31 Lind, s. 26. 
32 Lind, s. 27, 31. 
33 Militärstrategisk Doktrin, s. 119. 
34 Widén och Ångström, s. 68. 
35 Widén och Ångström, s. 94. Militärstrategisk Doktrin, s. 127 
36 Lind, s. 31. 
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varandra men också för att utsätta en motståndare för ett dilemma där alla handlingsalternativ 
blottar denne för vapensystemen.37 

Stridsspaning 
Lind använder begreppet stridsspaning för den sorts spaning som utgörs av förbanden längst 
fram. Denna spaning syftar till att treva efter luckor i motståndarens gruppering eller andra 
svagheter som sedan kan utnyttjas.38 

2.3 William S. Linds teori om manöverkrigföring  

Lind gav ut sin handbok 1985 under den tiden var det upplevda hotet mot USA fortfarande 
Sovjetunionen. Han motiverar sin handbok bland annat med problematiken för marinkåren att 
slåss mot en numerärt överlägsen motståndare i Europa.39 Allt detta är liknande förhållanden 
som Sverige stod inför under samma tid då Sovjetunionen/Ryssland var det dimensionerande 
hotet.  

Teorin är tänkt för en organisation i sin helhet. Det är därmed inte säkert att ett enskild 
förband kan uppfylla alla hans kriterier enskild utan det kan behövas flera enheter som sköter 
var sin uppgift. Den sammansatta ansträngningen kan då uppfylla kriterierna och 
överensstämma med Linds teori. 

I likhet med den svenska militärstrategiska doktrinen anser Lind att manöverkrigföring 
behövs för att en numerärt underlägsen styrka ska kunna vinna över en överlägsen.40 

I Handbok i manöverkrigföring talar Lind om vikten att snabbt kunna genomföra 
beslutscykeln för att på så vis kunna utmanövrera sin motståndare. Detta kräver en 
decentraliserad ledning som använder sig av uppdragstaktik men också att ett förutsägbart och 
repetitivt beteende undviks.41 Om motståndaren kan förutsäga dina drag så är man inte längre 
före i besultscykeln. Syftet med utmanövreringen är i förlängningen att kunna slå mot 
motståndarens strategiska tyngdpunkt. Detta benämner han som operationskonst.42  

Lind betonar vikten av att den operativa nivån agerar så att de taktiska vinsterna leder fram 
mot denna tyngdpunkt. Om inte är det återigen ett utnötningsförfarande som förevisso flyttat 
en nivå upp.43 I övrigt riktar sig boken som ovan nämnts främst mot den taktiska nivån. Han 
betonar att då taktik tränas och planeras skall tre mentala filter gås igenom.44  

• Uppdragstaktik. 
• Kraftsamling. 
• Styrkor och svagheter. 

 
Dessa tre filter är hans definition av manöverkrigföring.45  

                                                 
37 Militärstrategisk doktrin, s. 135. 
38 Lind, s. 32. 
39 Lind, s. 13. 
40

Militärstrategisk Doktrin, s. 126f. 
41 Lind, s. 18 – 19, 26. 
42 Lind, s. 38f. 
43 Lind, s. 39. 
44 Lind, s. 24. 
45 Lind, s. 33. 
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Taktik är hur stridskrafterna skall användas för att vinna strider mot motståndaren. För att 
framgångsrikt kunna använda sig av manövertänkandet på den taktiska nivån krävs två 
element, stridsteknik och utbildning. Utan dessa, hävdar Lind, spelar de taktiska idéerna ingen 
roll eftersom utförandet kommer att ske långsamt och därmed uteblir snabbheten i 
beslutscykelns genomförande.46 

Det presenteras även ett antal ”hjälpmedel” i boken som Lind anser vara viktiga för att 
effektivt genomföra striden på den taktiska och stridstekniska nivån.47  

• Eldkraft för att möjliggöra manöver. 
• Kombinerade vapen. 
• Reserver för motanfall och ökad handlingsfrihet. 

 
2.4 William S. Linds kriterier för manöverkrigföring  

De bärande kriterierna för Linds teori presenteras i dessa stycken. 

2.4.1 Taktiska kriterier 

En snabb beslutscykel 
Att kunna genomföra beslutscykeln snabbt relativt motståndaren leder till att motståndarens 
handlingar blir irrelevanta. På så vis kommer inte motståndaren kunna samla sig och inrikta 
sina enheters ansträngningar d.v.s. motståndaren förnekas möjligheten till kraftsamling. Detta 
kan dels handla om att motståndarens styrkor är geografiskt spridda varvid de blir lätta att 
besegra en efter en.48 Men likväl att vitala resurser eller sårbarheter blir angripna och utslagna 
innan de hinner skyddas. Vilket i sin tur kan omöjliggöra förbandets eller till och med hela 
organisationens fortsatta kamp. 

Enligt Militärstrategisk doktrin är detta likställt med att få motståndaren i systemchock vilket 
enligt doktrinen är syftet med manöverkrigföring och det som leder till dess framgång.49 Jag 
gör tolkningen att Lind menar samma sak då han beskriver den snabba genomgången av 
beslutscykeln samt de effekter som uppstår genom kraftsamling mot motståndarens kritiska 
sårbarheter.50 Även om han inte använder sig av ordet systemchock. 

Det finns enligt Lind ytterligare en viktig aspekt för att genomföra beslutscykeln snabbare än 
motståndaren. För att inte denne skall kunna förutse våra handlingar och därmed komma före 
i beslutsfattandet är det viktigt att agera oförutsägbart genom att undvika mönster och upprepa 
tidigare beteenden.51  

Uppdragstaktik 
Uppdragstaktiken är en ledningsfilosofi vars syfte är att snabbt genomföra beslutscykeln. Men 
utifrån Linds text står det klart att denna ledningsform ger än fler fördelar. Då mycket ansvar 
ges till enheterna som skall genomföra uppgiften har de också möjligheten att hitta den bästa 
vägen framåt. Ett tillvägagångssätt som Lind beskriver är stridsspaning, här blir varje enhet 
som ett känselspröt som känner sig fram och letar efter luckor eller svagheter hos 

                                                 
46 Lind, s. 25, 38. 
47 Lind, s. 33 – 34, 36. 
48 Lind, s. 17f. 
49

Militärstrategisk Doktrin, s. 126. 
50 Lind, s. 17f. 
51 Lind, s. 19. 
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motståndaren.52 Detta är i sig inte olikt hur spaningsförband över lag kan utnyttjas men här är 
tanken att den lokala chefen ska upptäcka en svaghet och utnyttja denna utan att först behöva 
ha tillåtelse från högre chef. Detta ger inte bara ett högt tempo utan motståndaren får svårare 
att förutse händelseutvecklingen.  

För att systemet ska fungera krävs mycket utbildning och skicklighet. Cheferna måste vara 
dugliga så att de agerar i enlighet med högre chefs målbild.53 Likväl som att cheferna ovan 
måste kunna kommunicera sin målbild på ett förståligt sätt. Annars riskerar ansträngningarna 
att bli splittrade och irrelevanta för stridens högre syfte.  

För cheferna på högre nivåer måste det finnas tillit och vetskap om hur uppdrag ges så de 
underställda får tillräckligt med handlingsutrymme54. Dessutom måste samtliga nivåer vara så 
pass skickliga att genomförandet går snabbt så att hela beslutscykeln genomförs snabbare än 
motståndaren.   

Kraftsamling 
Kraftsamling skall ses som en konceptuell inriktning. ”Det är där/när befälhavaren bedömer 

att han kan nå ett avgörande...”
55 För att återigen ta perspektivet från den underlägsne. Om en 

tyngdpunkt kommer inom räckhåll eller om motståndaren visar en svaghet av betydelse så kan 
även den underlägsne lokalt eller under en tid samla sig och nå ett överläge. Detta blir då en 
kraftsamling. Det viktiga är då att denna kraftsamling används för att uppfylla syftet med 
striden annars leder inte ansträngningen till uppgiftens lösande.56  

Kraftsamling kan innebära att just ett stort antal enheter sätts in för en viss uppgift 
tillsammans med indirekt eld och andra resurser. Men det kan även innebära ett fokus på ett 
idémässigt plan.57  

Styrkor och svagheter 
Lind likställer styrkor och svagheter med fiendens kritiska sårbarheter och det är detta som 
skall ligga till grund för kraftsamlingen. Återgen understyrker han vikten av att angripa 
motståndaren där denne är svag. Här tar han även upp att för lägre förband så som kompani 
och pluton är denna svaghet ofta kopplad till rent geografiska områden med fåtaliga 
motståndare.58  

Att leta sig till motståndarens svaga punkter innebär även att dennes starka punkter undviks, 
om man ser utifrån den geografiska aspekten. Det kan även innefatta användandet av system 
som inte är sårbara för det förband som avses bekämpas. Exempelvis använda sig av direkt 
flygunderstöd för att bekämpa stridsvagnar eftersom att stridsvagnarna har svårt att försvara 
sig mot flygplan. 

Här är Lind något diffus. Han skriver på flera andra platser i boken och även om de andra 
kriterierna att de insatser som görs måste leda till att det högre syftet med striden uppnås. Men 
avseende styrkor och svagheter är han inte lika tydlig och det är lätt att tro att det är just 
motståndaren som skall angripas. Här gör jag tolkningen att Lind menar att man först måste 

                                                 
52 Lind, s. 32. 
53 Lind, s. 26. 
54 Lind, s. 26f. 
55 Lind, s. 31. 
56 Lind, s. 31. 
57 Lind, s. 31. 
58 Lind, s. 32. 
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sätta upp ett mål. Därefter skall man ta den väg mot målet där motståndaren är som svagast. 
Redaktörerna till den svenska utgåvan gör tolkningen att svagheter inte skall begränsas till 
platser i terrängen.59 Utan en motståndares svaghet kan ligga i bristande förmågor eller ett 
stort beroende av vissa resurser eller enheter. 

2.4.2 Stridstekniska kriterier 

Lind skriver att vikten av att vara duktig på stridsteknik inte nog kan poängteras.60 Detta 
tolkar jag som att det även är viktigt att ha en stridsteknik som är anpassad till ändamålet. Att 
vara duktig i stridsteknik innebär att man snabbt kan genomföra de tagna besluten samt att 
göra detta med små egna förluster.  

Eldkraft 
Varken eldkraft, kombinerade vapen eller reserver är en egen rubrik i Linds bok. Men ämnena 
ägnas stor uppmärksamhet och visar ett handgripligt sätt att ta sig an manöverkrigföringen 
som annars riskerar att bli konceptuell och svårförstådd.  
 
I boken finns utdrag från ett par strider där eldkraften har använts för att möjliggöra för egna 
förband att förflytta sig eller hindra motståndaren från detsamma. Detta menar Lind är syftet 
med eldkraften inom manöverkrigföringen.61 Att nedkämpa motståndare har inget syfte i sig 
men kommer naturligtvis att bli nödvändigt. Men eldkraften skall användas för att möjliggöra 
en manöver så att du kan nå motståndarens tyngdpunkt.62 Eller något annat vitalt för din 
uppgifts lösande annars är det återigen utnötningskrigsföring som utkämpas.  

Ett enkelt exempel är att använda sig av nedhållande eld mot en förberedd motståndare och 
med en styrka kringgå och hota dennes bakre områden. Syftet är inte att hamna i en bättre 
position för att angripa den förberedda enheten utan angripa dennes svaga sida som ledning 
eller underhåll. Detta innebär att enheten antingen kommer att bli avskuren från resten av 
förbandet eller så måste de lämna sin förberedda ställning och jaga efter dem som hotar deras 
bakre områden.  

Kombinerade vapen 
Kombinerade vapen är en vidarebeskrivning av hur eldkraften ska nyttjas. Som nämnts under 
rubriken eldkraft är inte bekämpning av stridskrafterna ett mål i sig. Men självklart kommer 
motståndaren att försöka hindra oss från att nå våra mål samt skydda de egna tyngdpunkterna. 
Det är näst intill oundvikligt att under ett krig inte hamna i strid. Men även i strid finns det 
enligt Lind ett bättre och sämre sätt att använda sig av eldkraften.  

Det bättre är att med eldkraft utsätta motståndaren för ett dilemma där en åtgärd som skyddar 
från ett hot gör en sårbar för det andra. Lind tar ett exempel från försvarsstrid där uppgiften är 
att försvara mot stridvagnar. I detta exempel har mineringar lagts ut och försvararna använder 
sig av pansarvärnsrobotar.  

”För att undvika minorna måste fienden röra sig långsamt och ha god sikt. För 

att undvika Pv-robotarna måste han röra sig snabbt och oregelbundet. Vad han 

än väljer råkar han ut för svårigheter...”
63

 

                                                 
59 Lind, s. 32. 
60 Lind, s. 25, 41. 
61 Lind, s. 22, 33. 
62 Lind, s. 33. 
63 Lind, s. 35. 
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Ett lika illustrativt exempel finns även på motsatsen. Om du samtidigt som du bekämpar ett 
förband med indirekt eld även angriper dem med direkt flygunderstöd så är det förevisso två 
olika angreppssätt. Men åtgärden för din motståndare blir ändå att ta skydd och därmed 
begränsas effekten av bägge anfallen.  

Reserver 
För att kunna nyttja de sårbarheter du upptäcker hos motståndaren samt för att kunna parera 
dennes angrepp måste du ha reserver. På detta sätt skapar reserverna handlingsfrihet att 
kraftsamla för att exploatera de framgångar som de stridande förbanden har nått.64 Som synes 
så är många av kriterierna beroende av varandra. 

Dessutom menar Lind att reserver behövs för att kunna genomföra motanfall, en viktig del vid 
försvarsstrid då man genom reserver vinner handlingsalternativ eftersom att hela styrkan inte 
är engagerad i försvar.65 

2.4.3 Samstämmighet med militärstrategisk doktrin och annan manöverteori 

Den enda nya svenska doktrinen som har hunnit utkomma är den militärstrategiska doktrinen. 
Övriga doktriner som är mer specifika för den operativa och taktiska nivån håller i skrivandets 
stund fortfarande på och produceras. Jag väljer att använda mig av MSD i huvudsak eftersom 
att stycket om manövertänkande ger en generell syn på användandet av manöverkrigföring i 
försvarsmakten.  

Följande centrala idéer lyfts i MSD angående manöverkrigföring: 

1. Systemchock till följd av att motståndaren inte längre kan verka som ett system.
66

  

2. Motståndarens möjlighet till kamp skall bekämpas snarare än stridskrafter. Härvid 

läggs stor vikt vid moraliska och konceptuella faktorer.
67

 

3. Inriktning att bekämpa motståndarens svagheter och undvika dennes styrkor.
68

 

4. Använda sig av högt tempo och bevarande av initiativet vilket uppdragstaktiken 

underlättar.
69

  

5. Identifiera och angripa motståndarens tyngdpunkt.
70

  

6. Samordning för att minska kraftsplittring och möjliggöra kraftsamling.
71 

 
Nedanstående punkt står i MSD inte med under rubriken manövertänkande men idén 
överrensstämmer ändå mycket med Linds. Därför är punkten inkluderad som ett exempel på 
det generella överrensstämmandet mellan doktrinen och Linds bok. 

7. Kombinerade vapen för att minska de egna systemens sårbarhet och utsätta 

motståndaren för ett dilemma.
72

  

 

I boken Introduktion till militärteori och militära operationer för officersprogrammet står det 
att de mest utmärkande dragen för manöverkrigföring är:  

                                                 
64 Lind, s. 36. 
65 Lind, s. 35f. 
66

Militärstrategisk Doktrin, s. 126. 
67 Militärstrategisk Doktrin, s. 126. 
68 Militärstrategisk Doktrin, s. 126f. 
69 Militärstrategisk Doktrin, s. 127, 130. 
70 Militärstrategisk Doktrin, s. 127f. 
71 Militärstrategisk Doktrin, s. 130. 
72 Militärstrategisk Doktrin, s. 135, 137. 
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1. Nyttjande av indirekt metod. 

2. Balansen mellan rörelse och eld och att betrakta rörelsen som ett vapen. 

3. Skiftet från taktisk ledningsnivå till operativ, det vill säga strävan efter gemensam 

operation, gemensamma effekter (jointness). 

4. Djupoperationer m.a.o. djupa anfall eller strid på djupet för att riva upp 

motståndarens känsliga verksamheter i ”säkra” bakre områden och skapa hot på 

oväntade och oacceptabla platser. 

5. Samordnad målbekämpning över hela det operativa djupet bl.a. för att åstadkomma 

och utnyttja kritiska sårbarheter. 

6. Tillämpning av uppdragstaktik. 

7. Den systematiska användningen av kombinerade vapen. 

8. Villighet att ta risker för att snabbt nå strategiska, militärstrategiska och operativa 

mål. 

9. Det höga operativa tempot som i kombination med vilseledning och överraskning 

bidrar till att motståndaren kommer ur balans och så småningom demoraliseras.
73

 

 

Tabellen nedan visar om i vilka punkter det finns överrensstämmande. De siffror inom 
parantes är de som till viss del överrensstämmer. 

Linds kriterier MSD Intro. till militärteori.74 
En snabb beslutscykel 1, 4 9 
Uppdragstaktik 4 6, 9 
Kraftsamling (6) (3), (8) 
Styrkor och svagheter 2, 3, 5 1, 4, (5)  
Eldkraft  2 
Kombinerade vapen 7 (5), 7 
Reserver  (4) 
Tabell 1.75 

Som synes i tabellen råder stor enighet mellan Lind och boken Introduktion till militärteori 

och militära operationer för officersprogrammet. Samtliga punkter finns med men punkt 5 
och 8 bara till viss del.  Boken har en annan uppdelning och vissa punkter återfinns i flera av 
Linds kriterier. Samstämmigheten stärker i min mening relevansen av Linds teori. 

Med MSD finns också stor samstämmighet. Samtliga punkter fanns med men de är av en mer 
generell art än vissa av Linds kriterier varför kriterierna eldkraft och reserver inte återfinns. 

3 . Beskrivning av pansarvärnshelikopterkompaniet 

3.1 Bakgrund om Pansarvärnshelikopterkompanierna 

I Sverige sattes två kompanier upp, det ena i Boden och det andra i Linköping. Till 
kompanierna köptes sammanlagd 21st BO 105 från Messerschmidt Bölkow Blohm Gmbh och 
fick beteckningen helikopter 9A (hkp 9A). Dessa blev de första bestyckade helikoptrarna i 
Sverige och deras uppgift var att bekämpa fientliga stridsfordon och stridsvagnar med hjälp av 
det amerikanska robotsystemet TOW (Tube launched Optically tracked Wire guided 

                                                 
73 Rydeberg, m.fl., s. 42. 
74 Introduktion till militärteori och militära operationer för officersprogrammet. (Interimsutgåva). 
75 Egen sammanställd tabell. 



Anders Ekstedt Självständigt Arbete 2012-05-10 

15 
 

missile)76 som hade en räckvidd på ca 3,5 km.77 För att styra roboten behövdes 
siktesmarkeringen hållas på målet tills den träffade, i motsats till så kallade ”fire and forget”-
vapen som efter mållåsning styr sig själv. Varje helikopter bar på 4 robotar som i Sverige 
hade beteckningen robot 55. En träff räckte för att slå ut ett stridsfordon eller stridsvagn.  

Enligt Thomas Stensson så togs förbandet fram för att möta ett ökande mekaniserat hot. 
Under utprövningen tog man idéer både från länder som hade attackhelikoptrar men 
framförallt från Tyskland som bortsett från beväpningen använde en likadan helikopter.78 

Hkp 9 var också den första svenska helikoptern som användes internationellt. 2006 till 2007 
stödde de KS14 med främst övervakning. 

3.2 Organisation och uppgift 

Bild 179 

Kompaniet var en del av arméflygbataljon och i regel underställd militärområdets 
militärbefälhavare där deras uppgift var att understödja en arméfördelning (motsvarande en 
division). Kompaniet innehöll 183 personer fördelade på 7 plutoner där 2st var rena 
helikopterplutoner och därmed kompaniets verkansenheter. I övrigt behövdes inga tillförda 
förband för att lösa huvuduppgiften utan man kunde leda, försvara och försörja det egna 
kompaniet.80 

Kompaniets huvudsakliga uppgift var att antingen samordnat med det understödda förbandets 
enheter eller självständigt bekämpa stridsfordon. De kunde även genomföra sjuk-, mtrl- och 
personaltransport likväl som exempelvis spaning, ledning av indirekt eld och 
sambandsflygning.81  

                                                 
76 Widfeldt och Hall, s. 79.  
77 Stensson. 2012-04-04. 
78 Stensson. 2012-04-04. 
79 Arméflygreglemente, Pansarvärnshelikopterkompani, s. 15 
80 Arméflygreglemente, Pansarvärnshelikopterkompani, s. 10, 15. 
81 Arméflygreglemente, Pansarvärnshelikopterkompani, s. 10 – 11. 
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De två helikopterplutonerna bestod förutom en fordonsförare av officerare. Dessa tjänstgjorde 
under många år i kompaniet och byggde upp stor duglighet i sin roll. Då de enskilda 
flygförarna var välövade och de understödda cheferna inte alltid hade så stor kunskap om 
kompaniet och hur det skulle nyttjas så användes uppdragstaktik till hög grad. Den platta 
organisationen, uppdragstaktiken samt helikoptrarnas snabbhet och lättrörlighet gjorde också 
att högt tempo kunde bibehållas.82 

3.3 Taktik och uppträdande vid pansarvärnsstrid 

Gruppering 
Förbandet var utgångsgrupperat i baser och tilldelades ett område inom 
arméfördelningsområdet. Där upprättades både bas och växelbas vilken man växlade till vid 
angrepp eller fara därav. Då kompaniet erhållit en stridsuppgift sköttes laddning och tankning 
från en framskjuten underhållsplats. Detta gjordes i syfte att komma geografiskt närmare 
stridsområdet. Då kompaniet understödde ett förband utgick ett samverkansbefäl till den 
understödde så att bättre nytta av kompaniet kunde fås. 83 

Kompaniet innehöll två underhållsgrupper och de var dessa som ansvarade för klargöring på 
underhållsplatserna.84 Detta innebar att kompaniet i regel var begränsad till att lösa uppgifter 
på två platser samtidigt.  

Baserna och underhållsplatserna hade mycket begränsat skydd då varje kompani endast 
innehöll en pluton basjägare. Istället förlitade sig förbandet på mycket noggrann maskering 
som var så pass välgjord att de egna helikoptrarna stundtals hade svårt att hitta dem.85 

Hot 
En stor skillnad mellan attackhelikoptrar och pansarvärnshelikoptrar är deras skydd. 
Attackhelikoptrar är i regel framtagna och byggda för en stridsmiljö och vitala delar av 
helikoptern är därför ballistiskt skyddade samt att det finns en stor inbyggd redundans i 
systemen. Helikopter 9 är redundant på så vis att det finns två motorer och två olika 
hydraulsystem för styrning. Men i övrigt är den oskyddad. Istället anpassades taktiken och 
flygsättet för att minska risken för bekämpning.  

Då varken helikoptern eller flygförarna hade ballistiskt skydd var det största hotet enligt 
Johan Dahlström risken att flyga över fientlig trupp och bli bekämpad med finkalibrig eld.86 

Denna trupp kunde likväl vara utrustad med portabla luftvärnsrobotar med infraröda 
målsökare. Men även för dessa vapen krävs fritt skottfält under robotens hela anflygning och 
skyddet var även här att hålla sig i skyl. 

Vid övningar visade det sig svårt för de luftvärnskanonvagnar (lvkv90) som medföljde de 
mekaniserade bataljonerna att verka mot helikoptrarna. Även om de kunde upptäcka dem med 
radarn så var det oftast bara sporadiskt och inte tillräckligt för att kunna verka mot dem eller 
få en klar bild av deras avsikt. Luftvärnsvagnarna var ändock ett stort hot. Då helikoptern 

                                                 
82 Intervju med Johan Dahlström. 2012-05-08. 
83 Arméflygreglemente, Pansarvärnshelikopterkompani, s.16, 44, 137, 139. 
84 Arméflygreglemente, Pansarvärnshelikopterkompani, s. 21f, 40. 
85 Dahlström. 2012-05-08. 
86 Dahlström. 2012-05-08. 
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skulle avfyra visade den sig för luftvärnet och var tvungen att snabbt komma i skydd efteråt 
för att undvika att bli bekämpade av stridsfordonen eller av indirekt eld.87 

Det har gjorts ett antal undersökningar både i Sverige och utomlands för att bedöma hotet från 
jaktflyg. Redan 1960 gjordes försök i norrland där jaktflyg som enda uppgift skulle försöka 
upptäcka helikoptrar inom en begränsad yta. Ofta lyckades helikoptern upptäcka flygplanen 
först och gömma sig men under försöket fann flygplanen samtliga helikoptrar.88 Senare försök 
av Israel och övningar som kontinuerligt genomfördes mot svenskt stridsflyg tyder dock på att 
jaktflyg inte var ett så stort hot då de hade svårt både att upptäcka och bekämpa 
helikoptrarna.89 Nackdelen med hkp 9 var att den inte hade radarvarnare och därför inte kunde 
upptäcka belysning av en radar.  

Flygning  
Det huvudsakliga sättet att motverka hoten var att flyga dolt. All flygning skulle ske på 
mycket låg höjd, vilket innebar flygning under 20 meter från marken.90 Beroende på hotbild 
och tid genomfördes flygning även helt under trädtoppshöjd och andra hinder och så långt 
som möjligt i låglinjer och sänkor. Detta var synnerligen viktigt de sista 5 – 10 km då man 
skulle gå in i stridsställningen.91. På så vis minskar risken för upptäckt och möjligheten att bli 
nedskjuten av målföljande vapen så som robotar. Istället blev man sårbar för eldhandvapen 
vilket motverkades genom att den höga farten minskade tidsluckan som motståndaren kunde 
se och verka mot helikoptern.92  

Det svenska luftvärnet var instruerat att inte skjuta mot helikoptrar som flög ensamma eller i 
rote (två hkp i formation) utan att först identifiera dem som fientliga.93 För större grupper 
helikoptrar behövdes inte samma säkerhet. Detta var ett sätt att skilja egna helikoptrar från 
motståndarens och det underlättade självklart för det egna luftvärnet. Kompaniet flög därför, 
högst i rote. Alternativt så delades förbandet upp i rotar och flög med separation i tid eller 
rum. 94 Dessutom så spred detta risken och gjorde det lättare för helikoptrarna att manövrera.  

Förbandet kunde flyga i mörker men siktena saknade bildförstärkare och striden var därför 
begränsad till dagtid.95 I övrigt var det främst dålig sikt som satte gränser eftersom att man 
ville bekämpa stridsfordon på så långa avstånd som möjligt för att öka den egna säkerheten. 

Striden 
Kompanierna kunde understödja högre chefs alla stridssätt men stridstekniken som användes, 
eldöverfall, var i princip den samma oavsett stridssätt.96 Vid eldöverfallen eftersträvades 
förhandssituationer där eldställningarna först rekognoserades på karta och därefter i detalj på 
plats från luften. Under den detaljerade rekognoseringen kunde den ena rotemedlemmen agera 
mål medan den andre kontrollerade att målföljning var möjlig i hela eldområdet. Slutligen så 
övades striden på förhand.97  

                                                 
87 Dahlström. 2012-05-08. Stensson. 2012-04-04. 
88 Per-Anders Lundström, s. 387.  
89 Dahlström. 2012-05-08. Stensson. 2012-04-04. Lundström, s. 387, 391. 
90 Arméns Flygcentrum. Arméflygreglemente, Transporthelikopterkompani. Försvarsmakten, 1997, s. 73. 
91 Dahlström. 2012-05-08. Stensson. 2012-04-04. 
92 Arméflygreglemente, Transporthelikopterkompani, s. 35. 
93 Stensson. 2012-04-04. 
94 Arméflygreglemente, Pansarvärnshelikopterkompani, s. 44, 46. 
95 Dahlström. 2012-05-08. Stensson. 2012-04-04. 
96 Arméflygreglemente, Pansarvärnshelikopterkompani, s.57. 
97 Arméflygreglemente, Pansarvärnshelikopterkompani, s.58 – 64.  
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Plutonen hade en stridsställning där varje helikopter eller rote hade eldområden som de skulle 
kunna verka mot. Om man efter rekognosering inte skulle verka på en gång återvände 
förbandet till en återsamlingsplats eller underhållsplats. Där inväntades tidpunkten för striden 
och samverkan kunde ske inom plutonen eller med andra förband98 dessutom fanns möjlighet 
att genomföra tankning.  

Ingång i stridsställning sker då tidpunkten för eldöverfall närmar sig. Då helikopterns sikte 
var monterat på taket av helikoptern kunde man observera från trädtoppshöjd och ändå hålla 
sig förhållandevis dold. Om tid fanns var det även möjligt att gå ur helikoptern och 
ljudobservera eller observera med kikare. På detta vis kunde förvarning ges till övriga 
förbandet eller till rotetvåan varpå risken minskade för upptäckt och chanserna till 
överraskande eldöppnande ökade.99  

Då eldöverfallet skulle genomföras beordrades helikoptrarna i eldställning. I dessa fall vara 
man tvungen att hovra upp något högre eftersom att robotarna behövde fritt skottfält. Efter 
eldöppnandet omgrupperade man normalt sett om inte motståndaren var sådan att denne inte 
omedelbart kunde skjuta tillbaka.100 

Vid ont om tid kunde delar av ovan nämnda procedur bortses från. Exempelvis användes en 
rote från plutonen för att spana efter motståndaren och därmed höll övriga informerade om 
motståndarens läge. Därefter följde striden som normalt då de övriga helikoptrarna förberedde 
eldöverfall och fick förvarning från den spanande roten.101  

Då kompaniet dagligen övade i den terräng man skulle verka i så rekognoscerades 
stridsställningar och målområden. Dessa ritades ut på kartor102 och på så vis var samtliga 
förberedelser i princip redan gjorda. 

Möjligheten att kunna rikta ett hot mot motståndaren från en tredje dimension (luften) innebar 
enligt Thomas Stensson ett svårt moment för de mekaniserade förbanden. Detta hot tvingade 
dem att anpassa sitt uppträdande och de kunde inte röra sig lika fritt som innan.103  

Det var även en stor fördel att ha en enhet som inte var beroende av vägar, framförallt uppe i 
Norrland.104 

Indirekt eld och minor 
Man strävade även efter att kunna nyttja indirekt eld i eldöverfallet. Dels för att förstärka 
effekten och dels för att underlätta urdragning och omgruppering.105 Då detta var en av 
uppgifterna som kompaniet skulle kunna lösa behövdes det inte tillföras extra personal för 
eldledning.  

Under förbandets unga år stred man betydligt mera enskilt och kombinerade inte olika 
vapensystem i någon högre grad. Men allt eftersom tvåsidiga övningar och utvärderingar 

                                                 
98 An- och återflygning, rekognosering samt ingång i stridsställning skedde i regel radiotyst. Tecken kunde ges 
mellan skyttarna och meddelanden skrivas och läsas genom siktet på den andra helikoptern. 
99 Arméflygreglemente, Pansarvärnshelikopterkompani, s.64 – 66.  
100 Stensson. 2012-04-04. 
101 Arméflygreglemente, Pansarvärnshelikopterkompani, s. 67 – 68. 
102 Stensson. 2012-04-04. 
103 Stensson. 2012-04-04. 
104 Intervju med Helge Löfstedt. 2012-05-07. 
105 Arméflygreglemente, Pansarvärnshelikopterkompani, s. 40. 
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kunde genomföras gick man över till att kombinera pansarvärnselden med indirekt eld och 
minor.106  

En framgångsrik taktik var att samarbeta med pionjärförband. Det var små sammansatta 
enheter som var rörliga och snabbt kunde sättas in över stora områden. Den här varianten av 
kombinerade vapen användes framgångsrikt i försvars- och fördröjningsstrid.107 
Pionjärförbanden kunde till viss del även lyftas in med transporthelikopter och därmed var de 
lika lättrörliga som pvhkpkomp. 

Pionjärerna använde sig av minor och fältarbeten för att kanalisera eller stanna motståndarens 
tätförband så att pvhkp lättare kunde komma åt dem. Indirekt eld användes också som regel, 
från helikoptern ledde man in eld både enskilt men också samtidigt med eldöverfallen.108  

Att använda sig av indirekt eld och minor ökade effekten av insatsen samtidigt som det 
innebar en högre säkerhet för helikoptrarna eftersom nyckelenheter så som luftvärn kunde slås 
ut utanför deras vapens räckvidd.109  

Hur kompaniet användes av högre eller understödde chef 
Hur kompaniet användes berodde på avsikten med striden från högre chef eller den chef som 
skulle understödjas.  

Ofta användes helikoptrarna som sensorer, de kunde tillryggalägga stora sträckor, överblicka 
stora områden samt hålla sig dolda för motståndaren. Den informationen som de levererade 
kunde sedan användas till insats med kompaniet eller indirekt eld. En annan viktig funktion 
som helikoptrarna fyllde var att kunna leda in och kraftsamla övriga förband mot en 
uppkommen sårbarhet eller leda runt dem och undvika motståndarens större styrkor.110 

Högre chef hade möjlighet att använda sig av kompaniet som reserv men under övningar och 
planering prioriterades att ha kompaniet insatt så mycket som möjligt vilket innebar att de 
flög under dygnets ljusa timmar och vilade på natten.111 Om kompaniet avsågs användas 
enskild var också risken stor för förluster.112 

3.4 Taktik och uppträdande vid övriga uppgifter 

Flygsättet skiljde sig i huvudsak inte mellan de olika uppgifterna utan man strävade efter att 
undvika upptäckt och bekämpning genom att flyga lågt. Hkp 9 är en lätt helikopter och är inte 
till för transporter. De hade plats för 3 passagerare men då transportutrymmet var mycket litet 
gick det inte att medföra utrustning mer en den personliga stridsutrustningen. Helikoptern 
hade även möjlighet att bära med sig hänglast. 

Spaning kunde vara en del av pansarvärnsstriden exempelvis då information behövdes om 
motståndarens framryckning. Uppgiften genomfördes både som en patrullbana där enhterna 
antingen flög hela tiden eller gjorde korta stopp. Ytövervakning kunde även genomföras, 
antingen från luften eller från marken.  

                                                 
106 Stensson. 2012-04-04. 
107 Stensson. 2012-04-04. 
108 Stensson. 2012-04-04. 
109 Stensson. 2012-04-04. Arméflygreglemente, Pansarvärnshelikopterkompani, s. 40. 
110 Stensson. 2012-04-04. 
111 Dahlström. 2012-05-08. 
112 Stensson. 2012-04-04. 
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4. Analys och resultat 

4.1 Redovisning av delfrågorna 

Uppsatsens syfte var att utvärdera pvhkpkomp och utifrån Linds kriterier utröna om de var 
framgångsrika. För att nå detta syfte delades uppsatsen in i 4 delfrågor.  

4.1.1 Redovisning av delfråga 1  

Den första delfrågan löd: Vilka kriterier är enligt Lind viktigast för att besegra 
motståndaren i hans teorier i boken Handbok i manöverkrigföring? 

Dessa kriterier som presenterades och förklarades i teoristycket är de som identifierats som 
kärnan i Linds teori. I denna uppsats är de även uppdelade i två olika nivåer. 

På den taktiska nivån återfinns de kriterier som Lind anser vara definitionen på 
manöverkrigföring: 

• Uppdragstaktik. 
• Kraftsamling. 
• Styrkor och svagheter. 

 
På den stridstekniska nivån kallar han dessa för hjälpmedel och de har inte egna rubriker. Men 
i och med att han lägger stor vikt vid dem och beskriver och belyser användningen av dem vid 
tidigare strider så framstår de som centrala i hans teori.  

Kriterierna är:  

• Eldkraft för att möjliggöra manöver. 
• Kombinerade vapen. 
• Reserver för motanfall och ökad handlingsfrihet 

 
I boken Introduktion till militärteori och militära operationer för officersprogrammet 
återfinns samtliga kriterier även om 3 av 9 bara återfanns till viss del. Detta stöder ändå 
identifieringen av kriterierna som centrala i teorin.  

4.1.2 Redovisning av delfråga 2  

Den andra delfrågan löd: Överrensstämmer dessa tankar med den svenska doktrinens syn 
på manöverkrigföring samt är de användbara för pvhkpkomp?  

Samtliga av de punkter som identifierades ur doktrinen återfanns bland Linds kriterier. 
Däremot så rörde de sig på en högre nivå och var mer generella än Linds till viss del specifika 
idéer. Det var väntat att tankarna på militärstrategisk nivå skulle vara av en mer generellt 
inriktande art. Bortsett från att identifierade nyckelbegrepp överensstämde så var Handbok i 

manöverkrigföring mer en entydigt positiv till manöverteorierna och manöverkrigföringens 
fördelar. MSD betonar att i ett reguljärt krig har man som mest att vinna på 
manöverkrigföringen framförallt om man är underlägsen i styrka. Men det står också i MSD 
att beroende på konfliktens art, i huvudsak om det är en irreguljär konflikt, så är inte 
manöverteorin nödvändigtvis central. Här finns det en viss skillnad mot Lind men han skrev 
sin bok tydligt åsyftande en högintensiv konflikt. De historiska exempel han använder sig av 
är ifrån första och andra världskriget vilka var synnerligen högintensiva. 
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Då överensstämmelsen med den svenska doktrinen var stor anser jag att de kriterier som 
identifierats ur Linds bok är relevanta ur ett svenskt perspektiv och därmed relevanta för 
svenska förband. Dessutom innebär svaret från delfråga 1 att Lind inte är kontroversiell i sin 
teori vilket också stöder användandet av teorin mot pvhkpkomp. 

Det är svårt att mäta hur bra ett förband är. Självklart kan tester och simuleringar göras för att 
få en uppfattning om hur de tekniska systemen fungerar. Dessutom kan förbandsövningar 
genomföras där man får se hur väl det står sig mot en kvalificerad motståndare. Men då en 
organisation utvärderar sina stridskrafter måste de även fungera med varandra. De måste 
komplettera varandra och passa i organisationens övergripande krigsidé. Exempelvis är 
hangarfartygen en väl fungerande enhet för att projicera militär makt på långa avstånd. Men 
för Sveriges del fyller de ingen funktion. 

FM är av uppfattningen att manöverkrigföring är den metod som skall användas för strid i en 
reguljär konflikt. För att ett förband skall passa in i organisationen bör de fungera i enlighet 
med, samt bidra till de framgångsfaktorer som redovisas i manöverteorin. Jag anser därför att 
Linds kriterier är användbara för att utröna om pvhkpkomp var framgångsrika i sin strid.  

4.1.3 Redovisning av delfråga 3 

Den tredje delfrågan löd: Utifrån identifierade kriterier, var pvhkpkomps taktik förenlig 
med Linds tankar om manöverkrigföring? D.v.s. skulle deras taktik vara framgångsrik i 
att besegra motståndaren sett utifrån Linds teorier? 

Denna delfråga besvaras genom att pvhkpkomp jämförs mot varje identifierad kriterium ur 
Linds Handbok i manöverkrigföring. Varje kriterium värderas utifrån om det uppfylls, delvis 
uppfylls eller inte uppfylls. Därefter sammanställs resultatet och delfrågan besvaras. 

Taktiska kriterier 
En snabb beslutscykel 
Det är svårt att avgöra huruvida det går fort att genomföra beslutscykeln eller inte. Dels så är 
benämningen snabb relativ mot hur fort motståndaren kunde arbeta sig igenom samma 
process och det finns inte utrymme i undersökningen för att bedöma detta. Dels så är 
pvhkpkomp beroende av beslut från högre chef och andra förband påverkar också 
beslutscykelns snabbhet. Det förekommer dock vissa indikatorer hos förbandet som ger en 
fingervisning om hur väl de lyckades arbeta sig igenom beslutscykeln. Utifrån dessa 
indikatorer går det sedan att avgöra om beslutscykeln genomfördes snabbt eller inte. 
 

1. Förbandet var välutbildat. Piloterna var yrkesofficerare som togs ut ur befintlig 
personal. Utbildningen ledde till en tjänst som man var tänkt att inneha i lång tid. 
Dessutom var uttagningen rigorös och de som sökte i regel mycket motiverade.  

 
Pvhkpkomp bestod förevisso till störst del av värnpliktiga som byttes ut varje år och 
därför inte kunde nå samma grad av professionalism. Men dessa plutoner hade enklare 
uppgifter så som klargöring och matlagning. Samtliga flygförare i verkansplutonerna 
var officerare. Fördelen var att de hade gått om tid att lära sig hantverket och de 
tjänstgjorde i sina enheter i flera år. Dessutom var helikopterplutoncheferna uttagna 
från flygförarna vilket innebar att de hade stor insikt och förståelse för kompaniets 
uppgift.  
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2. Då terrängen var rekognoscerad och stridsställningar var förberedda så behövdes 
mycket lite förberedelsetid. Åtminstone för de uppgifter vars lösning krävde 
eldöverfall. Även om motståndaren säkerligen hade kartunderlag och planer 
förberedda så hade den svenska sidan en klar fördel av sin lokalkännedom. Vilket om 
kombinerat med på förhand uttänkta omfallsplaneringar avsevärt minskar planerings- 
och förberedelsefasen i beslutscykeln.  

 
3. Då stridsuppgiften i huvudsak löstes genom eldöverfall så innebar det att man 

utnyttjade motståndarens förflyttning eller anfall och väntade in denna tills de var 
inom eldområdet. Denna stridsteknik är likt fördröjnings- och försvarsstrid och är till 
sättet inte särskilt offensivt. Undantaget var då man ledde in indirekt eld, då kunde 
man istället söka upp motståndaren och ta initiativet på ett annat sätt.  

 
Men att i huvudsak behöva vänta på att motståndaren ska agera gör att man reagerar 
och därmed får en nackdel i beslutsprocessen. 

 
4. Kompaniet var litet och mycket rörligt. De kunde förflytta sig långa sträckor och lösa 

flertalet uppgifter. Detta innebär att kompaniet kunde möta sent upptäckta hot och 
snabbt utnyttja uppkomna möjligheter. Det innebär att beslutscykelns tredje 
komponent, agera, kunde påskyndas avsevärt. Eftersom att förbandet är en del av en 
helhet är det lika viktigt att möjliggöra för den totala beslutsprocessen snabbhet. Här 
är kompaniets rörlighet återigen en fördel, framförallt då de enheter som skulle 
understödjas (mekaniserade förband) är avsevärt långsammare.  

 
Ett övervägande antal av de indikatorer som lyckats identifieras tyder på att beslutscykeln 
genomfördes snabbt, därmed anses kriteriet vara uppfyllt. 
 
Uppdragstaktik 
För att mäta förekomsten av uppdragstaktik går det att använda sig av utsagor från 
medlemmarna i förbandet och vilka formella styrningar det hade. Det går också att mäta 
genom förutsättningarna för att effektivt genomföra uppdragstaktik. 
 

1. Det står i pvhkpkomps reglemente att uppdragstaktik skall användas men att även 
kommandostyrning tillämpades vid de tillfällen då detta ansågs vara lämpligare. 
 

2. Förbandet använde sig de facto av uppdragstaktik. 
 

3. Återigen gav utbildningsnivån på förbandet en indikation om förutsättningarna fanns 
för att effektivt använda sig av uppdragstaktik. I likhet med hur fort beslutscykeln kan 
genomföras är uppdragstaktiken beroende av välutbildad personal och personal som 
var samövade. Detta för att chefer ska våga lita på sina underställda utan att ge 
detaljerar och tidsödande instruktioner. 

 
Helikopterplutonerna bestod enbart av officerare som tjänstgjorde i många år på 
samma befattning och därmed blev de väl samövade och duktiga.  

 
Detta kriterium uppfylldes av pvhkpkomp. Det står uttalat i reglementet att uppdragstaktik ska 
användas och förbandsmedlemmarna upplevde det även så. Eftersom förbandet var välutbildat 
fanns dessutom förutsättningarna för att genomföra uppdragstaktiken på ett effektivt sätt.  
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Kraftsamling 
Vad gäller kriteriet kraftsamling går det att se på två olika nivåer. Den ena är hur man agerade 
inom det enskilda förbandet. Det vill säga valde man att kraftsamla de egna resurserna till en 
viss uppgift? Den andra nivån är huruvida en högre chef på ett effektivt sätt kunde använda 
sig av kompaniet för att kraftsamla i en viss riktning? 
 
Den första frågan besvaras till viss del i och med att det i reglementet står att man skall sträva 
efter att lösa uppgift med samlad pluton, helst i kompani.113 Helikopterplutonerna var lätta att 
förflytta men för att kunna genomföra tankning och laddning behövdes i regel hjulgående 
fordon som var betydligt långsammare och med sämre rörlighet. Därför kunde man heller inte 
strida på flera platser med stor geografisk åtskillnad. Varje helikopter bar endast 4 robotar och 
man var tvungen att åka tillbaka till underhållsplatserna ofta för att ladda om. Om vissa 
helikoptrar stred långt bort blev bränsleåtgången så stor att de fick lite tid på plats för striden. 
 
Kompanierna fick i regel som uppgift att understödja ett förband och det var i dialog som man 
kom fram till hur uppgiften skulle lösas. Men i huvudsak så innebar det att samtliga resurser 
användes för en uppgift.  
 
Men vissa uppgifter så som spaning och transport behövde inte vara lika resurskrävande och 
då kunde istället flera mindre uppgifter lösas parallellt.  
 
Vad gäller den andra frågan så var kompaniernas ringa antal och att de stod under 
militärområdets befälhavare ett tydligt tecken på att skulle användas i syfte att kunna 
kraftsamla för en viss uppgift. Följande exempel på kraftsamling har identifierats.  
 

1. Som tidigare nämnts var kompaniet mycket lättrörligt. De kunde därmed sättas in 
inom ett stort område och på kort tid där man hoppades på ett avgörande. Då förbandet 
var duktigt på att ta sig fram dolt och kunna överraska så var möjligheterna stora att 
kraftsamlingen kunde ske utan upptäckt vilket ytterligare ökar chansen att lyckas med 
kraftsamlingen.  

 
2. Antalet helikoptrar i varje kompani var bara 10 men de kunde ändå slå upp till en 

mekaniserad bataljon. Detta tillsammans med deras långa räckvidd innebar att där de 
sattes in blev den samlade eldkraften stor. Helikoptrarna kunde ta sig fram där övriga 
arméförband inte kunde. De kunde i och med sin möjlighet att skjuta ovanför 
trädtopparna nå längre än markbundna vapen. Kompaniet var även flexibelt och kunde 
inom samma område och inom ramen för den ställda uppgiftens lösande utföra 
flertalet uppgifter så som spaning och transporter. 

 
Det var dessutom mycket lätt att även använda sig av indirekt eld tillsammans med 
helikoptrarna för att ytterligare öka deras styrka. Både artilleri och helikoptrarna hade 
fördelen av att snabbt byta eldområde och på så vis verka över en stor yta.  

 
3. Vid fördröjnings- och försvarsstrid var kompaniet synnerligen effektivt då man ofta 

lyckades överraska motståndaren. Man kunde även vänta in dem och angripa 
prioriterade mål utanför deras vapens räckvidd. Om den högre chefen ville kraftsamla 
med många andra förband kunde kompaniet användas till att fördröja eller försvara 
exempelvis en flank och på så vis lösgöra andra enheter i en annan riktning. 

                                                 
113 Chefen för armén. Arméflygreglemente, Pansarvärnshelikopterkompani, s. 9. 
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Sett från kompaniets sida så ville man kraftsamla sina resurser både till uppgift och till 
område. Även om detta område kunde vara stort. Varje pluton innehöll bara 5 helikoptrar där 
den ene var chef och vars huvuduppgift var att leda övriga. För att få en snabb effekt på 
motståndaren behövdes flera helikoptrar då den burna ammunitionsmängden var begränsad. 
Därför eftersträvade man också att använda kompaniet samlat. 

Allt som allt så uppfyller förbandet kriteriet. Lind lägger stor vikt vid att kraftsamla där ett 
avgörande kan nås och kompaniet var en resurs som högre chef kunde sätta in på kort tid 
antingen för att parera motståndarens drag, för att nå ett avgörande eller utnyttja en 
uppkommen möjlighet. Denna fördel hade de till stor del eftersom pvhkpkomp är relativt mot 
andra arméns verkansförband mycket snabba och lättrörliga. 

Styrkor och svagheter 
Det finns flera aspekter även på detta kriterium. Den ena är att man behöver enheter som kan 
upptäcka och identifiera svagheterna och leda övriga till dem. Den andra är att man behöver 
enheter som kan påverka svagheten, som till exempel kan vara att slå ut motståndarens 
broläggare eller minröjningsenheter.  

Bägge aspekterna kräver beroende på organisatorisk nivå i regel flera olika funktioner. 
Exempelvis så kräver upptäckten av motståndarens svagheter både ett konceptuellt arbete för 
att komma fram till vilka sårbarheter motståndaren har. Men det krävs också enheter som 
faktiskt identifierar dessa på slagfältet så att svagheten kan utnyttjas.  

Pvhkpkomp kunde utnyttjas inom bägge aspekterna. Inom den första aspekten var det 
framförallt spaning man utförde. Då agerade kompaniet som högre chefs ögon i terrängen för 
att öka dennes världsuppfattning. Men man spanade även för det egna kompaniets räkning 
inom ramen för en stridsuppgift. Detta liknar det Lind benämner stridsspaning.  

Den andra aspekten kunde uppfyllas dels genom att man använde de egna vapensystemen 
men även med tillförda system så som indirekt eld och minor.  

Följande exempel på hur man avsåg nyttja motståndarens svagheter och undgå deras styrkor 
har identifierats.  

1. En motståndares svagheter varierar över tiden och beroende på vilken fas av en 
operation denne är i. Generellt är dock system i begränsad upplaga en svaghet. Varje 
mekaniserat förband behöver bergningsresurser för att kunna ta hand om utslagna och 
skadade vagnar. Däremot så finns det ett begränsat antal av dessa varför de blev ett 
prioriterat mål för kompaniet. På samma sätt bekämpade man broläggare för att 
försvåra överfarten av vattendrag. Denna bekämpning gjorde att motståndaren tappade 
tempo och därmed får den egna sidan möjlighet att kraftsamla och gå till motanfall. 
 

2. För att överleva på slagfältet gällde det att inte bli upptäckt. Detta lyckades man med i 
huvudsak genom att flyga mycket lågt och i skydd av terrängen. Undantaget var vid 
avfyrning och observation då man var tvungen att visa sig över trädtopparna. Denna 
tid minimerads genom att observera med en helikopter i taget och eldöppnandet kom i 
regel från sådana avstånd att det var svårt att upptäcka dem annat än med radar. Det 
var även i dessa fall svårt för motståndaren att hinna upptäcka och avge eld.  
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Man var mest rädd för finkalibrig eld och motståndarens eldrörsluftvärn eftersom att 
de senare hade egen radar och därmed störst chans till upptäckt. Både luftvärnet och 
pvhkp hade ungefär samma räckvidd på sina vapen. Därför använde man i så stor 
utsträckning indirekt eld som leddes in för att bekämpa luftvärnet. På så vis hade man 
övertaget genom överraskning och möjligheten att själv välja plats och tidpunkt för 
angreppet. 

 
Dessutom undvek man att flyga där dessa sannolikt var grupperade. Lyckades man slå 
ut luftvärnet kunde stridsfordonen bekämpas med betydligt mindre risk och 
handlingsfriheten ökade. 

Både att angripa genom indirekt eld och att geografiskt undvika luftvärnet 
överensstämmer med Linds tankar om att angripa och utnyttja motståndarens 
svagheter. 

3. En av motståndarens styrkor var dennes stora mängd artilleri. Detta var synnerligen 
farligt mot de svenska arméförbanden eftersom att de inte snabbt kunde omgruppera 
vid angrepp med indirekt eld. Därför var detta ett prioriterat mål för armén i sin helhet. 
Innan introduktionen av artillerilokaliseringsradar var helikoptern ett bra sätt att 
upptäcka artilleri och leda in indirekt eld mot dem. Artilleriet gruppers i regel bakom 
de egna förbanden där de är skyddade och därmed blir det svårt för markförband att nå 
dem. Helikoptrarna kunde förflytta sig långa sträckor på kort tid samt från höjd 
lokalisera skjutande pjäser på långa avstånd. Det här är ett exempel hur man bekämpar 
ett system som är av stor vikt för motståndare samt farligt för den egna sidan med ett 
förband som inte är lika sårbart för, i det här fallet, artilleriet.  
 

4. Det finns dock utrymme för förbättring. Många länder använder beväpnade helikoptrar 
för att anfalla på djupet på en operativ nivå. Det vill säga att komma bakom de främsta 
linjerna och kunna angripa mer sårbara enheter så som logistik och ledning. Detta 
genomfördes inte då helikoptern ansågs för oskyddad. Dessutom var beväpningen inte 
optimerad för mjukare mål. Vid anfall på djupet skulle en mindre robot vara 
effektivare eftersom att man då kunde medföra ett större antal och därmed bekämpa 
fler mål.  
 

Även inom detta kriterium så finns det flest indikatorer som talar för att kompanierna använde 
sig av motståndarens svagheter i sin strid. Dessutom möjliggjorde de både för högre chef och 
för det egna förbandet att upptäcka motståndarens svagheter och undvika dennes styrkor. I 
och med att man inte genomförde anfall på djupet på en operativ nivå så missar man tyvärr 
möjligheten att på ett offensivt sätt angripa de vitala delar som motståndaren försöker skydda 
längre bak i sitt område. 

Sammantaget är kriteriet uppfyllt.  

Stridstekniska kriterier  
 
Eldkraft 
Det gick inte att inom plutonerna eller inom kompaniet nedhålla en motståndare och på så vis 
möjliggöra en rörelse. Robotarna användes för att bekämpa upptäckta mål och man hade inte 
med sig ammunition för att nedhålla. Däremot så innebar närvaron av helikoptrarna att de 
mekaniserade förbanden var tvungna att framrycka i låglinjer och försöka hålla sig dolda. 
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Detta minskade deras möjlighet att övervaka området runt om dem och på så vis kan man 
säga att hotet om kompaniets eldkraft kunde möjliggöra en rörelse. 

Istället så använde man sig av indirekt eld för att bekämpa eller nedhålla luftvärn och andra 
enheter så att dessa kunde passeras. 

Vid eldöppnandet med de egna robotarna var man tvungen att visa sig över trädtopparna 
relativt nära motståndaren och det var här störst risk för att bli upptäckt. Man använde sig då 
av indirekt eld för att kunna bekämpa motståndaren och samtidigt hålla sig dold.  

Minor användes i liknande syfte även om de inte var lika flexibla. De kunde läggas ut för att 
förhindra motståndaren viss rörelse och på så vis skapades områden där helikoptrarna kunde 
flyga ostört. De användes även för att skydda en urdragning efter genomfört eldöverfall.  

Vad gäller indikatorerna för kriteriet eldkraft så finns det en viss förekomst. Helikoptrarna 
hade begränsade möjligheter att nyttja eld för att möjliggöra egen rörelse. Fick de tillförda 
resurser kunde de däremot använda eldkraft för att röra sig. Rörelsen användes främst för att 
möjliggöra ytterligare bekämpning. Något som kan innebära att motståndarens kritiska 
sårbarheter angrips men inte nödvändigtvis.  

Kriteriet eldkraft uppfylls till viss del. 

Kombinerade vapen 
Inledningsvis då förbandet var ungt och taktiken och stridstekniken inte hade hunnit utvecklas 
så stred kompaniet till del enskilt. Även om striden på ett större plan genomfördes med andra 
förband så saknade den enskilda pansarvärnsstriden tydliga inslag av kombinerade vapen. 
Men utveckling skedde och slutligen så nyttjade man kombinerade vapen på flertalet sätt.  

1. Indirekt eld användes flitigt och denna leddes in från de egna helikoptrarna. Den 
indirekta elden användes enskilt till bekämpning men också för att tvinga 
motståndaren att röra på sig från en skyddad position till en för pv-robotarna mer 
lättåtkomlig plats.  
 

2. Minor och andra fältarbeten användes för att försvåra för motståndaren. Man använde 
dem för att få stopp på stridsfordonen vid platser där de lätt kunde nås med pv-robotar.  

 
3. Fältarbeten användes dels till att förstöra vägar eller broar för att på samma sätt som 

med minor stanna motståndaren.  
 

4. Då huvuduppgiften för kompaniet var att bekämpa motståndarens mekaniserade 
förband så stred man ofta tillsammans med de egna pansarbrigaderna. Detta innebar 
dels ett dilemma för motståndaren då man behövde ha det, i för hållande till 
stridsvagnarna, mer oskyddade luftvärnet längre fram i sina anfall. Dessa var givetvis 
lättare att slå ut för de svenska stridsfordonen än om de hade mött stridsvagnar. I 
övrigt så var det svårt att möta hot både från marken och från luften. Det nytillkomna 
hotet innebar ytterligare en dimension i striden och komplicerade för motståndarens 
uppträdande.  

 
Även om det inte var att utsätta motståndaren för ett dilemma så kompletterade de 
mekaniserade förbanden pvhkpkomp på ett bra sätt vid anfallsstrid. Eftersom pv-
striden genomfördes som eldöverfall var man till viss del beroende av att 
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motståndaren rörde sig in i eldområdet för att kunna bekämpa dem. Detta blir svårare 
vid anfallsstrid då motståndaren dels kan vara försvarsgrupperad och dels inte 
förflyttar sig lika mycket som vid anfallsstrid. Mekaniserade förband passar däremot 
bra för anfallsstrid och vid anfall blev kompaniets uppgift mer att observera och leda 
indirekt eld. 

Man kombinerade gärna kompaniet med just indirekt eld och små pionjärförband eftersom att 
man då inte behöver göra avkall på rörligheten som var en av de stora fördelarna med 
pvhkpkomp. Kompaniet var flexibelt och kunde enkelt kombineras med andra vapen.  

Detta kriterium uppfylls fullt ut. 

Reserver 
Om man ser till Linds syn på reserver så går det att dela upp rubriken reserver beroende på 
vilken nivå man utgår ifrån. Dels så kan den egna enheten ha reserver och dels så kan enheten 
användas som reserv av högre chef.  

Kompaniet bestod av två verkansplutoner och hade därmed ingen organisatorisk reserv inom 
sig. Dessutom fanns ingen möjlighet till att ersätta förstörda helikoptrar.  

Förbandet kunde användas som reserv och gjordes det då kompaniet var nytt. Men 
helikoptrarnas möjlighet att röra sig snabbt och obehindrat gjorde att man omvärderade detta 
och istället satte in dem tidigt. Även om de inte bekämpade motståndaren kunde de förse 
högre chef med underrättelser. Väl insatta i striden fortsatte de som regel under dagens ljusa 
timmar. Det var främst bristen på bildförstärkare som begränsade striden till dagsljus.  

Detta kriterium är inte uppfyllt då förutsättningarna för att använda kompaniet som reserv inte 
är optimala och då kompaniet sällan användes som för ett sådant syfte.  

Sammanställning delfråga 3 
Nedan redovisas en sammanställning av de olika kriterierna och till vilken grad de uppfyllts.  

Kriterium  Uppfyllt? 

En snabb beslutscykel Uppfyllt 

Uppdragstaktik Uppfyllt 

Kraftsamling Uppfyllt 

Styrkor och svagheter Uppfyllt 

Eldkraft Delvis uppfyllt 

Kombinerade vapen Uppfyllt 
Reserver Ej uppfyllt 
Tabell 2.114 

Tabellen visar att det Linds teorier var förenliga med pvhkpkomps taktik. Det finns endast ett 
kriterium som inte delvis är uppfyllt och en majoritet av kriterierna är uppfyllda fullt ut.  

Övningar och utvärderingar tyder på att kompaniet var framgångsrikt mot en mekaniserad 
motståndare och var en tillgång för armén. Trots att helikoptern i sig inte var väl skyddad så 
lyckades man med taktikanpassning att vara svårbekämpade både från mekaniserade förband 

                                                 
114 Egen sammanställd tabell. 
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och från flygstridskrafter. Detta innebar att man trots sitt ringa antal kunde överleva och 
komplettera armén genom att vara lättrörliga och erbjuda motståndaren ett hot från ytterligare 
en dimension.  

Både övningar och Linds teori om manöverkrigföring tyder på att pvhkpkomp skulle ha varit 
framgångsrikt i att besegra motståndaren. Framförallt tillsammans med övriga 
arméstridskrafter men även enskilt. 

4.1.4 Redovisning av delfråga 4 

Den fjärde delfrågan löd: Hur skulle taktiken kunna ändras för en ny uppsättning pvhkp 
för att bättre överensstämma med Linds teori? 

Som ovan visats stämde pvhkpkomps taktik väl överrens med Linds teori. Det finns ändå 
utrymme för förbättringar. Delfrågan avser förändringar i taktiken men i flera fall kräver det 
även en förändring av teknisk natur så som förbättrade sensorer och vapen.  

Ändringar som inte leder till förbättringar inom pv-uppgiften utan till de andra uppgifterna 
som kompaniet kunde lösa kommer inte presenteras eftersom att andra helikoptrar redan löser 
dessa uppgifter. Med dessa andra uppgifter avses transport, sjuktransport, 
kommunikationsflygning m.m. 

• Ökad omvärldsuppfattning och möjlighet att utnyttja motståndarens svagheter. I hkp 9 
använde man sig av papperskartor för att få en lägesbild och all uppdatering skedde 
genom tecken och signaler eller via radio. En av fördelarna med den amerikanska 
attackhelikoptern AH-64 Apache är att den kan dela ut målinformation till övriga delar 
av förbandet digitalt och även skjuta baserat på andras målinmätning. För ökad 
omvärldsuppfattning krävs två tekniska förändringar. 
 

o Ledningssystem. Även om ledningssystemet inte behöver vara fullt så avancerat 
som i AH-64 så skulle möjligheten att lägga till egen och motståndarens 
position samt att ge enklare order så som eldställningar och målområden vara 
en fördel. Det skulle innebära en ökad lägesuppfattning och därmed ge bättre 
underlag för beslut för varje helikopter. Dessutom kan ett bättre 
ledningssystem påskynda beslutscykelns genomförande då tiden för att skaffa 
sig en uppfattning om omvärlden är kortare.  
 
Enligt Thomas Stensson så var en viktig funktion av kompaniet att de kunde 
agera som högre chefs ögon i terrängen. Även vid ett sådant exempel 
påskyndar ett digitalt ledningssystem beslutscykeln då mer information kan 
överföras snabbare.  

o Sensorer. Hkp 9 hade ett kikarsikte som enda sensor om man bortser från att 
flygförarna även kunde gå ur helikoptern och lyssna samt spana med kikare. 
Idag utrustas de flesta militära helikoptrar för att kunna användas med 
bildförstärkare. Detta ger möjligheten att flyga lågt och upptäcka mål även 
nattetid. Dessutom är samtliga nya svenska helikoptrar (hkp 14, 15, 16) 
utrustade med termisk infraröda (TIR) kikare vilket gör det lättare att upptäcka 
mål både vid dag, natt och nedsatt sikt på grund av väder.  
 
En förbättring av sensorerna ökar flexibiliteten hos förbandet eftersom att man 
kan använda dem dygnet runt och i sämre väder än tidigare. Den högre 
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tillgängligheten ger fördelar gentemot alla identifierade kriterier. Förbättrade 
sensorer gör också att man kan upptäcka motståndaren innan man själv blir 
upptäckt. Till exempel om man strider mot en motståndare med begränsad 
spridning av mörkerhjälpmedel så kan man fokusera bekämpningen nattetid 
och med TIR-sikten få en fördel gentemot motståndarens förband. Detta är ett 
exempel på hur ett tekniskt övertag leder till en svaghet hos motståndaren. 

• Genomföra strid på djupet. Lind talar om vikten av att ta sig förbi motståndarens linjer 
och kunna angripa viktiga och sårbara mål så som logistik och ledning, det vill säga 
strid på djupet. Detta gjorde man till viss del på den taktiska nivån men då helikoptern 
var oskyddad och inte signaturanpassad ansågs risken vara för stor. För att kunna 
genomföra sådana operationer behövs därför ett antal tekniska förbättringar. 
 

o Bräddad vapenlast. Helikoptrarna bar en vapenlast som var liten till antalet men 
med stor verkan som framförallt är anpassad för hårda mål så som stridsfordon. 
För att öka flexibiliteten avseende målval så bör helikoptern kunna bära med 
sig mer och varierad vapenlast.  
 

o Signaturanpassning och ballistiskt skydd. Hkp 9 saknade ballistiskt skydd och 
var därför känslig för eldhandvapen och splitter. Den var heller inte 
signaturanpassad vilket gjorde den lätt att hitta med TIR-kameror och radar om 
man inte flög dolt bakom terrängen. Dessa förbättringar krävs för att kunna 
genomföra strid på djupet utan ohållbara förluster.  

 
• Använda kompaniet som reserv. Lind betonar att reserven är viktig för att dra nytta av 

uppkomna möjligheter och exploatera framgångar. I fallet med pvhkpkomp är det ett 
svårt dilemma i fall de ska vänta som reserv eller användas i striden från början. 
Helikoptern är snabb och kan därmed sättas in fort när en möjlighet uppenbarar sig. 
Samtidigt som den är en begränsad nyckelresurs som bör användas så mycket det går.  

 
Pvhkpkomps taktik överensstämde som ovan nämnts väl med Linds teorier och möjligheterna 
till förändringar är därmed mer av teknisk art än taktisk.  

5. Avslutning 

5.1 Diskussion av resultatet 

Syftet med uppsatsen var att utifrån William S. Linds teori om manöverkrigföring utvärdera 
om pvhkpkomp framgångsrikt bidrog till att besegra motståndaren.  

Det framkommer tydligt från det insamlade materialet att förbandet var framgångsrikt. Sett 
ifrån den enkla helikoptern som användes så lyckades man väl med sin taktik. Det var både 
svårt för motståndaren att skydda sig mot ett tredimensionellt hot likväl som att upptäcka och 
bekämpa helikoptrarna. Kompanierna kunde även bidra med ett lättrörligt understöd som 
armén till stor del saknade. 

Det är svårt att utvärdera ett helikopterburet vapensystem utan att fastna i diskussioner om 
upptäckt och överlevnad. Studier som genomfördes på 70- och 80-talet tyder på att det var 
svårt att upptäcka helikoptrar som flög lågt och höll sig dolda. Det har dock skett en stor 
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utveckling både på hot- och skyddssidan men nutida studier om vilken sida som fått flest 
fördelar av teknikutvecklingen har inte hittats.  

Motståndarsidans möjligheter att upptäcka helikoptrar har förbättrats både genom en 
utveckling av radar och TIR. Bland annat kan flygplanens egen radar med hjälp av 
dopplerteknik urskilja föremål som rör sig. Men då hkp 9 helt saknade signaturanpassning så 
finns det idag större möjligheter till förbättringar vad gäller att undvika upptäckt än vad det 
gör för sensorerna. Både hkp 14 och 16, för att använda sig av exempel inom Försvarsmakten, 
har inbyggd verkan- och motmedelssystem (VMS) och helikoptern är anpassad för att ge en 
liten IR- och radarsignatur. Detta gör att både upptäckt och bekämpning blir svårare och 
förutsatt att man fortfarande använder sig av taktiken att hålla sig dold så är det oklart om 
teknikutvecklingen innebär ökade hot eller om det fortfarande är finkalibrig eld som är 
farligast.  

Linds teori om manöverkrigföring ligger väl i linje med synen i den svenska försvarsmakten. 
Det är därför inte konstigt att ett förband som sätts upp i Sverige överrensstämmer med hans 
teori i allmänhet och manöverteorin i synnerhet.  

Inom manöverkrigföring generellt betonas vikten av tempo. Detta är något som helikoptrar 
kan bidra med till markstridskrafterna. De kan tillryggalägga långa sträckor på kort tid och de 
är slagkraftiga även i små enheter. I en uppsats skriven i USA av överstelöjtnant James M. 
Redman föreslås att attackhelikoptrar kommer att bli framtidens manöverstyrka mycket på 
grund av deras tempo och lättrörlighet.115 Attackhelikoptrar kan förevisso dominera slagfältet 
på ett sätt som inte en pvhkp kan. Men den stora fördelen med en bestyckad helikopter är just 
möjligheten att genomföra strid på djupet. Att kunna ta sig in bakom motståndarens linjer för 
att komma åt en specifik identifierad sårbarhet lämpar sig väl för ett helikopterförband i och 
med att de är svåra att upptäcka och att de kan utvärdera sin egen verkan på plats.  

Av kostnadsskäl är en ren attackhelikopter inte troligt för svensk del under överskådligt tid. 
Det finns dock en möjlighet att tillföra beväpning till FMs redan existerande helikoptrar och 
på så vis kan samma helikopterpark utnyttjas till flera uppgifter. Hkp 15 används av Belgiska 
armén som pvhkp, med tillägg av VMS och visst ballistiskt skydd ökar dess 
överlevnadsmöjligheter. Hkp 16 finns i USA som en bestyckad understödshelikopter med en 
beväpning likvärdig en attackhelikopter. Hkp 16 har till skillnad från hkp 9 och 15 ett 
kvalificerat skydd i grunden med både VMS och ballistiskt skydd.  

I dagens försvarsmakt med en betydligt mindre numerär än under 90-talet så ökar vikten av att 
snabbt kunna sätta in förband samt att snabbt kunna verka över en stor yta. En bestyckad 
helikopter har fördelen att den snabbt kan vara på plats för att försvåra motståndarens 
styrketillväxt tills dess att de mekaniserade förbanden anländer. Dessutom kan de tillsammans 
med övriga helikopterresurser snabbt omgruppera granatkastare och på så vis även kunna leda 
in indirekt eld. En bestyckad helikopter är också ett komplement till lättare infanteriförband. 
Genom att understödja dessa enheter ges även små förband möjligheten till stor och precis 
eldkraft. Problemet idag är att FM kan transportera trupp med helikopter, men vi kan inte 
understödja dem.  

                                                 
115 James M. Redman. Changing roles: The attack helicopter as the dominant maneuver force. Uppsats. Faculty 
of the Naval War College. 1998, s. 1f. 



Anders Ekstedt Självständigt Arbete 2012-05-10 

31 
 

5.2 Förslag på vidare forskning  

Den här uppsatsen ger exempel på för- och nackdelarna med pvhkpkomp och styrker dessa 
med hjälp av en vedertagen militärteori. Det vore av intresse att närmare studera utfallet av 
övningar och undersökningar för att se om sådan information kan komplettera bilden av 
kompaniet.  

Det har överlag skrivits lite i Sverige om hur helikopterresurser bäst ska nyttjas. De senaste 
årens fokus inom markarenan på medicinsk evakuering och flygräddning är enligt min åsikt 
olycklig då det är ett mycket begränsat sätt att se på helikopterns möjligheter. Därför vore en 
utblick mot exempelvis Nederländerna och hur de använder sina luftburna styrkor intressant 
att göra. Nederländerna är en relativt liten nation men med en hel luftburen brigad. 

Vidare bör det undersökas hur ett beväpnat helikopterförband i dag ska se ut med den hotbild 
som teknikutvecklingen skapat. Vid ett sådant uppsättande finns definitivt många lärdomar att 
behålla från pvhkpkomps tid vilka gör att man inte behöver uppfinna hjulet igen. En sådan 
undersökning borde innefatta vilka uppgifter en beväpnad helikopter bör ha, vilka för- och 
nackdelar den har och hur den kan komplettera övriga flyg-, marin- och markstridskrafter.
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