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Stridsvagnar i djungel 
- En studie av stridsvagnar i djungelkrigföring under 1900-talet. 

 
Ämnesbeskrivning 

Stridsvagnars nyttjande i djungel diskuteras inte flitigt i Sverige, och detta faller sig naturligt 

då vårt land inte har någon djungel och/eller regnskog. 

Dock så har vi skickat stridsfordon och pansarbilar till nationer som hade djungelterräng, och 

det kan inte uteslutas att stridsvagnar en dag skickas till nämnda terräng. 

 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på om stridsvagnar är lämpliga i djungelkrigföring, samt 

ta reda på vilka styrkor och svagheter de har däri. 

 

Stridsvagnens förmåga att verka i djungeln analyseras utifrån tre av de grundläggande 

förmågorna: verkan, rörlighet samt skydd. 

Dessa behandlas först enskilt för att påvisa styrkor och svagheter som stridsvagnar och 

enskilda system har i tät skogsvegetation. 

Slutligen analyseras de tillsammans med händelser från tidigare konflikter, främst andra 

världskriget och Vietnamkriget, för att få ett resultat som behandlar moderna fordon. 

 

Resultatet som utmärkte sig under uppsatsen var att stridsvagnen som system fungerade, 

samt att resultatet som en stridsvagnsenhet endast är om högre chef kan nyttja den på rätt 

sätt. 
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Tanks in jungle 
 - A study of tanks operating in junglewarfare during the 20

th
 century. 

 

Abstract 

The usage of tanks in jungles isn’t discussed in Sweden, and this is naturally because of the 

lack of jungles in our nation. 

We have although sent infantry fighting vehicles and armored cars to nations that had jungle 

terrain, and it can’t be excluded that we one day will send tanks to said terrain. 

 

 The purpose of this paper is to examine if tanks is proper to use in jungle warfare, and to 

examine their strengths and weaknesses in therein. 
 
The capabilities of the tank in jungle terrain are analyzed from three of the basic capabilities: 

weapons effect, movement and protection. 

They will be looked at separately at first to show strengths and weaknesses that tanks and 

separate systems have in dense Forrest terrain. 

Finally the capabilities will be analyzed together with previous conflicts, mostly the second 

world war and the Vietnam war, to get a result that is treating modern vehicles. 

 

The result that was showing during the paper was that the tank as a system worked in jungle 

terrain, and that the effectiveness of a tank unit is depending on the commanding officer, and 

that he can use the unit in the right way. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Stridsvagnen gjorde sitt inträde i krigshistorien i slaget vid Somme redan 1916

1
. Sedan dess 

har systemet stridsvagn visat sig på slagfältet i många olika modeller och storlekar. Grundidén 

att ha ett mobilt vapensystem som kan ta sig fram överallt
2
 spred sig vidare och utvecklades 

till trupptransportfordon, med beväpning och utan, och även haubitsar på banddrivna chassin 

har utvecklats. 

Exempel på ovan nämnda system i Sverige är strf (stridsfordon) 9040
3
 och BKan (bandkanon) 

1A/C
4
 som båda är utvecklade och tillverkade i Sverige och har således kunnat tillverkas efter 

de önskemål som Försvarsmakten/Krigsmakten hade. 

Den sista stridsvagnen som utvecklades och nyttjades i Sverige var den tornlösa Strv 

(stridsvagn) 103. De sista fasades ur tjänst 2001, och de hade varit en del av Försvarsmakten 

sedan 1967.
5
 

Det testades nya koncept för egna svenska stridsvagnar, men i slutänden valde man att köpa in 

de tyska Leopard 2A5
6
 och på grund av det beslutet förlorades möjligheten att skräddarsy en 

stridsvagn efter egna önskemål. 

 

1.2 Problemformulering 
Försvarsmaktens uppgifter har blivit mer internationella under de senaste decennierna i och 

med mission som Bosnien, Liberia och Afghanistan. Anledningen till att jag nämner just 

dessa insatser är att i alla tre har fordon med ökat skydd och ökad rörlighet nyttjas. I Bosnien 

var det PBV (PansarBandVagn) 302 som nyttjades av den mekaniserade bataljonen
7
, i Liberia 

och Afghanistan har Strf 90 nyttjats
8
 av de mekaniserade enheterna. 

Detta i kombination med den ökade internationella verksamheten leder till att det inte kan 

uteslutas att Sverige en dag skickar stridsvagnar på missioner, så som Danmark och Kanada 

har gjort,
9
 och då nästa missionsområde och dess klimat är okänt. 

Det kan då vara av vikt för Försvarsmakten av att ta reda på om stridsvagnar klarar av att 

operera i vissa klimat. 

Strf 90 har, som nämnt ovan, redan opererat i både öken och djungel och de lärdommar som 

                                                 
1
 Forty, George, (2002) Tank Commanders, s. 16-17, Caxton Editions 

2
 Ibid, s. 7 

3
 Svantesson, Carl-Gustaf & Lindström Rickard O., (2009) Svenskt Pansar, s. 102 

4
 Ibid, s. 86 

5
 Ibid, s. 82 

6
 Ibid, s. 112-115 

7
 Ibid, s. 81, http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-

insatser/Avslutadeinsatser/Truppinsatser/IFORSFOR--Bosnien/ 13:39 10/07/2012 
8
 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Avslutadeinsatser/Truppinsatser/UNMIL--Liberia/ 

13: 41 10/07/2012, http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Afghanistan--Isaf/Nyheter/Det-ar-

pa-riktigt-nu-De-skjuter-pa-oss/ 13:50 10/07/2012 
9
 Svantesson, Carl-Gustaf & Lindström Rickard O., s. 200 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Avslutadeinsatser/Truppinsatser/IFORSFOR--Bosnien/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Avslutadeinsatser/Truppinsatser/IFORSFOR--Bosnien/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Avslutadeinsatser/Truppinsatser/UNMIL--Liberia/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Afghanistan--Isaf/Nyheter/Det-ar-pa-riktigt-nu-De-skjuter-pa-oss/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Afghanistan--Isaf/Nyheter/Det-ar-pa-riktigt-nu-De-skjuter-pa-oss/
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dragits från de missionerna borde kunna implementeras i tyngre system. Dock, som ett lättare 

fordon skiljer sig vissa delar markant mot de tyngre stridsvagnarna. 

Därav finns det ett krigsvetenskapligt värde gällande aktuella doktriner, om man enligt de 

föreskrifter och metoder som finns kan nyttja stridsvagnar på ett effektivt och lämpligt sätt i 

djungelkrigföring. 

 

1.3 Syfte och frågeställning 

1.3.1 Syfte 

Att fordon av olika typer har nyttjats, och nyttjas, i internationella missioner är naturligt i 

dagens läge. Därav kan det inte uteslutas att tyngre system, så som stridsvagnar, en dag 

kommer skickas till en mission där behovet av tyngre system finns.  

Och då området samt klimatet i dagens läge är okänt uppstår ett behov av att ta reda på om de 

tyngre systemen klarar olika klimat. 

Således blir syftet att ta reda på om stridsvagnar och andra tyngre, bandgående system kan 

nyttjas effektivt i en djungel, och om systemet rent tekniskt kan klara av de hinder som kan 

uppstå. Med nyttjas effektivt i en djungel menas då självfallet doktriner och dylikt. 

1.3.2 Frågeställning 

Är stridsvagnar möjliga att nyttja effektivt i djungelkrigföring? 

 Är de effektiva att nyttja ur ett tekniskt perspektiv? 

 Utifrån föregående frågeställning, kan doktriner/taktiker leda till systemet

 stridsvagnar kan nyttjas framgångsrikt i tät terräng? 

  

1.4 Avgränsningar 

1.4.1 Litteraturavgränsingar 

Under uppsatsen kommer jag att analysera böcker som behandlar pansar i djungelkrigföring. 

Detta kommer att ske med en kvalitativ textanalys då utbudet i litteratur och källor i ovan 

nämnda klimat är begränsat. 

I dessa böcker kommer tyngdpunkten av analysen att ligga på hur de har nyttjats, men även 

till en betydande del hur de var konstruerade samt beväpnade då de även kommer att 

analyseras som ett rent tekniskt system till viss del. 

Då jag har sökt litteratur har jag nyttjat mig av ett antal inkluderings- och 

exkluderingskriterier, för att kunna hitta rätt typ av information för uppsatsen. 

De inkluderingskriterier jag hade var att litteraturen var tvungen att behandla 

djungelkrigföring, samt att det skulle finnas information om hur stridsvagnar och andra 

bepansrade fordon har nyttjats. 

Således kommer även fordon som svenska Strf90 och amerikanska M113 också att 

analyseras, trots att de inte tillhör kategorin stridsvagnar. 

De vagnar och doktriner jag kommer nyttja för min analys kommer främst vara västerländska 
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och i vissa fall ryska. Detta då det är främst den delen av världen där stridsvagnen och dess 

doktriner utvecklats mot dagens. Exempelvis kommer jag inte att analysera japanska vagnar 

eller taktiker då dessa var underlägsna europeisk och amerikanska motsvarigheter.
10

 

Det sista inkluderingskravet var att konflikten skulle ske efter första världskriget, då det var 

vid den tidpunkten som stridsvagnen utvecklades. 

Således blev mina exkluderingskriterier följande: De fick inte behandla luft- eller sjöstrid, 

infanteristrid i ren form var uteslutet. Undantaget i detta var om infanteriet var mekaniserat. 

1.4.2 Forskningsavgränsingar. 

De avgränsningar jag nyttjar i min forskning för att underlätta arbetet samt möjligheten att 

läsa och förstå handlar om de tekniska och taktiska perspektiven. 

I de tekniska kommer jag att titta på de tre synbara punkterna på stridsvagnen; rörlighet, 

skydd samt verkan. Detta för att ge en snabb inblick i hur systemet i sig klarar 

djungelkrigföring. 

Vad gäller nyttjande kommer högre nivåer analyseras, det vill säga på bataljons nivå och 

högre. Denna avgränsning är vald då det finns mycket information på lägre nivåer, ned till 

enskild vagn, i form av dagböcker och biografier. Och på den låga nivån kan det missas om 

systemet och taktiker är verkansfulla då en enskild händelse kan leda till att ett fordon eller en 

pluton ger en bild som antingen är överdrivet positiv eller negativ gällande stridsvagnens 

förmåga i djungel. 

1.5 Tidigare forskning 

I Sverige finns det av svenska författare och svenska Försvarsmakten väldigt lite tidigare 

forskning vad gäller stridsvagnars förmåga i tätbevuxen skog i tropiskt klimat. Dock så finns 

det rikligt med forskning från andra nationer. Två av de nationer där det kommer mycket 

forskning från är Frankrika samt U.S.A., vilket är logiskt med tanke på deras operationer i 

Sydostasien. 

Vad gäller tidigare svensk forskning kommer jag att nyttja två uppsatser av svenska 

officerskadetter som forskat om saker jag anser ha tyngd för djungelkrigföring eller är 

närliggande område; fjärrstyrd vapenstation samt stridsvagnar i urban miljö. 

Ett av de ämnen som tidigare forskning behandlat är stridsvagnar i urban miljö.  

De slutsatser som uppsatsförfattaren drog var behovet av ökat skydd på torntaket, samt ett 

ökat behov av metoder att verka på olika nivåer. Detta innebär allt från eventuellt skydd eller 

verkan mot minor upp till en förmåga att verka mot hustak. 

En annan slutsats som dras är att strid i bebyggelse gynnar en lågteknologisk motståndare, 

denna slutsats kommer sig av att förluster hos tyngre fordon blir högre i bebyggelse då de inte 

har en samma möjlighet att verka på alla nivåer i dagens läge.
11

 

                                                 
10

 Weist, Andrew & Mattson, L. Gregory, (2001) The Pacific war, s. 19, 218, Amber Books Ltd; Forty, (2002) s. 

154; Foss, F. Christopher, (1983) s. 152, Frank Stenvalls förlag 
11

 Geranpayeh, Sam, Ställer användningen av stridsvagnssystemet i urban miljö nya krav på systemet?, (2011) 

MHS Karlberg 
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Det har även forskats om utveckling hos stridsvagnar, och då forskat om hur verkan ska 

kunna ökas.  

Särskilt fjärrstyrda vapenstationer har behandlats, och två av de slutsatser som dras är att 

möjligheten till verkan samt observation i en målrik miljö ökar markant då ytterligare ett 

system nyttjas. 

En slutsats som är av vikt för min uppsats är den att författaren påpekar att möjligheten till 

verkan och observation i bebyggelse eller tät skog ökas, och då är det främst den senare delen 

som är av vikt för min uppsats.
12

 

Det har även forskats om doktriner, taktiker och strategier angående hur krigets i Vietnam 

utkämpades. Detta behandlar inte endast stridsvagnar, utan kriget i stort. 

Detta område forskade Lewis Sorley om. Sorleys bakgrund är militär, han gick på West Point 

(den amerikanska militärhögskolan) och tjänstgjorde på stridsvagnsenheter i både Vietnam 

och Tyskland. 

Det han kom fram till i sin forskning angående hur kriget fördes var att man skickade fel 

personer för att leda styrkorna, och då nämner han general Westmoreland i sina slutsatser. 

Även den amerikanske försvarsministern under konflikten, Robert S. McNamara, saknade rätt 

kompetens kommer Sorley fram till i slutsatserna.
13

 

Sorley är prominent då han har erfarenhet från den terrängen och den typen av krigföring 

uppsatsen handlar om, då inkluderat stridsvagnar i djungelterräng. Och i hans forskning kom 

han fram till att stridsvagnar nyttjades effektivt i Vietnam under general Abrams, och detta är 

tack vare den förändring av taktik som Abrams nyttjade.
14

  

1.6 Disposition 

1.6.1 Inledning 
Kapitel 1 inleds med en kort bakgrund för hur stridsvagnen och bandfordon har kommit 

till, och där ges även exempel på svenska fordon av respektive system. 

I delkapitel 1.2 presenterar jag det problem som ligger till grund för uppsatsen. 

Efter problemformuleringen presenteras analysen syfte i kapitel 1.3, där jag redogör för  

det syfte som uppsatsen är skriven. 

I detta kapitel presenterar jag även en lista med centrala begrepp, så att läsaren kan förstå 

eventuella förkortningar som dyker upp. 

1.6.2 Metod 

I kapitel 2 Metod presenterar jag den metod jag nyttjat, och även hur den har nyttjats under 

analysen. Det presenteras även varför jag har valt de verktyg jag nyttjade och inte andra 

alternativ som fanns tillgängliga. 

                                                 
12

 Sellberg, Martin, Remote Weapon Station: Nya möjligheter till verkan och stridsteknik, (2010) MHS Karlberg 
13

 Wiest, Andrew, (2006) Rolling thunder in a gentle land, s. 189-191, Osprey Publishing 
14

 Ibid, s. 189-191 
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I underkapitel 2.2 diskuterar jag kring den analys av de källor som har nyttjats i uppsatsen. 

Jag diskuterar även två av böckerna mer ingående då jag identifierade ett behov av detta hos 

dem. 

1.6.3 Teori 

I kapitel 3 diskuterar jag den teori som använts för uppsatsen, och denna analys är i delar mer 

ingående i detaljer då jag har nyttjat mig av en svensk doktrin som teori. 

1.6.4 Empiri 

I kapitel 4 presenterar jag den empiri som jag funnit i mina referenser. Detta kapitel är indelat 

i fyra underkapitel som var för sig presenterar de fakta jag nyttjat inom verkan (4.1), rörlighet 

(4.2), skydd (4.3) samt nyttjande och doktriner (4.4) 

1.6.5 Resultat och analys 

I resultat och analysdelen, vilket är kapitel 5, diskuteras de olika förmågorna och nyttjandet. 

Även här är det indelat i underkapitel där var sak diskuteras för sig, och efter var kapitel 

presenteras korta slutsatser gällande var del. 

1.6.6 Slutsatser 

I kapitel 6 finns analysens slutdiskussion, där jag presenterar mina resultat och diskuterar 

kring dessa. Det finns även två underkapitel, i 6.1 presenterar jag vikten av min analys för 

Försvarsmakten och för det aktuella forskningsläget. 

Det sista som sker i kapitel 6 är att jag i underkapitel 6.2 presenterar mina förslag till vidare 

forskning. 

1.6.7 Referenslista 

Sista kapitlet i analysen, kapitel 7, är en referenslista där jag presenterar mina referenser. 

Dessa är indelade efter var de är funna, om de är tryckta referenser, hämtade från internet eller 

tidigare uppsatser. 

 

1.7 Centrala begrepp 
AKAN – Automatkanon 

Djungelterräng - NE.se definierar djungel som 

 ”tät, tropisk skogsvegetation (inte enbart regnskog), ursprungligen i Indien”
15

 

Då en djungel innehåller regnskog enligt resonemanget ovan så kontrollerades även hur det 

beskrevs enligt NE.se: 

”regnskog, ständigt grön skog i områden med en årsnederbörd av minst ca 1500 

mm, ofta väsentligt mer, fördelad över minst 9-10 av årets månader. Egentligen 

regnskog (tropisk regnskog) finns enbart i tropikerna, men vissa tempererade 

områden med fuktiga västvindar under större delen av året sägs ha tempererad 

                                                 
15

 http://www.ne.se/djungel 
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regnskog, t.ex. på Nordamerikas nordvästra kust, i s. Chile och på Nya Zeeland. 

Tropisk regnskog finns framförallt i norra och centrala Sydamerika, ö. 

Centralamerika, Västindien, Väst- och Centralafrika, ö. Madagaskar, 

Sydöstasien, Nya Guinea med kringliggande öar samt n.ö. Australien.”
16

 

De delar som är geografiskt intressanta för denna uppsats enligt ovanstående text är 

Sydostasien samt Nya Guinea med de kringliggande öarna. 

Sammanfattande definition av djungel i denna uppsatsen blir att det är en tät skogsvegetation 

med hög nederbörd och högre temperatur än i Sverige. Den täta vegetationen innehåller både 

stora och gamla träd samt en tät undervegetation. 

IRV – Infra Red Vision, infraröd syn 

Keramer – Icke metalliska material, används som huvuddel i kerampansar
17

 

KSP – Kulspruta 

PBV – Pansarbandvagn, ett transportfordon med lättare bepansring och beväpning, många 

gånger bandgående, exempelvis svenska PBV 302
18

 och PBV 401
19

 (från början 

ryska/sovjetiska MTLB) finns dock även hjulgående modeller (KÄLLA). 

PV- Pansarvärn, vapen med uppgift att bekämpa bepansrade fordon 

RSV – Riktad SprängVerkan, en metod som nyttjas för att öka effekten hos pansarvärnsvapen 

Strf – Stridsfordon, tyngre transportfordon för skytte med bättre möjlighet att delta i strid 

jämfört med lättare bepansrade och bestyckade PBVer. Exempel på stridsfordon är svenska 

Strf9040
20

 och ryska/sovjetiska BMP (i Sverige känd som PBV 501)
21

. 

Strv – Stridsvagn 

TG – Terräng 

Und/Info – Underrättelse och information  

  

                                                 
16

 http://www.ne.se/regnskog 
17

 Andersson, Kurt et. al, (2009) Lärobok i militärteknik vol. 4, s. 83, Elanders 
18

 Svantesson, Carl-Gustaf & Lindström Rickard O., s. 78-81 
19

 Ibid, s. 116-117 
20

 Svantesson, Carl-Gustaf & Lindström Rickard O., s. 102-104 
21

 Ibid, s. 118-119 
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2 Metod 

2.1 Metod 
Den metod som jag kommer att nyttja i uppsatsen är en kvantitativ textanalys

22
, det rör sig om 

ett fåtal källor till skillnad från undersökningar där man kan finna mycket information på 

internet eller tidsskrifter. 

Jag kommer även nyttja en kvalitativ
23

 textanalys vid vissa platser, så som de där Peaveys 

material behandlas då detta är en dagbok. 

I flera metodhandböcker framhålls den kvantitativa metoden som en metod med ett mer 

praktiskt tillvägagångssätt, exempelvis observation eller verbala metoder.
24

 

Dock så kommer denna kvalitativa analysen behandla texter, och inte interljuver.  

Uppsatsen i sig är en analys
25

 av de förmågor en stridsvagn besitter. Detta i sig är en grundare 

analys med djupare inslag. Den analys som går djupast kommer dock att vara den som rör 

nyttjandet. 

Den kvantitativa textanalysen valdes som ett inledande analysverktyg för att analysera 

relevant information ur empirin i analysdelarna som berör verkan, skydd och rörlighet. 

Kvantitativ analys nyttjades då de delar som inbegriper förmågorna hos ett fordon är relativt 

fasta. Det som där kan diskuteras är terrängen och då framförallt olika typer av träsk som har 

olika god bärighet för fordon. I övrigt är den insamlade data fast, exempelvis gällande hur en 

viss typ av ammunition beter sig. Detta för att skapa en förståelse för enskilda delar ur 

systemet samt systemet i helhet innan dessa slutsatser tas med i beaktande vad gäller den 

slutliga analysen och diskussionen. 

Detta kommer att ske med en kvalitativ textanalys, då nyttjandet kräver en djupare förståelse 

för att kunna analyseras på ett effektivt sätt. Det var också ett behov då en annan typ av data 

behandlades jämfört med den som nyttjades under de delar som rör förmågor vilka många 

gånger rör sig om fasta värden. Den kvalitativa textanalysen förde fram uppsatsen genom att 

ge mig en förmåga att analysera nyttjanden under olika krig, operationer och ledare på en 

lämplig nivå. 

Valet av textanalys var inte självklart från början. Det stod klart att uppsatsen svårligen kunde 

baseras på interjuver eller enkäter då de som deltagit i den typen av krigföring som är av 

intresse för uppsatsen inte finns i Sverige. 

Vid en tidpunkt fanns det en tanke att nyttja en form av matris för de grundläggande 

förmågorna och stridsvagnens förmågor. Dock så valdes denna metod bort då dessa inte 

skulle kunna analyseras lika djupt. Teorin hade i det här fallet blivit lidande och därmed hade 

resultatet troligen blivit väldigt annorlunda från det som presenteras i kapitel 6.  

                                                 
22

 Denscombe, Martyn, (2011) Forskningshandboken, s. 327-328, 319-325 
23
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al., (2011) Handbok i Kvalitativa Metoder, s. 11-13 
25

 Denscombe, Martyn, (2011) Forskningshandboken, s. 319 
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De delar som nyttjas i analysen gås igenom noggrant under kapitlet ”Teori”. 

Slutligen kommer slutsatser att dras baserade på samtliga analyser och diskuteras. 

 

2.2 Källor & källkritik 
Många av böckerna är skrivna av västerländska författare som nyttjat blandad litteratur. Därav 

är det främst europeiska och amerikanska taktiker, befälhavare och fordon som stått i 

centrum. Den tendens man kan finna, mer än den västerländska inriktningen, är gällande 

delarna från andra världskriget som behandlar de japanska vagnarna och hur underlägsna de 

var sina europeiska och amerikanska motsvarigheter. Detta finns det dock en möjlighet 

kontrollera om detta stämmer genom att jämföra flera böcker. 

Flera av mina källor är andrahandskällor, och de baserar sig på annan litteratur. Dock så har 

flera av författarna själva tjänstgjort i olika försvarsmakter, och när det gäller de amerikanska 

så har flera tjänstgjort under Vietnamkriget. 

Närheten i tid till de konflikter som diskuteras varierar, dock så kan tveksamma händelser till 

del bekräftas genom att även här jämföra de olika källorna. 

Det finns två böcker som behöver en djupare granskning, den första då det är en biografi från 

Vietnamkriget och den andra då författaren upplevs som en försvarare av de brister som finns 

i systemet och skyller dessa på felaktigt handhavande. 

2.2.1 Tank Commanders: Knights of the modern age 

Boken i sig behandlar stridsvagnar och kända personer inom stridsvagnens utveckling samt 

befälhavare och dylika som tagit fram de taktiker och doktriner som idag nyttjas av 

stridsvagnar. 

Författaren, George Forty, deltog själv inte i några av dessa konflikter, dock så tjänstgjorde 

han i Royal Tank Regiment i Storbritannien under 32 år, och var vid sitt avsked 

överstelöjtnant. 

Detta betyder dock att han tjänstgjorde under Vietnamkriget, och således kunde följa hur 

stridsvagnar nyttjades. 

Texten upplever jag som tendensiös, då den i mångt och mycket berör stridsvagnar och 

försöker ge dessa ett gott rykte i flera konflikter. Flera misslyckanden ges förklaringar till 

varför de misslyckades, och detta skylls många gånger på hur fordonen nyttjats och vad för 

fordon det har varit. Ett exempel är en fransk styrka i Indokina som förgjordes efter flera 

bakhåll. Detta skylls på att det var lättare fordon, artilleri och endast tio lätta stridsvagnar.
26

 

Källorna som Forty nyttjat är skrivna mellan 1920 och 1988, och samtliga berör stridsvagnar i 

olika kontexter. Flera är skrivna av militär personal, dock så är de flesta skrivna av författare 

med civil bakgrund. 

                                                 
26
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Som i Rolling Thunder är källorna så pass många att det inte gör sig att analysera alla han har 

nyttjat. Dock så innehåller flera av böckerna ren fakta, av namnen att döma, samtidigt som de 

flesta skrivna av militär personal är biografi-liknande böcker. 

Då mycket av texten är positivt lagd för stridsvagnar så kan man tolka att han har valt att 

nyttja litteratur som mest belyst stridsvagnens goda sidor. Författaren verkar ha valt bort de 

böcker som beskriver stridsvagnars misslyckande, och där man inte kan ge förklaringar som 

belyser att de som nyttjade fordonen gjorde misstag. 

2.2.2 Praying for slack 

Denna bok är skriven av en vagnchef i en M48A3 Patton under Vietnamkriget. Dock skrev 

han ner sina upplevelser ett antal år efter kriget, så en del minnen kan ha förändrats eller 

försvagats på grund av tiden mellan det att han upplevde sakerna och när han skrev ner de. 

Jag uppfattar inte boken som tendensiös, då han många gånger sakligt beskriver det han var 

med om samt hur han kände. När man läser boken får man inte känslan av att författaren är 

intresserad av att påverka en opinion. 

Att boken skrevs flera år efter konfliktens slut kan dock tolkas på två sätt: att den blir mindre 

tendensiös då konflikten inte är aktuell alternativt att förklara konflikten för opinionen så att 

uppfattningen om konflikten förändras. 

Här anser jag att det första alternativet är det mer troliga, då det redan finns mycket litteratur 

om den aktuella konflikten och en bok bör inte göra någon större skillnad hos opinionen. 

Boken är inte beroende av andra källor, då författaren baserar sin bok på egna upplevelser och 

inte källor och böcker från andra författare. 

Vad gäller urval så är det samma sak där; då författaren inte förlitar sig på några andra källor 

än sig själv så är det inte aktuellt att ta upp vilka källor han har valt alternativt inte valt. 
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3 Teori 

Stridsvagnen har från början konstruerats med tre förmågor i åtanke: eld, rörelse och skydd.
27

 

Dessa tre förmågor är gemensamma med tre delar ur den svenska matrisen för grundläggande 

förmågor vilka är 6 till antalet och är verkan (eld), skydd, rörlighet, und/info, uthållighet samt 

ledning.
28

 

Betydelsen av dessa tre förmågor, verkan, skydd och rörlighet, kan tyckas lite oklar när det 

kommer till diskussionen rörande doktriner och praktiskt nyttjande. 

Dock så måste stridsvagnen som system uppbyggt på dessa förmågor analyseras och 

diskuteras för att sedan kunna dra slutsatser rörande effekten av hur systemet nyttjas. 

Detta ka antingen påvisa en svaghet som förebyggs tack vare ett visst sätt att nyttja systemet 

alternativt en svaghet i hur systemet kan nyttjas. 

Utan förståelsen för hur systemet verkar enskilt blir det svårt att dra slutsatser rörande dess 

nyttjande och funktion under större och mindre operationer. 

Teorin kommer nyttjas genom att analysen kommer att delas in i fyra delar; Först de tre 

förmågor som nyttjas från teorin, där de kommer att analyseras enskilt, och därefter nyttjande 

med stöd i teorin och slutsatser från hur förmågorna påverkas av tät skogsvegetation. 

3.1 Verkan 

Verkan kommer att diskuteras för att skapa en gemensam uppfattning för läsaren samt 

författaren vad gäller den verkan en stridsvagn kan uppnå, och då i förlängningen vad större 

enheter (pluton, kompani) kan åstadkomma för effektiv verkan. 

3.2 Rörlighet 

Rörlighet av samma anledning som verkan, att skapa en gemensam uppfattning. Det är av vikt 

att det finns viss insyn i detta hos läsaren om större enheter ska diskuteras och hur effektivt de 

då kan ta sig fram i terrängen och vilken nytta detta kan ha under en strid. 

3.3 Skydd 

Skyddet behandlas och analyseras då ett av en stridsvagns största kännetecken är just att den 

har mycket pansar och tål träffar från de flesta vapensysten som är fin- och mellankalibriga. 

Detta behöver man veta för att kunna förstå varför en del befälhavare har nyttjat sina 

stridsvagnsenheter som de gjort, vilket för de som inte är insatta kan verka oeftertänksamt 

eller rentav vårdslöst. 

Under skydd har jag valt att utesluta verkan från vapen med kemiska, nukleära och biologiska 

vapen och koncentrerat mig på vapen som tagits fram för att nyttjas mot pansarfordon. 

3.4 Ledning  

Ledning kommer jag inte att nyttja som en faktor i uppsatsen, då detta kan vara en vag 

definition att nyttja och inte tillhör de principer som en stridsvagn är uppbyggd på.  

Samma sak gäller för und/info, även om båda förmågor är viktiga för lyckade operationer så 
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är det stridsvagnen, inte stridsvagnar i kompani eller pluton, som kommer att behandlas i 

uppsatsen. 

3.5 Uthållighet 

Uthållighet är en viktig del när det kommer till stridsvagnar, då de är beroende av underhåll i 

form av bränsle i hög grad för att verka. Om det uppstår brister här kan stridsvagnarna bli 

ståendes och därmed göra föga nytta på slagfältet. 

Uthållighet kommer dock inte att behandlas då det inte tillhör en av de funktioner som 

stridsvagnen är uppbyggd enligt. Det kan vara värt att lägga till i förslag till vidare forskning, 

då militär verksamhet i regel kräver ett gediget underhåll och än mer för stridsvagnar. 

3.6 Und/Info 

Und/info (Underrättelse och information) är en grund i all militär verksamhet, men detta 

kommer inte att nyttjas då det inte tillhör de tre förmågor som är kärnan i en stridsvagns 

konstruktion. 

Diskussioner rörande nyttjande och doktriner kan komma in på und/info, men då endast ytligt. 

Detta gäller även ledning och underhåll, att diskussionen kan komma nära. Dock så kommer 

det inte att diskuteras djupare av ovan nämnda orsaker, och då främst att de inte är en del av 

stridsvagnens konstruktion. 

3.7 Sammanfattande diskussion 
Jag har då valt att nyttja verkan, skydd och rörlighet som teori för min analys. Anledningen är 

som nämnt ovan att det är de tre som är de mest påtagliga med en stridsvagns konstruktion. 

De utgångspunkter jag har i dem är i verkansdelen den eld som en stridsvagn kan avge, samt 

hur effektiv denna är. En större kanon behöver inte nödvändigtvis innebära en bättre förmåga 

att verka. 

Vad gäller skydd så är utgångspunkten stridsvagnens inaktiva skydd, det vill säga det pansar 

som den är utrustad med. Denna del kan diskuteras mycket djupare, då det finns flera olika 

metoder att skydda en stridsvagn på. Nackdelen med att fördjupa analysen för mycket i denna 

del är att uppsatsen blir för teknisk, vilket blir ett problem då det är en krigsvetenskaplig och 

inte militärteknisk uppsats, samt att det lämnar lite utrymme för analysen av nyttjandet hos 

stridsvagnar. 

Utgångpunkterna i rörlighet gäller i främsta hand den räckvidd som finns med hänsyn till 

bränslet samt förmågan att ta hinder. Även här kan diskussion föras på ett djupare stadium, 

exempelvis gällande marktrycket där man kan forska i metoder och uppfinningar som finns 

för att minska detta ytterligare. 

Nackdelen med att nyttja de grundläggande förmågorna som teori är att de är en del av svensk 

doktrin och inte en teori i sig. Detta lämnar öppet för tolkningar som skiljer sig beroende på 

vem som läser. Detta har jag försökt förhindra i denna uppsats genom att presentera den syn 

som jag har haft under analysen. Detta bör leda till att en annan person kommer få fram 

samma resultat om analysen baseras på samma tolkning av teorin. 
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Andra teorier hade kunnat ge andra resultat. Om det istället hade varit ledning, uthållighet och 

und/info som varit de faktorer analysen hade utgått från så finns det en möjlighet att resultatet 

blir annat än det jag har. 
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4 Empiri 

4.1 Verkan 

4.1.1 Andra världskriget 

Det var, som nämnt ovan, under andra världskriget som stridsvagnar för första gången 

nyttjades i djungelterräng. 

De vagnar som nämndes ovan, M3 Stuart och Valentine, nyttjades här båda av britterna, men 

tillverkades av olika nationer. Valentine var en ren brittisk produkt
29

, och den mindre M3 var 

en amerikansk vagn
30

. 

De tidiga versionerna av Valentine var beväpnade med en 2-pundskanon samt en medeltung 

kulspruta. Kulsprutan var det enda i beväpningen som inte ändrades i någon av versionerna, 

dock så ersattes kanonen i senare modeller av en 6-pundskanon och senare med en 75 mm 

kanon.
31

 

M3 Stuart, som i sin utformning var en lätt stridsvagn, skilde sig drastiskt mot den brittiska 

Valentine. Huvudbeväpningen var en 37 mm kanon, och parallellt med denna satt en 

medeltung kulspruta från Browning. Dessutom hade man två kulsprutor i sidomontage på 

fordonskroppen, samt ytterligare en monterad på torntaket.
32

 

4.1.2 Vietnamkriget 

Under Vietnamkriget nyttjade de amerikanska styrkorna, så som fransmännen innan dem, 

utrustning och fordon från andra världskriget
33

. Den stridsvagn som då var den mest nyttjade i 

början av konflikten var den lätta M24 Chaffee, och de som då nyttjades var fordonen som 

fransmännen hade lämnat kvar då de drog sig ur Indokina.
34

 

Dessa ersattes till en början av den modernare M41 Bulldog, som i sin tur blev ersatt av de 

tunga M48 och M60 Patton stridsvagnarna då konflikten eskalerade.
35

 

M24 Chaffee var en stridsvagn som utvecklades under andra världskriget, och således var en 

vidareutveckling från andra vagnar som nyttjades under denna period. Detta märks väldigt 

tydligt på beväpningen, då den var utrustad med en 75 mm kanon i tornet, samt en 

parallellkopplad kulspruta. Dessutom så hade den en extra kulspruta monterad i chassit av 

samma kaliber. Slutligen så hade den en tung kulspruta monterad på torntaket.
36

 

M48 och M60 Patton som senare anlände var tunga stridsvagnar, vilka dessutom var betydligt 

modernare och var konstruerade efter andra världskrigets slut. 
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De första M48 som levererades hade en huvudbeväpning bestående av en 90 mm kanon. 

Parallellt med denna fanns en medeltung kulspruta monterad och slutligen hade vagnen 

ytterligare ett torn hos vagnchefen, som var utrustat med en 12,7 mm kulspruta avsedd för 

luftvärn.
37

 

Senare M48-modeller samt M60 hade en 105 mm kanon istället för den gamla 90 mm.
38

 

4.1.3 Dagens stridsvagnar 

Från Vietnamkrigets till idag har stridsvagnens beväpning ytterligare förändrats, dock inte så 

kraftigt som den gjorde mellan de båda världskrigen eller i början av andra världskriget. 

Idag har många stridsvagnar samma beväpning, denna kan dock skilja beroende på var 

stridsvagnen är konstruerad och för vilka hot den är konstruerad. 

Västerländska vagnar, så som Challenger 2 (Storbritannien), Leopard 2 (Tyskland) och M1 

Abrams (U.S.A.) har alla en huvudbeväpning beståendes av en 120 mm kanon med en 

parallellkopplad 7,62 mm kulspruta och ytterligare en kulspruta monterad på torntaket för 

luftvärnseld.
39

 

Ryska vagnar har en liknande beväpning, dock så har de vagnarna 125 mm kanoner istället på 

nyare vagnar så som T-72, T-80 samt T90.
40

 

4.1.4 Ammunition 

Precis som beväpning har ammunitionen utvecklats sedan de första striderna i djungelterräng. 

Stridsvagnen har idag två huvudsakliga ammunitionstyper till sin huvudbeväpning: 

pilprojektil (mot andra bepansrade fordon) samt spränggranater. 

Fram till 1950-talet var den ammunition som nyttjades mot andra stridsvagnar fullkalibrerad, 

det vill säga att de fyllde ut hela eldröret och stabiliserades med rotation. 

Under 1950-talet utvecklades den pansarbrytande ammunitionen, den blev då underkalibrerad 

och drevs ur kanonen med hjälp av drivspeglar. Denna typ av ammunition ökade 

genomslagsförmågan. 

Under 1960- och 1970-talen infördes dock underkalibrerade, fenstabiliserade projektiler av 

tungmetaller, och med hjälp av detta ökade genomslagskraften ännu mer.
41

 

Spränggranater ser till sitt utförande mer ut som en konventionell projektil, dock innehåller 

den sprängmedel som är avsett att detonera för att skapa splitter av granatens hölje.
42

 

Under Vietnamkriget nyttjade de amerikanska styrkorna även andra typer av ammunition till 

huvudbeväpningen på sina stridsvagnar. Förutom spränggranaten så var de försedda med två 

andra typer av ammunition, båda utformade för att nå verkan mot infanteri. 

Den äldre modellen, kallad ”Canister”, var inte en granat i sig. Denna typ av ammunition 

sköt iväg ca 1 100 små pilar på under en centimeter. Den var effektiv mot infanteri på avstånd 

upp till 300 meter. 
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Den nyare modellen som man införde under kriget hette ”Flechette”, och var i sig en 

tidsinställd granat som vid detonation spred ca 4 400 småpilar, vardera med en längd på ca 4 

centimeter. 

Av dessa två granater föredrog stridsvagnsbesättningar den förstnämnda i Vietnams djungel, 

då den hade en större slagkraft om motståndaren var inom vapnets och ammunitionens 

räckvidd.
43

 

4.2 Rörlighet igår och idag 
Rörligheten hos stridsvagnar beskrivs på två sätt: hur väl de kan forcera hinder och ta sig fram 

i terräng samt hur lång deras räckvidd är (hur långt en full tank med bränsle tillåter vagnen att 

köra).
44

 

Den första kategorin är relativt jämn på dagens moderna vagnar, där möjligheten att ta sig 

över vertikala hinder ligger mellan 0,9 och 1,24 meter, och möjligheten att ta sig över diken 

ligger runt 3 meter.
45

 

Vad gäller räckvidden hos stridsvagnar gäller regeln: nyare stridsvagn, längre räckvidd. Ett 

exempel på detta är skillnaden mellan de tyska vagnarna Leopard2A5 och den uppgraderade 

modellen A6. A5 har en räckvidd på 550 kilometer och A6 når hela 1000 kilometer på en full 

tank med bränsle.
46

 

Dock så berör den mest relevanta informationen troligen hur stor areal av en djungel 

stridsvagnarna kan röra sig i, och detta tog den amerikanska armén fram information om 

under Vietnamkriget. Det man kom fram till var att halva landet kunde användas av 

bepansrade fordon året om. Ett av de svåraste områdena att ta sig fram i var, föga förvånande, 

Mekong deltat.
47

 

Det är denna siffra jag kommer utgå från min diskussion gällande stridsvagnars rörlighet i 

djungelterräng. 

4.3 Skydd mot konventionella vapen 
Precis som den verkan och rörlighet en stridsvagn besitter har dess skydd utvecklats och 

förbättrats sedan de första stridsvagnarna rullade i första världskrigets lera. Detta märks 

tydligast om man jämför tidiga strider under första världskriget där artilleri kunde slå ut en 

stridsvagn
48

 med dagens stridsvagnar som kan nyttja kerampansar som har en högre 

skyddsnivå
49

. 

Under lång tid var bepansrade fordon av olika typer skyddade av pansarstål, som monterades 

tillräckligt tjockt för att ge ett fullgott skydd mot de motståndare fordonet var konstruerat för 

att möta.
50
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Idag finns det flera typer av pansar för att skydda ett fordon och dess besättning. I de flesta 

fall ges fortfarande en grundläggande skyddsnivå av det stål som dagens fordon är 

konstruerade av.
51

  

Men trots att mängden pansarstål procentuellt har minskat så är skyddsnivån hos dagens 

fordon betydligt högre än det hos sina föregångare då man andra typer av pansar, exempelvis 

kerampansar
52

 eller skiktat pansar
53

. 

Särskilt keramer gör sig gällande här, då de har en högre hårdhet men en lägre densitet, och då 

densiteten är lägre minskas vikten drastiskt. Exempelvis så har normalt pansarstål tre gånger 

högre densitet än keramen borkarkarbid, men endast en tiondel av dess hårdhet. 

Fördelarna med keramer är flera, men särskilt en gör sig gällande: Det är lättare än pansarplåt 

och man kan därmed montera mer skydd på en större yta för samma vikt.
54

 

Det finns även flera former av aktivt och reaktivt pansar. Ett exempel är elektriskt pansar, som 

nyttjar elektricitet för att störa eller påverka projektilen som slår mot fordonets pansar. Ett 

fordon som idag nyttjar denna typ av skydd är det brittiska stridsfordonet Warrior. Det har 

uppkommit situationer då denna typ av skydd har visat sig väldigt effektiv mot RSV vapen.
55

 

4.4 Doktriner och praktiskt nyttjande 
 

4.4.1 Andra världskriget 

De första som kom att nyttja stridsvagnar i djungel var brittiska armén, som vid 1942 hade två 

regementen med stridsvagnar i Burma, där de för första gången mötte japanskt pansar. 

I Burma anföll japanerna med en större styrka och tvingade britterna att retirera till Indien. 

Under denna tid skyddade stridsvagnarna de bakre delarna av den brittiska armén. Dock 

förlorade den brittiska armén nästan alla sina lätta stridsvagnar, av typen M3 Stuart, vid 

Chindwin där de inte kunde ta sig vidare. Besättningarna var då tvungna förstöra sina vagnar 

så att den japanska armén inte skulle kunna nyttja dem.
56

 

Vid denna tid var de japanska stridsvagnarna dock betydligt mer primitiva än de europeiska, 

med sämre beväpning samt bepansring. Den japanska industrin inriktades på flygplan och 

fartyg istället för stridsvagnar.
57

 

Nästa gång britterna nyttjade stridsvagnar blev det dock en katastrof. I januari 1943 

framryckte brittiska styrkor längs Mayu halvön, och vid ett tillfälle beslöt befälhavarna sig för 

att, med en mindre styrka stridsvagnar av typen Valentine, understödja ett anfall. 

Detta anfall hade redan misslyckats två gånger, och detsamma skedde vid det tredje försöket. 

Dock så förlorades samtliga stridsvagnar under denna aktion.
58
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4.4.2 Vietnamkriget 

Under Vietnamkriget fanns det inga doktriner för djungelkrigföring. I och med helikopterns 

intåg i moderna konflikter så kunde man förflytta större enheter snabbare och effektivare än 

förr.
59

 

Dock så är detta en sanning med modifikation då det gäller enheter som inte innehar tyngre 

fordon. Med andra ord, stridsvagnar påverkas inte av detta. 

Dessutom så ansåg den högste militära chefen i Vietnam under första delen av kriget, general 

Westmoreland, att i Vietnam fanns det varken plats för stridsvagnar eller mekaniserat 

infanteri. De enda platserna där de kunde nyttjas enligt honom var längst en del av kusterna.
60

 

Detta verkar ha varit ett genomgående synsätt på tyngre fordon under början av kriget då 

Sydkorea ville bidra en stridsvagnsbataljon till Vietnam, men fick avslag då området var 

”olämpligt för stridsvagnar”.
61

 

Vid 1968 så var stridsvagnar en ovanlig syn. På var division fanns det endast en 

stridsvagnsbataljon, samt att det saknades mekaniserat skytte överlag. Det infanteri som fanns 

var fyra lätta regementen.
62

 

Detta ändrades när Westmoreland blev avlöst av generalen Abrams. Abrams själv hade redan 

under andra världskriget tjänat i stridsvagnsgrenen i den amerikanska armén, och då på 

battaljonsnivå.
63

 

Vid Abrams ankomst så blev bepansrade enheter plötsligt aktuella för många fler uppdrag, 

och de var inte fast i de bakre linjerna som förr. Det som Abrams gjorde var att låta de 

bepansrade enheterna (både mekaniserat infanteri och stridsvagnar) patrullera områden i 

mindre kolonner, dock så var det många kolonner ute samtidigt. Detta innebar att när en fick 

kontakt med motståndaren hade den snart understöd av andra som understödde den utsatta 

enheten. 

Efter hand började enheterna bli större, för att med styrka ta sig in i motståndarens säkra 

områden. Detta gjordes för att störa den logistik som Nordvietnameserna och Viet Kong var 

beroende av.
64

 

När kriget började närma sig slut för de amerikanska styrkorna fick stridsvagnar och 

mekaniserat infanteri finns sig i att bli stationära enheter som skyddade de amerikanska 

baserna och övriga enheters urdragning ur landet. 

I slutet av 1971 bestod med än halva den amerikanska styrkan (antalet män och fordon nämns 

inte) av bepansrade fordon. Även om den höga siffran till del beror på att andra, mjukare 

enheter hade dragit sig ur kan det inte förnekas att de 14 bataljonerna som nyttjades innebar i 

sig en stor ökning av nyttjandet av pansarfordon. 

Trots att de amerikanska styrkorna i slutet förlitade sig på pansarfordon i så pass hög grad var 
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det inte de som var den sista enheten att lämna Vietnam, utan det var kavalleri som nyttjade 

helikoptrar för understöd och förflyttning.
65
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5 Resultat och analys 

5.1 Verkan 

5.1.1 Huvudbeväpning 

Dagens stridsvagnar har, som beskrivit ovan, en beväpning beståendes av en kanon på en 

kaliber mellan 120 och 125 mm samt två kulsprutor, varav den ena är parallellmonterad med 

kanonen. 

Då det i en djungel är dålig sikt på grund av den täta skogsvegetationen så blir stridsavstånden 

många gånger korta, även i de få gläntor och öppningar som finns lär inte stridsavstånden 

komma över en kilometer. Stridsvagnens huvudbeväpning är i främsta hand avsedd för verkan 

mot andra fordon, och i de korta avstånd som det blir i en djungel blir det då viktigt att först 

upptäcka och nedkämpa målet. Detta blir väldigt tydligt då den verkan som motståndarens 

vapen kan åstadkomma på kort håll är betydligt högre än den verkan som blir på längre 

avstånd. Detta diskuteras dock mer i avsnittet gällande stridsvagnens skydd. 

Vid kontakt med motståndarens fordon blir som nämnt den som först avger verkanseld den 

som troligen segrar. Om man möter en motståndare som har liknande fordon och man möter 

dessa i front så blir man troligen tvungen att manövrera för att nå god verkan i motståndaren. 

Även detta tas upp i sitt särskilda avsnitt. 

Då en stridsvagn möter infanteri har den idag få typer av ammunition att verka med. 

Pilprojektilen, som är avsedd att nyttjas mot andra fordon, är inte effektiv mot infanteri då den 

endast kan nedkämpa en motståndare åt gången. Den har en mycket hög precision och 

utgångshastighet,
66

 vilket i sig är bra för att göra det som den är utvecklad för, men mot 

infanteri har dessa faktorer ingen direkt nytta. 

Den ammunition som är kvar att nyttja blir således spränggranaten, som skapar splitter vilket 

kan slå ut fientligt infanteri.
67

 Om stridsvagnar hade haft en mindre huvudbeväpning, 

exempelvis en automatkanon, hade det funnits en risk att man inte hade fått nyttja den här 

typen av granat då det är förbjudet att använda ammunition med sprängverkan där vikten 

understiger 400 gram
68

. 

Fördelarna med att nyttja en spränggranat är flera i områden med mycket skog. Förutom den 

verkan som kan åstadkommas genom eld direkt mot motståndaren har man möjligheten att 

avge eld in i träd för att skapa en större splitterbild. Detta lämpar sig väl då infanteri saknar 

det skydd som även splitterskyddade fordon besitter. Dock så måste det undvikas att 

åstadkomma onödigt lidande, då detta bryter mot folkrätten och gällande konventioner
69

. 

Med denna typ av ammunition kan således en stridsvagn verka med sin huvudbeväpning. 

Pilprojektilen kan nyttjas på ett liknande sätt för att skapa sekundärsplitter, dock finns risken 

att projektilen går rakt igenom det träd som man verkar mot utan att skapa något splitter och 

därav förlorar man den verkan man annars hade fått. Om det finns hårda mål i terrängen, så 
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som stenar eller klippor, kan dessa istället nyttjas för att skapa det splitter som 

huvudbeväpningen är beroende av för att må verkan mot personal. 

Ammunitionstyperna canister och flechette som de amerikanska styrkorna nyttjade i Vietnam 

kan i dagens läge vara problematiska att nyttja. Dels så finns det en risk att de anses ha en 

”tydligt urskillningslös verkan” eller att de ger för allvarliga effekter på levande varelser. 

Detta kan leda till att de anses bryta mot folkrätten, och därmed inte är tillåtna att använda.
70

 

Ett annat ”problem” för nyttjande av denna typ av ammunition är konventionen från 1980 

gällande konventionella vapen. Häri förbjuds vapen (och i längden även ammunition) som 

lämnar splitter som inte kan upptäckas med hjälp av röntgen. 

Att projektilerna i dessa typer av ammunition är så pass små kan leda till att de inte kan 

upptäckas, och då blir de otillåtna att nyttja. Om man kan upptäcka de så har de dock en stor 

potential mot infanteri. 

5.1.2 Sekundär beväpning 

Således är det motståndarens infanteri kvar som en stridsvagn kan verka mot utan större 

behov att manövrera. Dessutom så är skyddet samtidigt fullgott mot finkalibriga vapen då 

dessa i sig är utvecklade för att bekämpa oskyddad trupp.
71

 

De hot som infanteri utgör kommer i formen av när-pansarvärn vapen (när-pv vapen). Många 

av dessa är av RSV-typ, som är ett enkelt samt relativt billigt medel mot tyngre fordon. Ett 

exempel på dessa vapen är RPG 7, vilka har en bevisad effektiv verkan mot modernare 

stridvagnar och stridsfordon
72

. 

Infanteri rör sig sällan samlat så att en spränggranat inte har en möjlighet att slå ut alla i en 

grupp med ett skott. Dessutom tillkommer det att det tar tid att ladda om en kanon av en större 

kaliber, och det fåtalet sekunder det tar kan vara för lång tid. 

Det är då kulsprutan kan nyttjas till maximal effekt, då den kan skjuta ut fler projektiler, innan 

man behöver ladda om den eller byta pipa. 

Vad gäller avstånd så är även dessa till kulsprutans fördel. En kanon monterad på en 

stridsvagn och som är konstruerad för att slå ut andra stridsvagnar har många gånger 

tillverkats för strider på längre avstånd. En kulspruta, beroende på kaliber, är effektiv på 

avstånd upp till 1000 meter. Ett avstånd på 200 meter eller mindre är således inga större 

bekymmer, då en kulspruta kan sprida sin ammunition på även de korta avstånden. Denna 

slutsats kan dras genom att en finkalibrig projektil som nyttjas i en kulspruta har en 

utgångshastighet på 700-1000 meter per sekund.
73

 

Den hastighet som ett torn roterar med kan ses som ett problem eftersom att en stridsvagn inte 

kan verka mot ett mål som den inte har sina vapen inriktade mot. Dock så handlar detta om en 

mycket kort tid, och denna tiden beror då på var målet upptäcks i förhållande till tornets 

utgångsläge.  

Ett hot som upptäcks mitt framför tornets siktlinje går fortare att nedkämpa än ett hot som 

upptäcks i sida eller bakom tornet. Detta är helt enkelt för att man slipper vrida upp tornet i de 

fallen. 
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5.1.3 Takmonterad kulspruta 

Kulsprutan som många stridsvagnar idag har monterade på torntaket tillför med ovan förda 

resonemang ett gott tillskott i den eld som vagnen kan verka med mot trupp. Denna har dock 

två nackdelar: 

För det första krävs det att den bemannas av en medlem från vagnens besättning, och oavsett 

om detta är laddaren eller vagnchefen så förlorar fordonet en viktig faktor: vagnchefens 

möjlighet att observera eller fordonets möjlighet att verka mot tyngre fordon om laddaren 

bemannar kulsprutan. 

Den andra nackdelen är att den som bemannar kulsprutan blir sårbar för finkalibrig eld från 

motståndarens infanteri. En prickskytt kan i detta fallet medföra med ett enda skott att ett 

fordon försätts ur stridbart skick då en del av besättningen tas bort. 

Ett sätt att lösa problemet på är en fjärrstyrd vapenstation på torntaket, vilket även ger en extra 

sensor att upptäcka motståndaren med. Dock så har jag inte funnit någon litteratur om detta 

ämne så en diskussion kan inte göras. 

5.1.4 Sensorer och observation 

De sensorer som dagens stridsvagnar sitter i främsta hand i skyttens sikte. I det har han flera 

system som hjälper honom med upptäckt och bekämpning av motståndare, bland de system 

han har finns det IRV samt ett vanligt sikte med förstoring. 

Övriga besättningsmedlemmar har endast prismor som de ser ut ur fordonet med, och de 

saknar förstoring. 

För att ge en stridsvagn fler sensorer och därmed ökad möjlighet att upptäcka motståndaren 

kan den utrustas med en RWS (Remote Weapon System, en fjärrstyrd vapenplattform) på 

torntaket. Denna är kort nämnd under ”Takmonterad kulspruta”. 

Förutom möjligheten att verka med ett extra vapensystem, oavsett om det är en kulspruta, 

tung kulspruta eller granatsputa, så har den fördelen med sensorer som gör det möjligt för 

ytterligare en besättningsmedlem att observera. Detta då en RWS även den har 

förstoringsmöjligheter och den bemannas från vagnens insida via en skärm där det visas vad 

man siktar på samt en kontrolldosa som gör att den kan manövreras till den plats där 

observation behövs. Exempel på detta kan vara om ett fordon är i kön på en kolonn (längst 

bak) och vill hålla observation bakåt eller ett fordon i täten som befinner sig i en situation där 

inte endast rakt fram är en farlig riktning, utan även åt någon av sidorna. 

Den besättningsmedlem som bemannar en RWS har då en dubbel uppgift. Av logiska skäl kan 

det varken vara skytten eller föraren som nyttjar systemet, och vagnchefen har som det är 

flera uppgifter, bland annat att hålla samband med resten av enheten och orientera fordonets 

position. 

Det sistnämnda gäller inte den svenska strv 122 i lika hög grad som många utländska system, 

då de vagnarna är utrustade med ett ledningsstödssystem som gör att alla vagnchefer vet var 

resten av hans enhet befinner sig med hjälp av en monitor. 

Dock så blir den logiska slutsatsen att den besättningsmedlem som har bäst möjlighet att 

operera en RWS är laddaren. Laddaren har visserligen en takmonterad kulspruta i strv 122, 

dock så är det en vanlig kulspruta med endast järnsikten och är därmed inte optimal för 
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observation. Dessutom lämnar det laddaren i en sårbar position utanför vagnens skyddande 

pansar. 

Då laddaren främst, i dagens fordon, ska ladda stridsvagnens huvudbeväpning så innebär det 

att under framryckning och olika former av patrullering att den inte har mycket att göra. Den 

möjligheten som laddaren har att sköta ett extra system under den tiden då stridsvagnen inte är 

i behov av att ge eld med sin huvudbeväpning. 

Systemet kan även nyttjas i stridsfordon. Det svenska stridsfordon 90 har plats för 7 soldater i 

stridsutrymmet, dock så består skyttegrupperna oftast av endast 6 man. Den sjunde platsen 

kan då nyttjas av en fjärde besättningsman som sköter en RWS på exempelvis torntaket. 

5.1.5 Korta slutsatser rörande verkan 

En stridsvagn har väldigt mycket verkan för sin storlek samt antalet besättningsmedlemmar. I 

en tät skogsvegetation såsom en regnskog är troligen inte kanonen den beväpningen som 

kommer att rädda den egna vagnen eller kamraterna. 

Här är det istället kulsprutorna som blir gällande, då många av dagens stridsvagnar har två 

stycken monterade. Dock så finns det de modeller som har en tredje monterad, ovanpå själva 

kanonen.
74

 Den extra verkan man får med denna kulspruta jämfört mot det extra underhåll och 

den extra ammunition som den kräver är dock ringa, då den är lika styrd till tornets riktning 

och elevation som den parallellmonterade kulsprutan. 

Det som kan göras för att få ut en större effekt av fler kulsprutor är att montera de i chassiet. 

En relativt modern vagn som nyttjade detta var den svenska Strv 103. Dock så kan detta bero 

på att den var en tornlös konstruktion och behovet uppstod därmed att man monterade 

kulsprutorna som man gjorde. Men det monterades inte en, utan två stycken kulsprutor. Den 

verkan som dessa kunde ger är jämförbar med den verkan som en extra parallellkopplad 

kulspruta skulle ge istället. 

Dock så är det fullt möjligt att montera en extra kulspruta i chassiet, och därmed även ge 

föraren en möjlighet att verka mot de motståndare han upptäcker. 

5.2 Rörlighet 
Stridsvagnars rörlighet i djungelterräng var, som beskrivet i empirin, förhållandevis god med 

tanke på att halva Vietnam kunde nyttjas för bepansrade fordon. Dessutom ska det hållas i 

åtanke att när denna undersökning genomfördes var det fordon av äldre modell som besatt 

sämre förmågor än dagens som var i fokus. Således borde en modern vagn klara mer än vad 

den ovan nämnda undersökningen beskrev. 

Anledningarna till att det borde vara lättare för dagens fordon att ta sig fram är just de 

förbättrade förmågorna, och även den längre räckvidden tack vare större bränsletankar ska då 

räknas in. Dock så är dessa räckvidder räknade på optimala förhållanden, och då det är 

mycket hinder som ska tas så förbrukas mer bränsle då vagnen omväxlande måste nyttja 

acceleration samt broms. Detta leder till att räckvidden drastiskt minskar. 

Orsaken till att detta är av vikt är att de fordon som levererar bränslet många gånger är 

hjulgående och saknar således, i dagsläget, samma förmåga att ta sig fram i terräng som ett 

fordon med band. 
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Då en djungel består av mycket vegetation av olika storlekar blir just förmågan att ta sig över 

vertikala hinder samt diken betydande. En modern stridsvagn klarar i genomsnitt vertikala 

hinder på en meter och diken på 3 meter vilket innebär att blir det fler vägar som är valbara 

för nyare fordon. Ett dike eller en bäck som under 1960- och 1970talet var svårt att ta sig över 

för den tidens fordon blir med dagens fordon endast ett mindre problem som man lätt kan ta 

sig förbi. 

Det som kan bli begränsande är infanteriet eller de fordon som infanteriet förlitar sig på, då 

infanteri är långsammare och mindre fordon inte har samma kapacitet som de tyngre 

stridsvagnarna att ta sig fram. 

Dock är detta inte av vikt under uppsatsen då det är stridsvagnen som diskuteras, och inte de 

delar av de väpnade styrkorna som understödjer eller understöds av dessa. 

Den sista viktiga delen att diskutera kring stridsvagnars rörlighet är marktrycket, som, om det 

är för högt, kan leda till att de lätt fastnar. 

Dagens stridsvagnar har, precis som i många andra fall, goda egenskaper i detta. De moderna 

vagnarna har ett marktryck på under 1 kg/cm2
75

, vilket ger god bärighet i de flesta typer av 

terräng. 

Detta till trots bibehålls den höga vikten, och om ett av banden får kontakt med hårdare en 

hårdare yta så kommer mer tryck att läggas på bandet som är kvar i området med dålig 

bärighet. Detta innebär då att det bandet kommer att sjunka djupare ner i den mjuka marken 

och vagnen kör då fast. 

En annan betydande risk om man kör i träskmark och mark med dålig bärighet är den att 

banden sjunker ner så långt att hela vagnen vilar på underredet, det vill säga golvdelen av 

chassiet. Detta innebär att vagnen sitter fast, och även om det finns metoder att ta sig loss på 

så innebär dessa förlorad tid för hela enheten. Dessutom finns risken att det är sista vagnen i 

en kolonn som kör fast då de som åkt före har luckrat upp marken. Bärgningen måste då ske 

framåt, och då marken på både framför och bakom det fastkörda fordonet är uppkörd så 

kompliceras bärgningsarbetet. Dock så är den absolut största nackdelen med detta det att 

enheten inte kan dra sig tillbaka till den plats där den utgick från, och måste då finna en ny 

väg om den behöver dra sig ur en strid eller återvända för att fylla upp bränsle och 

ammunition. 

Beträffande bränslemängden som dagens fordon bär med sig så har även detta utvecklats 

väldigt mycket. Det bäste exemplet är skillnaden mellan de två olika versioner av den tyska 

Leopard, A5 samt A6. 

A6 har som nämnt i empirin nästan dubble bränslemängden mot sin föregångare
76

 och även 

om detta till en början kan leda till högre bränsleförbrukning på grund av den ökade vikten så 

är mängden med bränsle ändå så pass stor att fordonet kan ta sig fram mer på djupet jämfört 

med tidigare modeller.  

Med hjälp av detta kan taktiken som general Abrams nyttjade bli effektivare då man har en 

möjlighet att bege sig längre ifrån de egna försörjningslinjerna. Nackdelen är att detta kan 
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leda till en övertro av systemet, dock så bör en besättning ha en tillräckligt god kunskap om 

sin vagn för att kunna nyttja den på rätt sätt. 

En stor nackdel med tunga fordon som har band är de spår de lämnar efter sig. Spåren är lätta 

att följa och i terräng med mycket regn eller höga mängder vatten i marken bör det vara 

möjligt för en erfaren spaningssoldat att dra en slutsats gällande när fordonen åkte förbi. 

Genom att studera fordon som framrycker och sedan de spår de lämnar kan samma soldat 

efter ett tag lära sig hur många fordon som passerat genom att studera de spår som de lämnat 

efter sig. 

5.2.1 Korta slutsatser rörande rörlighet 

Redan från början konstruerades stridsvagnen för att vara en mobil vapenplattform som inte 

hindrades nämnvärt av vare sig lera eller taggtråd. Genom tiderna när stridsvagnen har 

utvecklats har även dess geografiska område utvidgats. 

Detta blir tydligt om man tittar på första världskrigets skyttegravar och sedan Vietnams 

djungel eller Iraks öken. En sak har varit gemensam för alla konflikter: De nya fordon som 

lanserades under konflikterna klarade sig bättre än sina föregångare då de exempelvis tog sig 

fram på fler platser eller hade fått en enkel modifikation som gjorde att motorn inte 

överhettades. 

Rörligheten begränsas inte nämnvärt av en djungel. Detta har vi bevis på av de amerikanska 

studierna från Vietnamkriget. Att terräng så som träskmark och floder inte är farbara är endast 

en nackdel för att motståndaren kan nyttja de områdena för sina egna motiv. 

Det som begränsas är hur långt en stridsvagn kan röra sig, då motorn kan tvingas att jobba 

mer för att exempelvis ta en omväg runt ett tätt skogsparti eller dylikt. Då är dagens 

utveckling redan på god väg med kraftigt ökade bränslemängder. 

 

5.3 Skydd 
Stridsvagnens skydd består inte endast av det pansar som omger den, utan även den eld 

(inklusive att skapa en rökridå för att dölja sig) och den rörlighet som är inneboende i 

konstruktionen. 

Dock kommer den här delen av diskussionen endast syfta till det skydd som är en del av 

konstruktionen då rörligheten samt verkan redan är diskuterade. 

Dagens fordon får hela tiden ökade skyddsnivåer då det dels utvecklas nya former av pansar 

så att det fordonet blir lättare och kan nyttja utvändigt tilläggsskydd.  

Tilläggsskydden har idag tagit två riktningar: inaktiva skydd såsom keramer eller galler och 

reaktiva, som kan bestå av exempelvis elektriskt pansar. 

Elektriskt pansars fördelar är bland annat den bevisade nivån i skyddet. Då ett brittiskt fordon 

utrustat med denna typ av pansar träffades av ett RSV-vapen blev det inga allvarliga skador. 

Det som kvarstod var smärre märken på fordonets huvudpansar.
77

 

RSV har länge varit ett stort hot mot fordon, och till skillnad från ett gallerskydd runt om 
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fordonet så är detta pansaret direkt monterat på fordonet och tar därmed mindre plats. I 

djungelkrigföring kan därav detta pansar vara det effektivaste skyddet tillgängligt, åtminstone 

om huvudmotståndaren består av infanteri. 

Nackdelarna med denna typ av pansar är att det är relativt nytt, så de enstaka fall som idag 

finns är snarare indikationer på dess effektivitet än ett faktum. 

Hur pass effektivt det är mot vanliga projektiler är okänt just nu, och detta kan vara en 

nackdel om man möter en motståndare som också nyttjar stridsvagnar och stridsfordon. 

Pansaret funkar i princip med två lager som tillsammans påverkar inkommande projektiler, 

och detta innebär att det tar mer plats till en mindre skyddsnivå. Det finns visserligen skiktat 

pansar som är beroende av flera lager av skydd, dock består de av pansarplåt, och beroende på 

plåtens sammansättning kan det vara svårt att lede elektricitet genom den.
78

 

Det sista problemet är det fuktiga klimat som är i en djungel. Konstruktörerna har troligen 

konstruerat det för att tåla en viss mängd nederbörd, dock så kan de mängder med nederbörd 

som finns i djungeln leda till problem som inte är förväntade. Om fordonets insida blir 

strömförande eller dess interna system slås ut blir resultatet att fordonet, och främst dess 

besättning, inte kommer kunna fortsätta att verka. 

Vanligt tilläggspansar av keramer har fördelen av att det är lättare, därav behövs färre paneler 

för att skydda ett fordon. Man kan med lätthet anpassa formerna efter fordonet i fråga, då 

keramer inte är beroende av geometriska vinklar och dylikt för att bibehålla sin hårdhet. Dock 

ska man ta i beaktande att även om keramer tål mycket så bör ett slopat pansar (vinklat i en 

viss grad) eftersträvas för att verkligen dra nytta av den inneboende hårdheten i materialet. 

Till skillnad från vanlig pansarplåt som genom att det är mjukare riskerar att låta en projektil 

slå igenom del av pansaret vid en viss vinkel kan keramers hårdhet leda till att projektilen 

studsar av utan att göra skada. 

Nackdelarna är dock att panelerna tar mycket mer plats på utsidan av fordonet, som då blir 

större och svårare att manövrera i trånga utrymmen. 

Keramer är relativt ömtåliga, och även om de har en hög skyddsnivå mot olika typer av 

pansarbrytande vapen är de sköra. Om en förare är oförsiktig kan en eller flera paneler 

spräckas om den skulle köra på ett träd, en större sten eller ett annat fordon. Då förloras 

skyddet på en stor del av fordonet som blir sårbart. 

Om ett skydd skulle gå sönder, antingen på grund av att man har kört in i något eller verkan 

från motståndarens eld så kan man inte ha med sig extra paneler. Även om de skulle vara lätta 

att byta ut mot nya så är vikten och storleken så pass skrymmande att det inte gör sig att ett 

fordon tar med sig de reservpaneler man kan förväntas behöva. 

5.3.1 Korta slutsatser rörande skydd 

Dagens fordon behöver extra skydd för att klara sig mot de PV-vapen som finns, då dessas 

effektivitet har ökat markant under de senaste 50 åren.  

Det skydd som gör sig bäst i djungel är troligen det kerambaserade skyddet. Trots sina många 

nackdelar är fördelarna desto fler, särskilt om man jämför med andra typer av skydd. 

Det elektriska pansaret passar inte då det är beroende av elektricitet som leds väl vatten, och 
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då kan det fuktiga klimatet vara ett problem. Dessutom är det oklokt att vara i en miljö som 

kanske inte är den man huvudsakligen övat i med ett pansar som har okänt skydd mot 

konventionella vapen. 

5.4 Doktriner och praktiskt nyttjande 

Stridsvagnar, och andra fordon med band, som rör sig över ett område förändrar det området. 

Ju fler fordon eller flera turer fram och tillbaka desto mer tryck läggs på marken och 

terrängen. På öppna fält är det sällan problem, då man kan välja att köra bredvid det område 

där fästet är förlorat. I en skog kan det dock bli problematiskt, särskilt om man är en del av en 

enhet som ska hålla samman. 

Om alla tyngre fordon skulle ta egna vägar finns risken att de skiljs åt. Det finns såklart 

tillfällen då man vill att fordonen ska vara utspridda, exempelvis under ett anfall då fordonen 

rör sig mot samma mål jämsides med varandra. Under förflyttningar är detta problematiskt då 

kontakten mellan fordonen lättare kan förloras. 

Fördelen med att ta sig på en kolonn är att om avståndet ökar för mycket kan spåren följas till 

det att enheten är fullständig igen. Om man hamnar i ett bakhåll och tar fientlig eld från 

sidorna påvisas också en stark fördel, för i det fallet kan flera fordon verka mot samma mål. 

Denna kraftsamling ger en möjlighet att snabbt slå ut uppkomna hot. 

Fördelen med att nyttja många små enheter är att man lättare täcker in ett större område, och 

detta leder till att samtidigt som man själv lättare kan kontrollera vad som finns i terrängen så 

har motståndaren större problem att få grepp om alla enheter som rör sig. Om han riskerar ett 

anfall på en av enheterna kan han inte vara säker på hur många enheter som kommer för att 

hjälpa den eller ens varifrån de kommer. 

På detta sätt kan man med fördel ta initiativet från en motståndare med fördelar som 

exempelvis bättre terrängkännedom.  

Nackdelen med mindre enheter är att det blir lättare att genomföra eldöverfall, det vill säga 

bakhåll där man skjuter för att sedan dra sig ur. Med moderna PV-vapen kan en relativt liten 

enhet slå ut en stridsvagnspluton innan den hinner meddela andra enheter. Att en stridsvagn 

har få sensorer att nyttja för att observera gör det lättare. Trots att många stridsvagnar är 

utrustade med IRV finns det möjligheter att gömma sig från detta, exempel vis att gömma sig 

bakom ett buskage eller rentav under en filt. Detta minskar då stridsvagnens möjlighet att 

överleva. 

 

Det stora problemet med pansarfordon är dock att kontakten med utsidan minskar, och även 

om en man i besättningen vakar över vägen och för fordonet framåt samtidigt som övriga 

spanar efter motståndaren så finns det en stor risk att man missar en motståndare eller 

minering. 

Att motverka en minering är relativt lätt. Stridsvagnar idag kan utrustas med minplogar som i 

princip röjer vägen precis där man åker. Detta nyttjades i Vietnam
79

 och minplogar nyttjas 

även idag. Det finns rena minröjningsfordon, problemet med dessa är att många saknar 

möjligheten till närskydd, de är långsamma samt att deras terrängförmåga är begränsad. 
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Att lättare upptäcka motståndaren för ett ensamt fordon kräver lösningar som gör fordonet 

mycket dyrare eller mer tekniskt avancerat och därmed lättare att få verkan i för 

motståndaren. 

Flera fordon innebär fler besättningar som kan söka av ett eget område, istället för att ett 

ensamt fordon ska söka av all terräng själv. Då kan observation hållas rakt fram, åt båda sidor 

och bakåt samtidigt, så risken för otrevliga överraskningar minskar drastiskt. 

Att sedan, som general Abrams gjorde, kraftsamla för att slå mot motståndarens bakre delar är 

strategiskt sunt och kan ses som en naturligt följande del till patrullerna med små enheter av 

flera anledningar. 

Den första anledningen är att man har med de små enheterna lyckats lokalisera var 

motståndaren har sina stödjepunkter och sina depåer. Kan man slå ut dessa kan man slå ut 

hans vilja eller kapacitet att fortsätta slåss. I bästa fall kan man slå ut båda samtidigt. 

En annan anledning till varför man vill kraftsamla är att man tror sig ha segern inom räckhåll, 

och med ett fåtal slag mot de bakre och mjukare delarna av en motståndares kan man besegra 

honom i grunden. 

 

 

  



32 

 

6 Slutsatser 

Jag ska nu slutligen sammanfatta min analys samt redogöra för de slutsatser jag kommit fram 

till och diskutera dessa. 

Som nämnt ovan så hade fordon en mycket god rörlighet i Vietnams djungel, och den metod 

som nyttjades efter 1968 är praktiskt sett ett bevis på det då man tog sig långt in i djungel, till 

de områden som Nordvietnam och Viet Kong ansåg vara otillgängliga för tyngre enheter. 

Dessutom kunde mindre enheter operera relativt självständigt för att på så sätt vända 

motståndarens taktik mot honom: Skillnaden var att istället för att gömma infanteri överallt i 

skogarna nyttjade man pansarfordon. Därav visste aldrig motståndaren var nästa stridsvagn 

skulle dyka upp. 

Denna metod kan ytterligare förstärkas av dagens utveckling där fordonen går mot att bära 

med sig mer bränsle och kan därmed nyttjas mer på djupet. 

Skyddet som en stridsvagn har inneboende ökade också då de var flera och kunde koordinera 

sina framryckningar och anfall. Gör man detta så ger man motståndaren mycket att tänka på 

då det är svårt att hålla reda på flertalet stridsvagnar trots deras storlek. Dagens moderna 

tilläggsskydd gör att man kan verka i mindre enheter med mindre risk för att få ett fordon 

utslaget. Därav kan enheterna spridas ut tätare på ett större område för att kunna inhämta 

kunskap mer effektivt om var motståndaren befinner sig. 

Slutligen den verkan och eld en stridsvagn kan avge. Flera fordon tillsammans ökar mängden 

verkan markant, och enskilda fordon kan då även ”hushålla” med sin ammunition då ett 

fordon inte behöver angripa flera punkter. Platserna där motståndarna gömmer sig eller hans 

fordon framrycker på delas enkelt upp mellan stridsvagnarna som då kan ta hand om ett hot åt 

gången, och då det mest akuta. 

Stridsvagnar har nyttjats i djungelkrigföring från andra världskriget och framåt, och även om 

både franska och amerikanska befälhavare har ansett att den är olämplig så har den bevisat sig 

effektiv. 

En stridsvagnsenhet är effektiv i djungel så länge som ansvarig befälhavare kan nyttja den. 

Exempel på detta är när general Abrams tog över befälet i Vietnam, och stridsvagnar nyttjades 

mer effektivt då än under Westmorelands tid. Man nyttjade deras rörlighet och mindre enheter 

för att komma åt sina mål. 

Detta är en sanning gällande alla militära enheter, att om inte högre chef vet hur en viss enhet 

kan nyttjas finns risken att den nyttjas ineffektivt, om den alls nyttjas. 

 

Verkan hos dagens stridsvagnar i tät skogsterräng är god, dock så kan det monteras fler 

kulsprutor på fordonet för att öka verkan mot infanteri och lätta fordon. Då sparar man på de 

pipor som kulsprutorna har och deras livslängd ökar. 

Skyddet som en stridsvagn har idag fungerar, men det finns flera typer av pansar som kan ge 

ett extra skydd som i längden ger en ökad förmåga att överleva och därmed verka. 

Slutligen rörligheten, stridsvagnars rörlighet i djungel är många gånger god, och de platser där 

den har problem är detsamma som i övriga typer av terräng och klimat. Djupare och bredare 

floder, sjöar och träskmarker är oframkomliga oavsett.  

 

Syftet med uppsatsen var att se om stridsvagnar var olämpliga för djungelkrigföring, och vilka 

punkter i deras konstruktion som gjorde de lämpliga eller olämpliga för detta. 
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Rent tekniskt är de lämpliga, då de kan ta sig fram i en djungel utan större problem. Det 

hinder de har är befälhavare som inte kan nyttja enheter innehållandes stridsvagnar, och även 

om detta är sant oavsett terräng eller klimat ställer djungeln större krav på nytänkande i 

taktiker. 

Ett av de bästa exemplen på detta är Vietnamkriget, då kalla kriget rasade och doktrinerna 

behandlade inte djungelkrigföring. General Abrams lyckades då utveckla en egen taktik som 

får sägas vara lyckad för stridsvagnen som ett vapen trots att man inte segrade i kriget. 

Dock så måste man diskutera stridsvagnens nackdelar: den begränsade observationsförmågan 

samt de spår de lämnar efter sig. Det finns även ett problem i moderna PV-vapen, som kan 

förstöra en stridsvagn värd många gånger beloppet hos roboten med ett enda skott. 

Att stridsvagnen går att nyttja, samt att den kan nyttjas effektivt är möjligt. Dock så kan dessa 

nackdelar som jag nyss nämnt leda till att stridsvagnen är, om än effektiv, så opraktisk att 

nyttja i djungelkrigföring då riskerna för tyngre förluster kan vara stor beroende på 

motståndare. 

 

Resultatet blir således att stridsvagnar kan nyttjas effektivt som system, att de har nyttjats med 

framgång förr men att de i dagens läge kan ha problem med djungelvegetation på grund av 

nya vapen som bärs av infanteri som lätt kan gömma sig. 

 

Problemformulering som inledde uppsatsen tog upp den svenska Föravarsmaktens mer 

internationella uppgifter, och att det en dag kan komma ett behov av att skicka stridsvagnar 

till en mission som har djungelterräng. Därav finns det ett behov av att utarbeta ett underlag 

för att se över doktriner och den utrustning som skickas dit, och då främst stridsvagnar. Och 

det var dessa doktriner och deras nyttjande som låg till grund för det krigsvetenskapliga 

problemet. 

 

Resultatet kan skilja sig markant om någon annan forskar om samma ämne men med en annan 

metod eller annan teori. 

Med annan teori kan andra delar komma att analyseras, exempelvis hur väl olika delar på 

stridsvagnen klarar sig i det fuktiga klimat som råder. Då kan det visa sig att delarna på 

fordonen inte tåler klimat och att stridsvagnen därav är ineffektiv då den varken kan verka 

eller transportera sig själv. Detta innebär att systemet i sig är ineffektivt i djungelterräng och, 

beroende på resultatet av en sådan analys, rentav kontraproduktivt för de som nyttjar den. 

 

Även vid val av annan metod kan resultatet skilja sig markant. Om man exempelvis hade 

nyttjat sig av en form av matris för att analysera hur väl stridsvagnens förmåga kopplar mot 

de grundläggande förmågorna så kan resultatet skilja. Detta gäller då även hur matrisen är 

utformad och hur grundläggande den är. 

Om man hade försökt nyttja en kvalitativ intervjumetod så hade det troligen blivit svårt att dra 

lärdommar av tidigare konflikter. Information om hur svenska system fungerar i Sverige och 

utomlands hade då kunnat redovisas med lätthet, men erfarenheter från tidigare konflikter 

hade kunnat bli svåra att få tag på då svensk trupp inte deltagit i sådana konflikter. 

 

6.1 Vikten av min analys 
Det som den här undersökningen kan tillföra tidigare forskningsläge är en aktuell bild på 

stridsvagnar och deras förmåga i terräng med lägre framkomlighets- och 

observationsmöjligheter. Detta innebär att den erfarenhet och kunskap som finns från tidigare 

konflikter i djungelterräng kan behöva en djupare analys från olika försvarsmakter, inte minst 
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den svenska, om det är värt att skicka stridsvagnar till en internationell mission om denna sker 

i en nation med sagda terräng. 

 

Det som kan vara av intresse för Försvarsmakten gällande analysen och resultat är behovet av 

att se närmre på doktriner, då det som nämnt i inledningen inte kan uteslutas att stridsvagnar 

en dag kan skickas på mission till sådan terräng. Att då ha ett underlag att börja från när det är 

dags för en analys gällande nyttjande av doktriner eller om stridsvagnar alls ska nyttjas är en 

stark fördel som gör att man på en kortare tid kan få fram ett resultat från en egen analys.  

 

6.2 Förslag till vidare forskning 
Jag har i den här uppsatsen behandlat de flesta delar av stridsvagnens förmåga ytligt, samt gått 

in lite mer på hur den nyttjats, främst under Vietnamkriget då en passande taktik togs fram. 

 

Ett förslag på vidare forskning är de grundläggande förmågor som inte analyserades under 

den här uppsatsen. Ett exempel är att en person som har erfarenhet av militärt underhåll kan 

analysera denna punkt och gå in djupt på olika typer av terräng och vad för underhåll som kan 

levereras på olika platser. 

Liknande förslag vill jag ge då det kommer till ledning samt und/info. 
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