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Skyttekompani 

Ett didaktiskt perspektiv på taktiska föreställningar 1975 och 2012 

Sedan kalla kriget har inte bara omvärlden och föreställningen av motståndaren förändrats utan 

även reglementenas utformning. I dagsläget används på kompaninivå ett reglemente för alla 

manöverkompanier, tidigare har det i försvarsmakten funnits reglementen för specifika typer av 

kompanier. Denna uppsats behandlar vilken påverkan detta har på tydligheten i reglementena. 

Arbetet syftar till att undersöka tydlighet i föreställningar om infanteriförbandens taktik på 

kompaninivå idag jämfört med under mitten av kalla kriget i två vägledande instruktioner. Detta för 

att diskutera artikulering av taktik och dess implikationer på officersutbildning inom 

försvarsmakten. Den metod som används är kvalitativ textanalys med en komparativ design. Som 

analysverktyg har de grundläggande förmågorna använts och empirin utgörs av två reglementen, 

Infanterireglemente skyttekompani 1975 och markstridsreglemente 5 kompani.  

Undersökningen resulterar i att författaren upptäcker en tydlig skillnad i hur framför allt verkan och 

skydd artikuleras i de olika reglementena. I diskussionen visar det sig att detta kan bero på ett antal 

faktorer. Även utformningen av reglementet diskuteras och resultatet blir då, att för att finna 

vägledning i markstridsreglemente 5 kompani krävs tidigare erfarenhet av förbandstypen. Denna 

erfarenhet kan också påverka tolkningen av instruktionen. 

 

Nyckelord:  reglemente, skyttekompani, infanteri, grundläggande förmågor, officersutbildning 
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Rifle company 

A didactic perspective on tactical concepts 1975 and 2012 

Since the Cold War has not only the outside world and the perception of the opponent changed but 

also regulations design. In the current situation there is a Company level regulation for all fighting 

companies, when it previously was regulations for each of the specific types of companies. This 

paper discusses the impact that has on the clarity of the regulations. 

The work aims to investigate the transparency of notions of infantry formation tactics at company 

level today than during the middle of the Cold War in two guiding instructions. This is to discuss the 

articulation of tactics and its implications on the officer training in the armed forces. The method 

used is qualitative text analysis with a comparative design. To make the analysis the fundamental 

capabilities are used and empirical data consists of two regulations, Infanterireglemente 

skyttekompani 1975 and markstridsreglemente 5 kompani.  

The survey results in the author discovering a clear difference in how the capabilities effect and 

protection are articulated in the various the regulations. In the discussion, it appears that this may 

be due to a number of factors. The design of the regulations is also discussed and the result is that 

in order to find guidance in markstridsreglemente 5 kompani the reader needs previous experience 

of the specific company type. This experience can also affect the interpretation of the instruction. 
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Inledning 
Bakgrund och problem 
I doktrin för markoperationer beskrivs att den moderna konflikten har en mångfacetterad 

hotbild och en motståndare som oftast inte kan pekas ut i förväg.1 Sedan sovjetunionens fall och 

kalla krigets slut är det inte längre uppenbart vem eller vilka som är den eventuelle motståndaren. 

Motståndaren kan variera från en lågteknologisk med lätt beväpning till en reguljär motståndare 

med högteknologisk utrustning och tung beväpning.2 För att ytterligare åskådliggöra skillnaden i 

synen på motståndaren finns det i Soldaten i fält del 1, 1972 års upplaga, i det inledande kapitlet en 

rubrik som heter angriparen, där står bland annat ”Om vi angrips kommer du att möta en angripare 

som har bra utrustning, som understöds av flyg och som strider hänsynslöst.3”. I Soldaten i fält, 2001 

års upplaga, finns ingen beskrivning av angriparen, eller motståndaren. 

Teknikutvecklingen har också gått framåt sedan kalla kriget, även en lågteknologisk 

motståndare kan använda en vanlig digitalkamera som bildförstärkare för att ta ett exempel. 

Försvarsmakten har också i och med kalla krigets slut minskat i storlek, köpt in ny materiel och 

övergått till en yrkesarmé. En yrkesarmé som till stor del är mekaniserad eller lätt mekaniserad. Men 

med internationella insatser med markoperativ tyngdpunkt som bakgrund har infanteristriden, 

striden till fots, återigen kommit i fokus.4 

Det finns i dagsläget endast funktionsreglementen för pluton och grupp, som förhandsutgåvor. 

På kompaninivå används markstridsreglemente 5 kompani, förhandsutgåva 5, som syftar till att 

beskriva grunderna samt skillnader och likheter mellan de olika manöverkompanierna. De olika 

manöverkompanierna är mekaniserat skyttekompani 90, stridsvagnskompani 122, lätt motoriserat 

kompani tgb 6 och lätt mekaniserat kompani patgb 360. 5  De kompanier som till största del strider till 

fots är framförallt lätt motoriserat kompani tgb 6 men även lätt mekaniserat kompani patgb 360. En 

intressant aspekt är hur ett reglemente idag skall beskriva hur alla typförbanden kan nyttjas, något 

som fram till MSR serien beskrevs i flera reglementen specifika för just ett typförband. Räcker detta 

för kompanichefen och hur påverkar det tydligheten i reglementena? 

Problemet tar avstamp i författarens egen utbildning på MHS Karlberg och MSS kvarn. Där 

detta generella reglemente används även när skytteförband varit i fokus. Författaren upplever att 

erfarenhet av att strida med en specifik förbandstyp krävs för att kunna tolka och använda 

reglementena. På vilket sätt har den taktiska föreställningen förändrats sedan kalla kriget och vilka 

konsekvenser kan det nya reglementssystemet ha på utbildningen inom försvarsmakten. 

                                                           
1 DMarkO doktrin för markoperationer, Försvarsmakten, Stockholm, 2005, s. 19 
2
 Ibid s. 21 

3 Soldaten i fält: SoldF. 1, 1972 års uppl., Allmänna förlaget, Stockholm, 1972, s. 5 
4
 Infanteri – det bortglömda vapnet, Major Anders Svensson, Chefsoprogrammet, Stockholm, 2009, s. 8  

5
 Markstridsreglemente 5 kompani, FU 5 2012-11-21, Försvarsmakten, Stockholm, 2012 s. 8 - 9 
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För att analysera instruktionerna används i denna uppsats de grundläggande förmågorna. De 

grundläggande förmågorna är en tankemodell, där det faktiska användandet av materiel och förband 

är ett resultat av tankekedjan.6 En mer ingående beskrivning av de grundläggande förmågorna 

kommer under rubriken teori. 

 

Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med uppsatsen är att undersöka tydlighet i föreställningar om infanteriförbandens taktik 

på kompaninivå idag jämfört med under mitten av kalla kriget i två vägledande instruktioner. Detta 

för att diskutera artikulering av taktik och dess implikationer på officersutbildning inom 

försvarsmakten. 

- Hur artikuleras de grundläggande förmågorna i reglementena? 

Denna frågeställning leder sedan fram till två diskussionsfrågor. 

- Vad kan skillnaderna i artikulering bero på? 

- Hur kan reglementenas olika utformning påverka officersutbildning inom 

försvarsmakten? 

Tidigare forskning 
Inom området har inte författaren hittat tidigare forskning som behandlar samma sak. 

Däremot finns liknande arbeten till utformningen d.v.s. reglementen som jämförs med hjälp av de 

grundläggande förmågorna. Arbetena undresöker i huvudsak den taktiska och stridstekniska 

utvecklingen i ett visst tidsspann samt de organisatoriska skillnaderna och dess möjliga påverkan. Ett 

exempel på ett sådant arbete är Pansar i anfall och försvar där syftet är att undersöka avvägningarna 

av förmågorna inom en tid där pansarförbanden utvecklades kraftigt.7 Ett arbete som istället 

undersöker utbildningen för förband som strider till fots är Infanteri – det bortglömda vapnet. 

Författaren jämför då utbildningen vid olika regementen. Frågan som ställs är om svenska 

markstridsförband ges utbildning i strid till fots som är relevant för det som idag ses som 

karaktäriserande för lätt infanteri.8 

Skillnaden mot detta arbete är att i denna uppsats söker författaren undersöka hur 

reglementenas utformning kan påverka officersutbildning samt i ett större perspektiv diskutera 

skillnader i artikulerandet av förmågorna och dess möjliga orsaker. Arbeten som använder de 

primärkällor som detta arbete utgår från har inte påträffats. 

Teori 
Den teori författaren valt att använda för att möjliggöra analysen är det som i doktrin för 

markoperationer heter de grundläggande förmågorna. Dessa går att återfinna och är tagna från det 

som i arméreglemente del 2 (1995) kallas stridens grunder. Där kallas förmågorna eld, rörelse, skydd, 

                                                           
6
 DMarkO doktrin för markoperationer, Försvarsmakten, Stockholm, 2005, s. 30 

7
 Dicander, Jonatan Pansar i anfall och försvar, Militärhögskolan, Stockholm, 2012 

8
 Major Svensson, Anders, Infanteri – det bortglömda vapnet, Chefsoprogrammet, Stockholm, 2009 
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ledning, underrättelsetjänst och stridsvärde.9 Något liknande omnämns även i Militärstrategisk 

doktrin som sex basfunktioner, Ledning, verkan, rörlighet, skydd, underrättelser och uthållighet.10 I 

doktrin för markoperationer har sedan dessa två lagts ihop och utvecklats till sex grundläggande 

förmågor.11 Benämningarna på förmågorna är desamma som i militärstrategisk doktrin. I detta 

arbete används beskrivningen i doktrin för markoperationer för att beskriva tankemodellen och de 

olika förmågorna. 

De sex grundläggande förmågorna ska ses som en tankemodell som inte har någon direkt 

anknytning till system eller funktioner. Modellen syftar till är att skapa en tankeprocess där vissa 

förmågor prioriteras vid vissa tillfällen. Modellen kan ses som ett system där de olika förmågorna 

samverkar och stödjer varandra. Det didaktiska syftet är att underbygga ett sätt att tänka i termer av 

förmågor för att kunna visa vilken effekt som eftersträvas i vid ett visst skede. Hur förband och 

system sedan används blir resultatet av tankeprocessen. Förmågornas betydelse i taktisk aktivitet 

beror på situationen och den taktiska idén.12 

Principiellt kan de grundläggande förmågorna hanteras även på de lägsta förbandsnivåerna på 

samma sätt som man tidigare tänkte enligt stridens grunder. Ett av chefens viktigaste beslut är därför 

att fastställa till vilken eller vilka av de grundläggande förmågorna kraftsamling ska ske under ett visst 

skede av operationen.13 

De sex grundläggande förmågorna kan också användas för att analysera motståndaren.14 

Exempelvis, vid framryckningen skall rörlighet prioriteras, det innebär att rörligheten prioriteras 

framför de andra förmågorna. Och kan medföra att t.ex. en väg används som framryckningsstråk 

eller att brobandvagnar eller ingenjörsfordon finns långt fram i förbandets marschgruppering. Om 

däremot skydd skulle vara den prioriterade förmågan kanske framryckningen skulle ske dolt genom 

skog. För att göra teorin användningsbar som analysverktyg kommer varje enskild förmåga att 

beskrivas kort. 

Verkan 

I grunden är verkan resultatet av samordning i tid och rum av underrättelser, sensorer och 

olika verkanssystem. Inte bara bekämpning går under begreppet verkan utan alla åtgärder som 

påverkar motståndarens förmåga eller vilja till fortsatt strid räknas in i begreppet. 

Förmågan att verka avgörs i hur väl alla våra insatser att påverka motståndarens vilja till 

fortsatt strid samordnas. Att snabbt kraftsamla bekämpning i tid och rum när ett avgörande söks är 

eftersträvansvärt och effektivt utnyttjande av elden är centralt för att vinna striden. I vissa fall kan 

även fortlöpande påverkan mot motståndarens vilja och moral ha liknande effekt. 

Med förmågan verkan påverkas motståndaren och de övriga förmågorna understödjer vägen 

dit. 

                                                           
9 Arméreglemente. Del 2, AR Taktik, 1995 års utg., Chefen för armén i samarbete med Försvarsmedia, 
Stockholm, 1995 s. 38 
10

 Militärstrategeisk doktrin:[med doktrinära grunder (MSD 12)], Försvarsmakten, Stockholm, 2011  
s. 57 - 59 
11

 DMarkO doktrin för markoperationer, Försvarsmakten, Stockholm, 2005, s.29 
12

 Ibid s. 30 - 31 
13

 Ibid s. 63 
14

 Ibid s. 31 
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Rörlighet 

Begreppet rörlighet innefattar att manövrera system, förband och resurser i tid och rum. Först 

när begreppet rörlighets sätts i relation till motståndarens rörlighet och vårt mål går det att värdera 

om vår egen rörlighet är tillräcklig. På högre nivån, markoperativ nivå, är förmågan att leda och 

transportera förband mellan och inom operationsområden av avgörande betydelse. Eftersom striden 

på markoperativ nivå förs över stora ytor med få egna förband krävs god markoperativ rörlighet för 

att ge den taktiska chefen möjlighet till att manövrera i stridsrummet och nå effekt. För att varje 

enhet skall kunna lösa sin huvuduppgift krävs att enheten har den rörlighet som behövs för att uppnå 

målet.15 

På taktisk nivå förs huvuddelen av den väpnade striden vid sidan av vägarna för att utnyttja de 

möjligheter som terrängen erbjuder. Detta medför att enheter upp till bataljon bör ha förmåga att 

nyttja alla grundläggande förmågor även i väglös terräng. Det krävs också förmåga att föra in resurser 

på djupet i motståndarens gruppering för att möjliggöra bekämpning på djupet. Med gott tempo i 

rörelsen kan i gynnsamma fall motståndaren bli innesluten av rörelsen och ge upp utan strid.16 

Underrättelser och information 

Underrättelser syftar till att ge ett beslutsunderlag för chefen så att beslut kan fattas i rätt tid. 

Detta innefattar att ge en gemensam lägesbild av pågående, bedömd och kommande verksamhet 

både för egna förband och för motståndarens. Underrättelser som ger ett bra beslutsunderlag är av 

yttersta vikt för att hålla ett högt stridstempo.17 

Att ha förmåga till att inhämta information och underrättelser om egna förband, 

motståndarens förband samt allierade förband är av yttersta vikt för att uppnå en korrekt lägesbild. 

Även underrättelser om tredje part är viktigt. Det är av vikt att informationssystemen klarar av att 

inhämta information från alla stridskrafter i operationsområdet. För att informationen skall kunna 

nyttjas som värdefulla underrättelser krävs att den värderas och bearbetas. Det viktigaste är att 

underrättelserna ger underlag för både långsiktiga och kortsiktiga beslut.18 

För taktiska förband är det viktigt att det finns sensorsystem som oavsett väder och 

miljöpåverkan, i nära realtid, kan inhämta information i det egna området. Upptäckta svagheter hos 

motståndaren ger möjlighet till ett högt tempo på slagfältet. Korta ledtider från upptäckt och 

identifiering till bekämpning och verkansverifiering eftersträvas. 19 

Skydd 

De åtgärder som enskild och förband vidtar för att undgå bekämpning eller upptäckt omfattas 

av begreppet skydd. Dessutom innefattas förmågan att genom defensiva informationsoperationer 

och korrekt information upprätthålla moral och vilja vid förbanden.20 

Det är inte bara det fysiska skyddet, ex. pansar, som innefattas i skydd utan också förmåga till 

rörlighet, signaturanpassningsåtgärder, skenåtgärder, korrekt information och skydd mot nukleära, 

kemiska och biologiska stridsmedel. Åtgärder som möjliggör att motståndaren överraskas, ett 

                                                           
15

 DMarkO doktrin för markoperationer, Försvarsmakten, Stockholm, 2005, s. 69 - 70 
16

 Ibid s. 70 - 71 
17

 Ibid s. 65 
18

 Ibid s. 65 - 66 
19

 Ibid s. 66 
20

 Ibid s. 71 
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oväntat uppträdande, kan också innebära skydd, eftersom denna då inte hinner eller kan avge verkan 

mot egna förband. Den inbyggda förmågan till skydd påverkar förmågan att lösa uppgift.21 

 

Uthållighet 

Grunden för markstridsförbandens uthållighet ligger i en långsiktig planering av rekrytering, 

kompetensutveckling och materielanskaffning.  Men förbanden skall även kunna få ut maximal effekt 

i väpnad strid under en insats inledande skede. Förbanden måste således kunna övergå från 

långsiktig planering till maximal effekt i ett initialt skede av en insats. Uthållighet innefattas av att 

hålla egen personal och materiel tillgänglig så uppgiften kan lösas22 

Det är inte bara fysiska förmågor som påverkar uthålligheten, ex. fungerande sjukvård och 

underhållskedja. Även den moraliska aspekten påverkar ett förbands uthållighet. Tror soldater och 

befäl på att de är kapabla att lösa sina förstahandsuppgifter skapas uthållighet. De inledande 

striderna som förbandet deltar i påverkar också moralen och stridsvärdet. För att befälet skall kunna 

bedöma truppens stridsvärde krävs god personkännedom om underlydande och att hen följer upp 

förbandet kontinuerligt.23 

Ledning 

Ledning är förmågan att i komplexa situationer samordna aggerande av människor och olika 

typer av resurser men innefattas även av att sätta upp mål som skall uppnås på längre sikt. För att 

kunna genomföra detta finns olika typer av stödsystem. Försvarsmakten strävar efter att använda 

ledningssystem som i så stor utsträckning som möjligt medger stor flexibilitet i val av metod och 

medel. Ledningssystemen bör också vara redundanta så att ledningsförmågan kan vara god i så stor 

utsträckning som möjligt. Begreppet ledning ska inte förväxlas med kommandon som används som 

metod för att samordna lägre förband. Strävan är att ledning ska utövas där det påverkar 

händelseförloppet bäst.24 

Till begreppet ledning hör också ledarskap. Ledarskap hanterar relationer mellan människor i 

organisationen.  Detta är en viktig del i den uppdragsbaserade filosofin som försvarsmakten 

anammat. Det innebär bland annat att skapa ett ömsesidig förtroende mellan över- och 

underordnade.25 

 

Metod 

Texterna 

I undersökningen kommer Markstridsreglemente 5 kompani, FU 5 2012-11-21, 

Försvarsmakten, Stockholm, 2012 förkortas MSR och Infanterireglemente: skyttekompani, 1975 års 

uppl., Stockholm, 1975 förkortas InfR. 

                                                           
21

 DMarkO doktrin för markoperationer, Försvarsmakten, Stockholm, 2005, s. 72 
22

 Ibid s. 73 
23

 Ibid s. 73 -74 
24

 Ibid s. 63 
25

 Ibid s. 64 
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MSR är det reglemente för kompani som används idag och skall kunna användas både 

internationellt och nationellt. Den riktar sig till kompanichefer, plutonchefer, elever under utbildning 

till dessa befattningar samt till utbildare, tränare och utvecklare i försvarsmakten. Instruktionen är 

uppbyggd av rubriker oftast med förklarande löpande text, ibland förekommer punktlistor. 

Reglementet riktar sig till de fyra manöverförband som finns i armén idag. Detaljnivån varierar i de 

olika kapittlen och vanligast förekommande är övergripande förklaringar som skapar en förståelse för 

ett viss taktiskt tankesätt 

InfR togs i bruk 1975 och är skriven för invasionsförsvaret. Bestämmelserna i instruktionen 

gäller endast till skyttekompani 66R och norrlandsskyttekompani men gäller även i tillämpliga delar 

för lätt skyttekompani och cykelskyttekompani. Reglementet är uppbyggt av rubriker och ett 

punktsystem där varje punkt är numrerad och beskriver en viss sak. Detaljnivån är mycket hög och i 

slutet av instruktionen finns bilagor med exempel på kompanichefens order och kommandon för en 

mängd olika fall. 

 

Analys och avgränsning 

För att kunna göra denna studie på reglementena kommer författaren att använda kvalitativ 

textanalys, d.v.s. innehållsanalys, med en komparativ design.26 Det innebär att analysera 

texterna(reglementena) med hjälp av de sex grundläggande förmågorna, sedan ställa dem mot 

varandra och jämföra dem. 

Huvudsyftet för ett skyttekompani är att uppnå verkan mot motståndaren, därför kommer 

analysen att behandla de kapittel i instruktionerna som beskriver taktiskt hur förbandet uppnår 

verkan. Dessa är anfall, försvar och fördröjningsstrid. I huvudsak handlar effekten av verkan om hur 

väl eld, rörelse och skydd samordnas. Eftersom alla förmågor ständigt förekommer i taktisk aktivitet 

återfinns även de andra förmågorna i varierande grad vid de olika stridssätten. Övriga förmågor gör 

att verkan är möjlig. Analysen kommer att bygga på att jämföra hur de olika förmågorna framhävs 

och hur tydligt det beskrivs för respektive stridssätt i respektive reglemente. Författaren kommer 

även att försöka utläsa vad i MSR 2012 som är specifikt för skyttekompani. Utifrån analysen följer 

sedan en diskussion. 

Hur instruktionerna presenteras i de olika texterna skiljer sig något därför delas de olika 

stridssätten in i skeden, inledning/grunder, planering och förberedelser och genomförande. I InfR 

beskrivs först generellt hur ett anfall, försvar eller fördröjningsstrid genomförs. Utöver detta finns 

också en mängd specifika scenarion som beskriver hur exempelvis ett anfall ska genomföras mot en 

vikande motståndare. För att jämförelsen skall bli rättvis analyseras därför bara den generella delen 

av stridssätten i InfR. Dessa skillnader i detaljnivå noteras dock för varje stridssätt. 

Disposition 
Efter denna inledning följer undersökningen och diskussionen. Undersökningen avhandlar 

varje stridssätt enskilt. Stridssätten är indelade i skeden, i varje skede finns en kortare analys. Varje 

stridssätt avslutas med en analys av resultatet i helhet. Efter undersökningen följer en diskussion som 

behandlar de diskussionsfrågor som är ställda, diskussionen mynnar ut i förslag till fortsatt forskning.  
                                                           

26
 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna, 2.uppl., Studentlitteratur AB, Lund, 2009, s.62 
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Undersökning 
 

 

 

Anfall 

Generellt 

I InfR finns under kapitlet anfall först en generell instruktion för anfall, den delen kommer att 

anvädas i denna analys. Det finns också efter det 12 instruktioner för anfall i specifik terräng t.ex. 

anfall mot hejdad fiende, anfall i öppen terräng, anfall under vinterförhållanden och anfall i 

bebyggelse. I MSR återfinns också en generell instruktion för anfall men endast en instruktion för 

anfall i specifik terräng, anfall i urban terräng. Denna analys jämför endast den generella 

instruktionen i respektive reglemente, detta för att göra en så rättvis jämförelse som möjligt. 

Sättet instruktionerna är skrivna på skiljer sig också, InfR använder sig av punktform för varje 

stycke och beskriver med relativt stor precision grunder, förberedelser och hur anfallet genomförs. I 

MSR används istället rubriker, längre stycken och exempel på vad och hur anfallet genomförs. Det 

blir också något oklart när reglementet skriver vad planeringen bland annat skall ge svar på och 

sedan tar upp ett antal punkter. Exemplifiering och ordet skall används i samma mening, reglementet 

öppnar upp för att kompanichefen själv ska kunna välja vad som måste klarläggas samtidigt som det 

tvingar chefen att klarlägga de exempel som tas upp. 

Grunder/inledning 

Den inledande rubriken i kapitlet anfall heter i InfR grunder. Där framgår det tydligt att anfall 

genomförs med samordning av eld och rörelse vilket syftar till att bryta motståndarens 

motståndsförmåga. Alltså är verkan i fokus. Det går också att se en tydlig växelverkan mellan 

förmågorna verkan, skydd och rörlighet. Verkan nås med hjälp av rörlighet och att snabbt nå 

motståndarens gruppering. Skydd växelverkar med rörlighet genom att när förbandet når 

motståndarens gruppering skapas svårigheter för motståndaren att använda flyg och kärnladdningar. 

Det finns även en punktlista med årgärder som underlättar snabbhet i rörelsen mot fiendens 

gruppering. Elden skall även kompletteras med rök, ett sätt att skapa rörlighet och skydd.27 

Även i MSR klargörs det att anfall genomförs med eld och rörelse för att ta terräng som 

motståndaren kan nedkämpas ifrån, rörelsen utnyttjas för att ta initiativ och för att kunna avge eld 

överraskande och från flera håll.28 

Här återfinns samma typ av inledande grunder, men rubriken är istället inledning. Inledningen 

beskriver att anfall är ett sätt att uppnå offensivt uppträdande som är avgörande för framgång i strid. 

Det finns flera syften för anfall, med olika ambitionsnivå. Där det med högst ambitionsnivå är att 

                                                           
27 Infanterireglemente: skyttekompani, 1975 års uppl., Stockholm, 1975, s. 5: 1-4 
28

 Markstridsreglemente 5 kompani, FU 5 2012-11-21, Försvarsmakten, Stockholm, 2012, s. 43 
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försätta motståndaren ur stridbart skick. Till syften med lägra ambitionsnivå räknas exempelvis 

avskära en motståndare eller öppna en väg.29 

Det finns även ett specifikt stycke som gör tydligt att olika typförband inte anfaller på samma 

sätt, ett stridsvangskompani bör inte strida som ett skyttekompani. Det står inte mycket om vad som 

är specifikt för de olika kompanierna. Endast exempel tas upp. För skyttekompaniet står det att vid 

anfall måste fordonsavlämningsplats avgöras i förväg, framryckning till utgångsläge för anfall sker på 

stor bredd, efterhand tas viktig terräng som hels skall vara oförsvarad och att motståndare i de flesta 

fall måste påverkas genom indirekt eld för att göras gripbar från kompaniets förberedda ställningar.30 

Fokusen ligger återigen på verkan som uppnås med understöd av skydd. Men det framgår inte 

med samma precision hur detta samspel rent taktiskt genomförs. Skydd uppnås genom att förbandet 

helt enkelt helst tar oförsvarad terräng vilket är en mycket intressant skillnad mot det andra 

reglementet. 

Båda reglementena har samma syn på striden, den förs med hjälp av eld och rörelse. vilket 

gäller alla de typförband som tas upp i MSR. Skillnaden kommer sen vid beskrivningen av hur 

skyttekompaniet uppnår verkan med hjälp av stridssättet anfall. Där MSR blir otydligare och endast 

tar upp exempel på vad anfall innebär för ett skyttekompani. Förmågan rörlighet uteblir också men 

om det beror på att endast exempel för skyttekompani används eller om det är så att förbandstypen 

förväntas vara mer statisk är oklart. Infanterireglemente skyttekompani 1975 beskriver också att det 

är viktigt att snabbt nå in i motståndarens gruppering vilket tydliggör att förbandet tar terräng som 

motståndaren finns i och försvarar. I MSR står det att terrängen som tas helst skall vara oförsvarad, 

här sker alltså en skillnad i viktningen av förmågan skydd. I MSR tar skyttekompaniet oförsvarad 

terräng och med hjälp av indirekt eld gör motståndaren gripbar. 

Planering och förberedelser för anfall 

I InfR står det att kompanichefen leder själv en rekognoseringsstyrka som genomför 

rekognosering så långt fram mot motståndaren som det är möjligt utan att röja 

anfallsförberedelserna. Främst skall rekognoseringen svara på hur möjligheterna för snabb, dold och 

skyddad framryckning ser ut, från vilka platser indirekt eld kan ledas och förberedas samt var 

kompaniet kan utgångsgruppera. Om möjlighet finns efterstävas även att rekognosera själva 

anfallsmålet, var understödet kan ha stridsställningar, grupperingsplatser för trosstroppen samt vilka 

fältarbeten som kan krävas eller underlätta.31 

Order sker efter hand till underställda chefer under rekognoseringen, order kompletters sedan 

vid anfallsförberedelserna.  Eftersträvansvärt är att rekognosering och ordergivning sker snabbt så 

att kompaniet befinner sig i utgångsläge för anfall kortast möjliga tid. Under tiden kompanichefen 

rekognoserar genomför ställföreträdaren anfallsförberedelser med kompaniet. Kompanichefen 

kontrollerar sedan förberedelserna. Fienden är under tiden under konstant bevakning.32 

Utöver denna generella beskrivning av anfallet finns ett antal beskrivningar för anfall för 

specifika fall exempelvis anfall mot befäst fiende, anfall över vattendrag och anfall i mörker. Här 

                                                           
29

 Markstridsreglemente 5 kompani, FU 5 2012-11-21, Försvarsmakten, Stockholm, 2012, s s.43 
30

 Ibid s.43 
31

 Infanterireglemente: skyttekompani, 1975 års uppl., Stockholm, 1975, s. 5:51 
32

 Ibid s. 5:52 - 56 
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viktas förmågorna i vissa fall något annorlunda. Ett exempel är att vid förberedelserna för anfall mot 

befäst fiende är att hålla sig dold av oerhörd vikt, alltså är skydd den högst prioriterade förmågan. 

För att sedan snabbt övergå till rörlighet för att på snabbast möjliga sätt ta de främsta 

stridställningarna. 

Under planeringen och förberedelserna läggs stor vikt vid att klargöra hur verkan, rörlighet och 

skydd skall samverka. Genom att hitta snabba och skyddade framryckningsvägar främjas skydd och 

rörlighet vid framryckningsskedet, hur avvägningen mellan skydd och rörlighet skall göras framgår 

inte utan måste vägas från fall till fall. Att kompaniet genomför förberedelser simultant och 

eftersträvar att inte befinna sig på samma plats under längre tider är ett sätt att uppnå skydd genom 

att använda rörlighet. Platserna att leda indirekt eld från lägger fokus mot verkan. Även förmågan 

uthållighet går att återfinna genom rekognosering av platser för trosstroppen men detta endast om 

tid för sådan rekognosering finns. Uthållighet är alltså nedprioriterat men finns i åtanke. 

Underrättelser och information är också representerat genom att motståndaren är ställd under 

konstant bevakning. 

Inledningsvis i MSR ges en beskrivning på vad planeringen skall ge svar på genom att ge ett 

antal exempel. Ett urval av dessa exempel är var och när kraftsamling skall ske, 

framryckningsmöjligheter helst i skydd och skyl, gränser för samordning och behov av samordning 

mellan rörlighet och indirekt bekämpning. Det står också att stridsplanen ska medge att 

plutoncheferna kan agera mot målbilden för anfallet och att möjlighet att förändra vilken pluton som 

genomför respektive uppgift. Kompanichefen kan också om tid finns planera för logistiken och 

sambandstjänsten, återigen är det endast exempel på vad som kan ingå i övrig planering.33 

Vad gäller förberedelser är det tydligare, förberedelserna omfattar att delge/komplettera 

order, ersätta kompaniet med ammunition dyl., vid behov stridsindela kompaniet, inhämta och delge 

underrättelser om motståndarens gruppering, föröva anfallet om tid finns, rekognosera anfallsmål 

och framryckningsvägar, ta kompaniet till lämpligt utgångsläge för anfall.34 

Att hitta framryckningsvägar som är i skydd eller skyl betyder att under framryckningsskedet 

prioriteras skydd och rörlighet. Vad gäller verkan går det att hitta vid planering av indirekt eld. 

Logistik och sambandtjänst tas upp som något som planeras om tid finns för det. Dessa 

planeringspunkter går under uthållighet och ledning. Det verkar också vara underförstått att vid 

förberedelserna sker spaning mot motståndaren för att inhämta underrättelser om denna, detta 

kopplas till förmågan underrättelser och information. 

Vad gäller planering och förberedelser för anfall är reglementena mycket lika. Dock beskrivs de 

på olika sätt. InfR är mycket tydlig med vad kompanichefen skall göra medan MSR är något mer fri för 

tolkning av kompanichefen gällande vad som måste planeras och vilka förberedelser som skall 

genomföras. I de exempel som tas upp i MSR framgår också att förmågan ledning representeras i 

form av planering för sambandtjänst och genom att planen ska innehålla en målbild som 

plutoncheferna kan agera utefter. Förmågan ledning är inte representerad i InfR i dessa skeden. 

Förmågan und/info har en något större viktning i InfR eftersom fortlöpande spaning skall ske mot 

motståndarens gruppering intill dess att anfallet skall påbörjas. I MSR framgår inte ambitionsnivån 
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för underrättelseinhämtningen utan det är upptill respektive kompanichef att själv avgöra vikten av 

det. 

Genomförande av anfallet 

Anfallet i InfR är indelat i fyra skeden, framryckning till stormavstånd, stormning, anfallets 

fullföljande och försvar av tagen terräng.  Under framryckningen till stormavståndet understöds 

kompaniet av indirekt eld i form av stormeld som kompletteras med rök. Framryckningen sker så att 

kompaniets främre plutoner når stormavståndet precis då storminingen skall påbörjas så att 

kompaniet inte behöver stanna. Framryckningsvägarna ska i så stor utsträckning som möjligt vara 

dolda och skyddade mot direkt eld. Sådant som fördröjer framryckningen skall om möjligt kringgås 

exempel på sådant kan vara mineringar eller svårframkomlig terräng.35 

När stormelden upphör eller flyttas påbörjas stormningen med starkast möjliga 

understödjande eld från kompaniets pansarvärnstopp. Därefter vid utsatt tidpunkt anfaller främre 

plutoner samtidigt. Plutonerna stormar från stridsställning till stridsställning. Inom plutonerna 

samordnas eld och rörelse av plutonchefen för att bekämpa motståndarens pansarfordon och 

skyttetrupp samt nedgöra fienden i närstrid. Kompanichefen följer i regel bakom de främre 

plutonerna för att ha möjlighet att överblicka situationen och snabbt delge order till underställda. 

Även kompaniartillerichefen och ställföreträdande kompanichef följer främre plutoner i anslutning 

till kompanichefen. 36 

Om kompaniets framryckning hejdas samordnar kompanichefen eld och rörelse för att 

kompaniet skall kunna fortsätta anfallet snarast. Hen kan också begära nytt understöd i form av 

stormeld för att kunna fortsätta framryckningen. Kompanireserven framrycker bakom främre 

plutoner och chefen för reservstyrkan finns inledningsvis vid kompanichefen för att snabbt kunna få 

order om att sätta in reserven. 37 

Anfallet fullföljs genom att kompanichefen samordnar ny stormning med hela eller del av 

kompaniet med starkast möjliga eldunderstöd till dess att förstahandsmålet är taget. Om 

motståndaren viker fortsätter kompaniet till andrahandsmålet direkt. Kontinuerlig rapportering till 

bataljonchefen sker. Underhållsplattser för bataljonen upprättas efterhand bakom anfallande 

kompanier i bataljonchefens försorg. Förberedelser genomförs vid kompaniet trosstropp så att 

ammunitionsersättning kan föras fram till anfallande plutoner. Kompanichefen tillser att 

samlingsplats för kompaniets skadade upprättas efter hand, så nära bakom huvuddelen av 

kompaniet som möjligt.38 

När skyttekompaniet tagit anfallsmålet övergår det snabbt till stridssättet försvar och 

genomför förberedelser för detta. Om anfallet varit framgångsrikt kan kompaniet fortsätta anfallet 

förutsatt att det stämmer överens med bataljonchefens beslut i stort. Är motståndaren för stark för 

att kompaniet ska kunna fortsätta anfallet övergår kompaniet till försvar men bibehåller 

stridskänningen med motståndaren samt genomför spaning mot denna.39 

                                                           
35

 Infanterireglemente: skyttekompani, 1975 års uppl., Stockholm, 1975, s. 5:61 - 65 
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Under framryckningen till stormavståndet prioriteras rörlighet, hinder gås runt och 

framryckningen skall ske snabbt. Även skydd är viktat högt, genom att nyttja terrängen till egen 

fördel och att inte behöva stanna på samma plats under längre perioder. Skydd och rörlighet främjar 

alltså varandra. Verkan är representerat i form av stormeld men det egentliga syftet är att använda 

verkan för att skapa förutsättningar för kompaniet rörlighet och skydd. Verkan används alltså för att 

främja de prioriterade förmågorna skydd och rörlighet. 

Under själva storminingen är rörlighet och verkan det som prioriteras. Verkan skapar 

förutsättningar för rörligheten och rörlighet för verkan. Genom att hela tiden förflytta sig och nyttja 

eld. Även ledning får i detta skede en större vikt. Hela kompaniledningen finns i nära anslutning till de 

främre plutonerna för att snabbt kunna utöva ledning och samordna resurser för att uppnå målet. 

Genom att ha en resurser tillgänglig återfinns även förmågan uthållighet. Ledning och uthållighet 

främjar verkan och rörlighet. 

Vid anfallets fullföljande är fortfarande rörlighet och verkan i fokus men viktningen mot 

uthållighet ökar. Detta eftersom förberedelser för ersättning genomförs och samlingsplats för 

kompaniets skadade upprättas. När anfallsmålet är taget förändras bilden och rörlighet ligger inte 

längre i fokus utan skydd prioriteras genom att göra förberedelser för försvar. Genom att behålla 

stridskänning och genomföra spaning mot motståndaren framhävs också underrättelser och 

information. 

Genomförandet är även i MSR uppdelade i olika skeden, framryckning mot anfallsmålet, 

striden i anfallsmålet och försvar av tagen terräng och fortsatt anfall. Även en rubrik för logistiken vid 

anfall finns. Under framryckningsskedet är syftet att utan stridskontakt manövrera till den plats 

kompanichefen avser att bryta in i anfallsmålet. Framryckningen sker genom terräng som 

motståndaren inte bedöms finnas i, troligtvis inte har påverkat med fältarbeten och som inte är 

kanaliserande. Även naturliga ledstänger skall helst undvikas.40 

Ett kompani med hjulburna fordon, som skyttekompaniet, är oftast beroende av minst en väg i 

sitt anfallsområde. Indirekt eld används för att nedhålla, förblinda eller avskärma motståndaren. För 

att ytterligare öka hastigheten i framryckningen kan förpluton användars. Förplutonen framrycker 5 – 

10 minuter före huvudstyrkan och syftet är att upptäcka olika former av hinder i ett tidigt skede så 

att kompaniet kan kringgå dessa eller förbereda samordning för strid i ett tidigare skede än först 

tänkt. För skyttekompani står också att framryckningsskedet kan vara tudelat i två skeden, ett 

uppsuttet skede och ett avsuttet skede. Ändringen från uppsuttet till avsuttet sker i en 

fordonsavlämningsplats. Tiden vid fordonsavlämningsplatsen skall vara så kort som möjligt. Under 

detta skede understödjer stab- och trossplutonen genom att ta hand om eventuella egna skador för 

att kompaniet inte ska förlora tempo.41 

Striden i anfallsmålet förs genom att samordna eld och rörelse och är oftast det viktigaste 

momentet i ett anfall. Framgången avgörs av hur väl förbandet kan nedkämpa motståndaren i och 

bortom anfallsmålet. Anfallet fortsätter till dess att syftet med striden är uppnådd. Kompaniet 

strävar efter att ta oförsvarad terräng och nedkämpar därifrån motståndaren med direkt och indirekt 
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eld. Om styrkeförhållandena inte är mycket gynnsamma undviks närstrid i motståndarens 

gruppering.42 

Striden skall hela tiden föras med understöd för att möjliggöra förflyttningar. Den indirekta 

elden är för skyttekompaniet det viktigaste vapnet och används för att nedkämpa och nedhålla 

motståndare. Det är därför av stor vikt att eldledare kan gruppera i bra terräng. Hejdas del av 

kompaniet sker kraftsamling mot terrängpartier där tidigare framgång uppnåtts. Kompanichefen 

samordnar striden genom att ge order efter hand till plutonerna. Tydliga terrängpartier används som 

ledstänger eller uppfång för plutonernas rörelser. Stab- och trossplutonen understödjer övriga 

plutoner främst genom att omhänderta skadade.43 

När anfallet är genomfört och anfallsmålet är taget genomför kompaniet så snarast 

förberedelser för att lösa sin beredduppgift eller ny tilldelad uppgift. Om möjlighet behålls 

stridskontakt med motståndaren genom exempelvis stridsspaning. Stab- och trossplutonen 

framgrupperar för att kunna ersätta plutonerna främst med finkalibrig ammunition. Om anfallet varit 

framgångsrikt och det finns möjligheter att bibehålla initiativet lämnas positiv rapportering till 

bataljonchefen med lämpliga åtgärder exempelvis att fortsätta anfallet på djupet i motståndarens 

gruppering förutsatt att det stämmer överrens med bataljonchefens beslut i stort. Om uppgiften inte 

medger detta eller om det inte finns tillfälle att ta initiativet omgrupperar plutonerna till platser där 

de bäst kan behärska området bortom anfallsmålet med eld, kompaniet övergår till försvar. 

Kompaniet genomför förberedelser beroende på vilken ny uppgift de har och skickar 

lägesrapporteringar till bataljonchefen.44 

Vid framryckningen prioriteras skydd och rörlighet, kompaniet strävar efter att förflytta sig 

snabbt utan att komma i kontakt med motståndaren. Skydd och rörlighet främjar varandra. 

Underrättelser och information får viss viktning när förpatrull används och förmågan understödjer 

både rörlighet och skydd. Verkan nyttjas i form av indirekt eld och syftar till att skapa skydd eller att 

främja rörlighet. 

Verkan i anfallsmålet nås genom samordning av eld och rörelse. Verkan understödjs av 

rörlighet som skapas genom att använda elden som understöd. Även skydd har viss prioritet 

eftersom strävan är att ta oförsvarad terräng och strida därifrån. Rörligheten främjas också genom 

detta aggerande eftersom terräng som motståndaren inte behärskar är lättare att manövrera i. Att 

det huvudsakliga instrumentet för verkan är indirekt eld indikerar också att skydd har relativt hög 

prioritering för skyttekompaniet eftersom de främsta plutonerna inte behöver vara i direkt kontakt 

med motståndaren för att kompaniet skall kunna nyttja denna resurs. 

Vid det sista skedet i anfallet kan viktningen av förmågorna variera och det framgår inte helt 

tydligt vilka som ligger i fokus. Men tydligt är att underrättelser och information samt uthållighet får 

mer plats. Uthållighet uppnås genom förberedelser för nästkommande uppgift, förbandet ersätter 

ammunition dyl. Underrättelser inhämtas genom att behålla stridskänning. Verkan är fortfarande av 

stor vikt då förbandet går över till försvar och omgrupperar för att bättre nå verkan mot en eventuell 

motståndare. Underhåll är under samtliga skeden representerat genom att stab- och tross plutonen 
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får i uppgift att ta hand om sårade. Viktningen mot uthållighet ökar dock under detta skede då de 

framgrupperar för att kunna ersätta plutonerna och ta hand om ytterligare sårade. 

Den största skillnaden mellan reglementena är att skydd får en större vikt eller presenteras i 

en annan form i MSR när anfallet genomförs. Kompaniet undviker helst terräng som motståndaren 

behärskar och vill helst inte gå i närstrid i motståndarens gruppering. I InfR söker sig kompaniet in i 

motståndarens gruppering för att föra striden där och därigenom skapa skydd mot motståndarens 

tyngre understöd. Att det ser ut på detta sätt beror förmodligen delvis på att i InfR förväntas 

motståndaren ha tungt understöd i form av flyg och artilleri. För att undvika dessa vill förbandet 

komma nära motståndaren. Motståndarens understöd ses helt enkelt som farligare än dess stridande 

förband på marken. I MSR är motståndaren mer diffus vilken kan ha gjort att det blir motståndarens 

direktriktade eld från förband på marken som ses som farligast. 

Nyttjandet av indirekt eld under själva anfallet skiljer sig inte avsevärt men syftet med elden 

skiljer sig markant. I InfR används indirekta elden för att skapa rörlighet och möjlighet att med 

kompaniet som instrument uppnå verkan. I MSR är det huvudsakliga instrumentet för verkan den 

indirekta elden. I och med detta finns en skillnad i hur verkan uppnås men även ytterligare en skillnad 

på synen på förmågan skydd. Om förbandets huvudsakliga verkansinstrument är indirekt eld kan 

kompaniet verka i skyl eller skydd från fiendens direktriktade eld. Den indirekta elden skapar även 

skydd i InfR men då genom att nedhålla motståndaren eller skyla kompaniets framryckning. 

Indikationer för viktningen av förmågan ledning uteblir i MSR då det inte finns några 

instruktioner annat att kompanichefen skall samordna eld och rörelse under anfallet. I InfR går det 

att utläsa viktningen genom att se på var kompanichefen bör befinna sig i de olika skedena under 

anfallet. Det kan vara så att det finns förväntningarna på att kompanichefer redan har erfarenhet om 

hur de ska strida med sitt förband för genomgående är InfR mer målande och direkt med sina 

instruktioner. Det finns även i slutet av reglementet bilagor med exempel på order och åtgärder vid 

de flesta av de anfallstyper som det finns instruktioner för. 

Försvar 
Även under kapitlet försvar finns i InfR beskrivningar för försvar under specifika 

förutsättningar, i mörker, mot lufttrupp och med permanenta befästningar. I MSR finns endast 

försvar i bebyggelse omnämnt. Analysen omfattar endast den generella bilden av försvar i respektive 

reglemente. InfR är också mer ingående i beskrivningarna och statuerar tydligt var kompanichefen 

skall leda och vilka fältarbeten som skall genomföras i vilken ordning. MSR är mer öppen eller otydlig 

och ger många valmöjligheter. 

Grunder/inledning 

I InfR är syftet med försvar att hålla en plats, anläggning eller terrängparti med strävan att till 

det yttersta hindra moståndaren att tränga fram till det området. Striden förs från stridsställningar 

med eld och motstötar understött av fältarbeten. Stridställningarna placeras på platser som 

underlättar fältarbeten och gynnar strid mot pansarförband. Kombinationen av mineringar, 

pansarvärnseld och väl vald terräng kan tvinga motståndaren att anfalla till fots vilket gör att hen 

lättare kan nedgöras med eld från kompaniets egna vapen eller indirekt eld.45 
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Ett skyttekompani försvarar motståndsområde eller motståndslinje. Oftast är dessa områden 

eller linjer begränsade i sida och djup, i regel har kompaniet också beredduppgift att anfalla. Om 

tiden för förberedelser är mycket kort försvarar skyttekompani pansarvärnsfront. Vid försvar kan 

andra understödjande enheter underställas kompaniet, t.ex. pansarvärnsförband och 

fältarbetsförband.46 

En motståndslinje överstiger inte 1500m bredd och består av motståndsnästen med 

sammanhängande eldsystem i huvudsak i sida. Ett Motståndsområde överstiger inte en yta större än 

600x600m och består även det av motståndsnästen. Motståndsnästena har sammanhängande 

eldsystem i både sida och djup och motståndsområdet skall kunna försvaras i alla riktningar 

samtidigt. Ett motståndsnäste försvaras av pluton eller tropp, det motståndsnästet som är viktigas i 

försvaret mot pansarfordon försvarars av pansarvärnstroppen. Platserna för motståndsnästen väljs 

så att flankerande pansarvärnseld kan avges mot platser där motståndaren bedöms framrycka, 

motståndarens användande av indirekt eld försvåras och om möjligt bör platserna vara skyddade 

mot direkt bekämpning frontalt. Om det är möjligt byggs skenmotståndsnästen som försvaras av 

stridspatrull.47 

Skottfälten vid motståndsnästena bör inte överstiga kompaniets vapensystems räckvidd. I den 

terrängen som skall försvaras bör marken vara grävbar och grundvattennivån låg. Vid kort om tid 

prioriteras fria skottfält till pansarvärnsvapen. 1 – 2 km framför kompaniets frösvarsgruppering 

grupperas en stridspatrull, syftet med detta är att tidigt söka känning med motståndaren och om 

möjligt fördröja och vilseleda motstånden om huvuddelen av kompaniets grupperingsplats.48 

Elden, direktriktad eller indirekt, förbereds så att den går att kraftsamla i tid och rum. 

Kompanichefen reglerar detta genom att ge motståndsnästena elduppgifter där det framgår tydligt 

när elden skall öppnas. Överraskande eldöppnanden eftersträvas. Eld som avges med syfte att 

fördröja och vilseleda motståndaren kallas uppehållande eld och avges från stridspatruller, 

skenmotståndsnästen eller med hjälp av understödjande förband. ”Stridsställningarna skall försvaras 

till det yttersta” och får endast överges enligt kompanichefs order. Om ett motståndsnäste faller 

återtas det genom motanfall. Kompanichef kan även ge personal i motståndsnäste tillåtelse att strida 

utan stridssele. 49 

Vid försvar nedprioriteras förmågan rörlighet genom att kompaniet utnyttjar fasta och 

förberedda motståndsnästen, man förlitar sig på att terrängen som motståndsnästena finns i gör att 

förmågan till rörlighet hos motståndaren begränsas kraftigt. Det som prioriteras är istället verkan och 

skydd. Skydd genom att välja terräng som hindrar motståndaren samt genom fältarbeten och 

förberedelser. Verkan uppnås främst genom eld med förbandets egna vapensystem och indirekt eld. 

Förmågan ledning understödjer verkan genom att kompanichefen samordnar elden för att uppnå 

bästa möjliga resultat. Stridspatrullen som grupperas framför kompaniets försvarsgruppering tyder 

på att även und/info har viss vikt då de söker känning med motståndaren tidigt och även nekar 

motståndarens motsvarande förmåga genom försöka att vilseleda om kompaniet gruppering. 
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Enligt MSR är syftet med försvar att hindra en motståndare att ta en anläggning eller använda 

ett visst terrängparti. Syftet med försvar kan även vara att gör en motståndare gripbar för anfall eller 

hindra denne från att störa verksamhet som är viktigt genom att binda denna. En försvarsuppgift 

skall klart innehålla hur länge och under vilka omständigheter ett försvar ska upprätthållas. Det är 

stor skillnad på hur ett skyttekompani och ett mekaniserat kompani för och förbereder försvarsstrid. 

Noggrannheten i val av terräng och användandet av indirekt eld och minor blir för skyttekompaniet 

viktigare än för ett kompani som strider med fordon. Ambitionsnivån för försvar är i allmänhet hög 

men styrs av syftet med striden, hur länga något ska försvaras samt under vilka omständigheter det 

ska försvaras.50 

Det finns två olika typer av försvarsmanövrar. Vilken som används styrs av syftet med 

försvarsuppgiften. Den första är motståndarfokuserat försvar, där det viktigaste är att neka 

motståndaren viss terräng eller anläggning. Den andra är egenfokuserat försvar, det viktigaste då är 

att säkerställa tillgång till ett terrängparti eller anläggning för egna förband.51 

Det finns två sätt att genomföra försvar, antingen med gott eller ont om tid till förberedelser. 

När det finns gott om tid till förberedelser medges att öka ambitionsnivån på försvaret, det ger också 

möjligheter att skapa ett djup i försvaret. De åtgärder som kan vidtas när tid finns är att bygga 

försvarsnästen, skapa sammanhängande eldsystem och kontrollera dessa, göra eldplaner för indirekt 

eld, rekognosera och föröva omgrupperingar och motanfall samt genomföra fältarbeten. Vid ont om 

tid försvarar kompaniet oftast stridsställningar. Detta sker oftast inom ramen för anfallsstrid med 

syftet att försvara taget anfallsmål etter möjliggöra för fortsatt anfall. De åtgärder som i regel 

prioriteras av kompanichefen är eldplanläggning för indirekt eld, skapande av eldsystem som är 

sammanhängande, röjande av skottfält eller fördröjande fältarbeten samt förövning.52 

Inom bataljons ram kan kompaniet få i uppgift att försvara motståndslinje, motståndsområde 

eller försvara stridsställning. Kompaniet kan få ett kompaniområde med storleken 2 x 5 km med 

högst två genomgående vägar samt försvara stridsställning eller motståndslinje med bredden 1000 – 

3000m eller ett motståndsområde som är ca 800 x 600m.53 

Beskrivningen av försvar i inledningen av MSR är mycket ytlig och ger inte mycket detaljer för 

hur försvaret är tänkt att genomföras. Genom att titta på syftet med försvar går det dock att utläsa 

att verkan har någon typ av fokus eftersom man vill neka motståndaren tillträde till ett visst område. 

Det faktum att indirekt eld planläggs vid både ont och gott om tid visar också att verkan är av vikt. 

Det går också att utläsa att vid gott om tid läggs mer fokus på förmågan rörlighet eftersom djup i 

försvaret med omgrupperingar och motanfall är eftersträvansvärt. Fältarbeten får också utrymme vid 

både gott om tid och ont om tid vilken indikerar att det finns viss fokus på skydd eller på att neka 

motståndaren rörlighet. 

Det är en stor skillnad på hur försvar presenteras i form av detaljnivå i de olika instruktionerna. 

Det lämnas mer åt läsaren att tolka i MSR. Däremot ser det utifrån grunderna ut att vara mycket likt 

reglementena emellan. I båda instruktionerna förväntas skyttekompaniet försvara i sådan terräng där 

motståndarens förmåga rörlighet begränsas. 
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Planering och förberedelser för försvar 

InfR beskriver att det första som klarläggs är tiden för förberedelser. Vid kort om tid ges snabb 

order till plutonerna att gruppera och sedan kompletteras den när rekognosering är genomförd. Vid 

gott om tid till förberedelser genomförs översiktsrekognosering av kompanichefen först, därefter 

genomför underavdelningarna detaljrekognosering i sina områden eller stridsställningar. 

Kompanichefens översiktsrekognosering klarlägger först var och hur striden skall föras genom att 

svara på ett antal frågor. Exempelvis hur kan motståndarens pansar framrycka i området, var kan 

trupp till fots framrycka och vilka möjligheter har motståndaren att verka med direkt och indirekt 

eld.54 

När detta är fastställt ska kompanichefen överväga ytterligare sex punkter som fokuserar på 

vilka möjligheter motståndaren har och hur kompaniet på bästa sätt möter detta. Även 

överväganden om hur underhållstransporter skall skötas är med. Då kompanichefen övervägt dessa 

faktorer och gett order till plutoncheferna att rekognosera sina platser genomför chefen tillsammans 

med artillerichefen en detaljrekognosering som främst klarlägger hur direkt och indirekt eld skall 

samordnas, vilka fältarbeten som skall genomföras, hur samband för stridsledning skall ordnas samt 

hur underhållstjänsten skall lösas. Om kompaniet fått order att förbereda tillbakaryckning genomförs 

rekognosering av tillbakaryckningsvägar från kompani området.55 

Motanfall inom kompaniets motståndsområde eller motståndslinje planläggs och förbereds av 

kompanichefen, även motanfall mellan och inom motståndsnästen förbereds. Motstötarna förbereds 

så att de olika nästena kan understödja anfall mot varandra direkt efter att motståndaren intagit del 

av eller helt motståndsnäste. Även planläggning för indirekt eld genomförs för att kunna understödja 

detta förfarande. Rök används för att skydda flankerna vid motanfall. 56 

Bevakning inom det egna området ordnar kompanichefen så att kompaniet skyddas mot 

överraskande anfall och innästlingsförsök av motståndaren. Bevakningen utförs av poster i nästena 

eller postering vid viktiga terrängpartier som vägar eller stråk som går genom området. Även 

patruller kan användas för att bevaka områden med nedsatt sikt. Upptäcks fiendens försöka till 

överraskning eller innästling skickar kompanichefen ut stridspatruller som skall hålla känning på 

motståndaren och för att skydda kompaniet. 57 

Kompanichefen och kompaniartillerichefen leder försvarsstriden från det motståndsnäste där 

bäst överblick ges. Ställföreträdaren bör inte finnas i samma motståndsnäste som kompanichefen. 

Om tid finns kontrollerar kompanichefen plutonernas motståndsnästen samt förövar striden med 

hela kompaniet. Även transport av skadade, sambandstjänst och snabba höjningar av beredskapen 

övas.58 

Underrättelser inom och framför området eller linjen säkerhetställs främst genom observation, 

information från bataljonen, spaning och strid. Informationsinhämtningen syftar främst till att 
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klarlägga lämpliga tidpunkter och platser att använda indirekt eld samt avslöja motståndarens 

kringgångsrörelser och anfallsförberedelser mot kompaniet. 59 

Fältarbeten påbörjar snarast möjligt utan att vänta på order. Här finns i InfR en 

prioriteringslista om 10 punkter som klargör vilka och i vilken ordning fältarbeten bör genomföras. 

Här följer de sex första punkterna: 

- 1. Skottfältsröjning 

- 2. Maskering av arbetsplatser 

- 3. Mineringar 

- 4. Splitterskyddade stridsvärn 

- 5. Enkla stormhinder vid främre värn 

- 6. Skyddsrum 

Mineringar av olika slag placeras vid motståndarens bedömda framryckningsvägar dock inte 

längre fram än att det går att verka mot området med direkt eller observerad indirekt eld. 60 

Trosstroppen grupperar oftast i ett av kompaniets bakre motståndsnästen eller i ett näste som 

kan skyddas av övriga nästen. Om möjlighet finns upprättas ammunitionsplats vi trosstroppen. 

Trosstroppen tillser att lagad mat kommer fram till de olika motståndsnästena från en nedgrävd 

kokplats i anslutning till troppen. Mat som är lättare att tillaga delas ut i motståndsnästena och minst 

ett dygns vattenkonsumtion lagras i varje näste. Samlingsplast för kompaniets skadade upprättas vid 

trosstroppen, transporten av skadade utförs av trosstroppen. I varje näste tillses också att det finns 

en samlingsplats för skadade som sedan transporteras till kompaniets samlingsplats.61 

Under planering och förberedelseskedet läggs stor vikt vid underrättelser och information 

framförallt gällande terrängen. Inhämtningen av denna information sker främst genom 

rekognosering på olika chefsnivåer och detaljnivå. Genom att se på prioriteringslistan för fältarbeten 

går det att utläsa att både verkan och skydd prioriteras högt. Fältarbetet i sig ger inte verkan men 

skapar förutsättningar för det. Skydd däremot skapas snarast genom maskeringar och värn, 

framförallt passiva åtgärder för att uppnå skydd. Även posteringar används för att erhålla skydd och 

genom detta även underrättelser, förmågorna understödjer varandra. Även uthållighet är 

närvarande i stor grad vid förberedelserna genom grupperande av trosstroppen och utskick av 

förnödenheter till plutonerna. Att sedan uthållighet ses som en viktig punkt vid själva striden blir 

också tydligt då förberedelser och förövning genomförs för transport av sårade samt att varje näste 

kan klara sig minst ett dygn med det vatten och den mat som lagras där. 

Vid planeringen ger MSR ett antal exempel på vad som skall klargöras. Exemplen är syftet, 

motståndarfokuserat eller egenfokuserat, tid till förberedelser, lämplig metod, behov av samordning, 

samordning och genomförande av omgrupperingar, vad är nyckelterräng, när och var motanfall ska 

ske och strid på djupet. Terrängvärderingen är av yttersta vikt och skapar avgörande beslutsunderlag 

för kompanichefen. Främst analyseras motståndarens möjligheter till framryckning, var möjligheter 
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finns att kraftsamla eld i tid och rum samt var fältarbeten bör genomföras för att uppnå bäst effekt. 

Detta exemplifieras genom en punktlista med överväganden chefen bör göra.62 

Om det är möjligt skall rekognosering genomföras. Vid rekognosering prioriteras dessa frågor, 

var är lämpliga omgrupperingsvägar och stridsställningar, vilka eldoråden är lämpliga, vilka 

möjligheter/behov av fältarbeten finns, lämpliga platser för eldledare och på vilka platser kan anfall 

genomföras.63 

Stridställningar och/eller motståndsnästen organiseras så att det skapar ett sammanhängande 

system. Strävan är att dessa ställningar är i terräng som ger skydd och skyl eller är i bebyggelse. Delar 

av förbandet förbereder också anfall som i regel syftar till att ta tillbaka övergivna stridsställningar 

eller ta nya platser varifrån motståndaren kan bekämpas. Vid planeringen skall också tillfälliga 

stridsindelningar särskilt övervägas, detta för att möjliggöra kraftsamling där försvaret bäst behöver 

det. Kompanichefen får i varje enskilt fall avgöra om detta är lämpligt och stödjer striden.64 

Förberedelserna för försvar är de åtgärder som krävs för att, delge order, fylla plutonerna med 

förnödenheter, framrycka till området som skall försvaras, gruppera i området, utföra fältarbeten 

samt föröva. Möjligheterna till rekognosering skall alltid tas i beaktande vid förberedelser för försvar. 

Ju längre tid som finns till förfogande för förberedelser desto högre ambitionsnivå kan försvaret ha.  

Kompanichefen genomför kontroller under förberedelserna genom chefsbesök och förövning. Det 

som kontrolleras är bl.a. eldplanen för kompaniet, fältarbeten och dess utförande, att eldoråden och 

skjutgränser är korrekt uppfattade samt det tidsförhållanden som finns. Förövningen syftar 

framförallt till att öva omgrupperingar och motanfall samt samordningen som krävs för att 

genomföra detta. För att kunna övergå från försvar till anfall är också utmärkning av egna förband en 

viktig del i förberedelserna.65 

Vid planeringen och förberedelserna prioriteras underrättelser och information. Informationen 

inhämtas genom olika typer av rekognosering, i terrängen eller på karta. Dessa åtgärder syftar till att 

ge chefen beslutsunderlag för hur och var striden skall föras. Terrängvärderingen är nyckeln till att ge 

detta underlag. Det som främst övas och förbereds är framryckningsvägar och platser för motanfall, 

striden skall föras rörligt. Alltså går det redan under förberedelserna att se att förmågan rörlighet är 

av vikt. Vid förberedelserna ingår även förmågan uthållighet eftersom förbandet på nytt fylls upp 

med förnödenheter. Det framgår dock inte hur. 

Gemensamt för reglementena är att stor vikt läggs vid terrängvärderingen. För att antingen 

neka motståndaren förmåga till verkan och/eller rörlighet eller för att skapa förutsättningar för egen 

verkan. Viktningen av förmågorna skydd och rörlighet skiljer sig mellan reglementena. I InfR läggs 

stor vikt på att med egna medel skapa skydd från motståndarens eld, medan MSR beskriver hur 

terrängen utnyttjas för skydd och förberedelserna främst riktas mot att skapa möjligheter för 

rörlighet. Genom att förflytta sig skapas också skydd, det som skiljer är sättet att uppnå det. 

Genomgående är också att detaljnivån på hur förberedelserna ska gå till är betydligt högre i InfR och 

det blir inte riktigt tydligt vad som är av största vikt att göra i dagens reglemente 
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Genonförande av Försvar 

Genom att ständigt övervaka fienden, framförallt genom observation, är strävan enligt InfR att 

framryckningar och luftlandsättningar upptäcks i tid. De stridspartruller som befinner sig framför 

kompaniets huvuddel avger eld, direkt eller indirekt, mot motståndaren när tillfälle ges. Deras 

tillbakaryckning sker på kompanichefens order. Tillbakaryckningen sker oftast i mörker eller i skyl av 

rök, de understöds också från skennästen, med indirekt eld och om det är nödvändigt från 

kompaniets främre nästen. Finns det möjligheter för förnyad strid eller eldöverfall skall 

stridspatrullen nyttja dessa. Uppehållande eld avges i ett så tidig skede som möjligt. 

Motståndsnästena öppnar avvärjande eld senast när motståndaren stormar.66 

Efterhand som motståndaren framrycker avges indirekt eld mot de förberedda eldlägena, 

elden observeras. Spaningspatruller används för att ta reda på fiendens styrka, framryckningsvägar 

och annan information som är viktig för att den indirekta elden skall få god effekt. I mörker används 

lysammunition för att möjliggöra observation och eldgivning.67 

Om ett motståndsnäste tas av motståndaren, återtas det genom motanfall. I regel leds 

motanfallen av kompanichefen men även en chef för motståndsnäste kan, om tillfälle ges, på eget 

initiativ genomföra motanfall. Om detta sker underlättar kompanichefen motanfallet genom att 

använda redan planlagt eldunderstöd från andra nästen eller genom att nyttja rök för att skyla 

anfallet. Om motståndaren väljer att försöka gå runt kompaniet gruppering fördröjer 

bevakningsdelarna hens framryckning och stridspatrull omgrupperar till alternativa stridsställningar 

för att möta hotet.68 

Underrättelser och information får under genomförandet stor vikt. Underrättelserna inhämtas 

genom användandet av observatörer och patruller. Detta används sedan för att underlätta ledning 

som i sin tur skapar förutsättningar för verkan. Verkan är huvudmålet underrättelser skapar 

förutsättningarna 

Vid ont om tid försvarar kompaniet enligt MSR stridsställning. Antingen som en sammanhållen 

stridsställning för kompaniet eller med enskilda stridsställningar för varje pluton. Oavsett vilket 

tillvägagångssätt som används är strävan att plutonerna ska ha överlappande eldområden och kunna 

strida i en sekundär riktning. De tyngre vapenssystemens eldställningar prioriteras vid plutonerna. 

För kompani som strider till fots kan kompaniets fordon grupperas i anslutning till stridsställningarna 

för att öka hastigheten i omgrupperingar eller ställas på en fordonsavlämningsplats på avstånd från 

stridsställningarna. Fältarbeten kraftsamlas mot att främja egen rörlighet. 69 

Försvar med motståndslinje eller motståndsområde förs mer statiskt än försvar av 

stridsställningar. Detta sätt att bedriva försvarsstrid används främst för att försvara ett begränsat 

terrängparti. De fältarbeten som genomförs är främst för egen överlevnad. Medger inte tiden att 

motståndsnästen byggs strider kompaniet från stridsställningar. Strävan då är att minst knävärn, 
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helst ståvärn, skall finnas i varje plutons ordinarie stridsställning. Kompaniet kan nyttja både 

motståndsnäste och stridsställningar inom ramen för motståndslinje eller motståndsområde.70 

Motståndsnästet är en utbyggd truppbefästning som bemannas av pluton. Nästet är utbyggt 

med ett värnsystem där stridsvärn för stridspar används. Oftast grupperas värnen i en cirkel så det 

går att verka utåt och understödja varandra inom motståndsnästet. Motståndsnästet skall vara 

placerat så att motståndaren inte kan verka med sina vapensystem utanför vår räckvidd. För att 

iordningställa motståndsnäste krävs understöd av ingenjörsförband.71 

Kompanichefen avgör när en stridsställning eller motståndsnäste får överges. Detta kan ske 

genom order efter hand eller genom styrningar i tidigare order. Motanfall sker på kompanichefens 

order, helst skall framryckningsvägarna vara rekognoserade eller förövade. Anfall används för att 

återta förlorade stridsställningar eller nästen, undsätta inringad personal eller nedkämpa 

moståndare som hejdats eller framrycker. Anfallen genomförs med begränsad ambitionsnivå. Anfall 

kan också genomföras i ej rekognoserad terräng men då men ännu lägre ambitionsnivå. Om ett anfall 

riskerar att påverka försvarsuppgiften negativt avbryts anfallet.72 

Vid ont om tid prioriteras förmågan rörlighet högt. Rörligheten skapas genom att gruppera 

fordon nära stridsställningar och genom fältarbeten. Verkan uppnås med hjälp av denna rörlighet. 

Vid försvar av motståndslinje eller motståndsområde blir fokusen på rörlighet mindre. Då är istället 

skydd av stor vikt. Skydd genom fältarbeten. Verkan uppnås genom väl förberedda eldsystem och väl 

placerade motståndsnästen. 

Här frångår instruktionerna varandra något när det gäller vad de beskriver. Delar som kanske 

varit mer lämpliga under rubriken förberedelser beskrivs i MSR ex. hur ett motståndsnäste ser ut och 

att det krävs understöd av ingenjörer för att bygga ut dessa. Själva genomförandet får inte mycket 

rum. Striden i motståndslinje och motståndsområde skiljer sig inte mycket. Det som går att se är att 

mycket fokus läggs på underrättelser och information i InfR medan MSR öppnar upp för att använda 

rörlighet, genom att ge möjlighet att använda en mix av stridsställningar och motståndsnästen. Vid 

strid från stridsställning får rörlighet större fokus. 

Fördröjningsstrid 
Fördröjningsstrid avhandlas i InfR på endast tre sidor. Detta genom att referera tillbaka till 

kapitlen anfall och försvar, som är mycket ingående och detaljerade. Kapitlet i MSR är betydligt 

längre men repeterar till del det som står vid anfall och försvar och till del lägger till ytterligare 

förtydliganden. Detta kan vara en följd av att detaljrikedomen i kapitlen anfall och försvar är lägre än 

i InfR. Intressant att notera är att de punktlistor som används i MSR för planering, rekognosering och 

förberedelser i detta kapittel inte är exempel på vad som skall klarläggas utan är mer ingående och 

säger vad som skall göras eller tas hänsyn till. MSR ger i detta kapittel en ingående och detaljerad 

instruktion för förberedelser och genomförande av striden. 

I MSR finns tre syften för striden, att tillfoga motståndaren förluster, vinna tid för egna 

åtgärder och att begränsa motståndarens utbredning. De olika syftena ger något olika sätt att 

angripa motståndaren. Att antingen hindra denna tidigt i området eller släppa in motståndaren på 
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djupet.73 I InfR finns det endast ett syfte, att med begränsad truppinsats vinna tid och tillfoga 

förluster på motståndaren. Striden förs inom ett område som kompaniet blivit tilldelat av 

bataljonchefen.74 

I många aspekter är reglementena lika, de ser båda att rörlighet är mycket viktigt. Striden skall 

föras rörligt och aktivt under längre tid. Fältarbeten kraftsamlas för att fördröja motståndaren och 

för att främja egen rörlighet inom området. Uthållighet får också mycket utrymme i båda 

instruktionerna. Uthållighet erhålls genom att förbereda för sjukvårdstransporter och göra upplag 

med förnödenheter vid respektive stridsställning i området. Även sättet striden förs främjar 

uthållighet. Främst genomförs överfall och eldöverfall kombinerat med försvar av nyckelterräng. Den 

indirekta elden är ett framträdande medel för att nå verkan.  Gemensamt är också att stycket där 

förberedelser beskrivs ges mycket utrymme, då främst kopplat till fältarbeten och indirekt eld. 

Förmågan underrättelser och information är inriktad mot tidig upptäcka motståndarens 

framryckningsvägar för att tidigt kunna möta hotet.75 

Det som skiljer reglementena åt är att i MSR beskriver att vid gott om tid tilldelas plutonerna i 

kompaniet områden som plutonchefen själv gör en stridsplan för. Plutonerna kan också få 

beredduppgifter inom ramen för kompaniet, exempelvis att anfalla in i annan plutons område. Vid 

ont om tid däremot grupperas kompaniet långt fram i området och kompanichefen samordnar 

striden, som förs från stridsställningar.76 Striden i InfR förs på det sistnämnda sättet oavsett om det 

är gott eller ont om tid. Plutonerna får där nästen eller stridsställningar att försvara långt fram i 

området och har sedan förberett överfallsplatser och stridsställningar att omgruppera till längre 

bak.77 Förmågan ledning blir mycket viktig för att nå verkan när striden genomförs på detta sätt. 
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Diskussion 
 

På många sätt finns likheter i hur de olika instruktionerna angriper taktiska problem. Kopplat 

till skyttekompaniet specifikt finns dock en del skillnader i hur förmågorna artikuleras. 

Skyttekompaniet i MSR tar helst oförsvarad terräng, vilket ger ett tydligt fokus mot skydd och även 

leder till att synen på verkan skiljer sig. Kompaniet söker att inte komma nära motståndaren utan 

snarare att på avstånd nyttja indirekt eld som verkansmedel. På denna punkt är reglementena helt 

olika. Författaren anser att synen eller föreställningen om motståndaren men även organisationens 

krympande och till viss del också rädsla för förluster kan ha bidragit till denna utveckling. 

Eftersom motståndaren i MSR inte är definierad på ett sätt som möjliggör att sättet att strida 

kan förutses genom att undersöka reglementen eller övervaka övningar går det inte heller att direkt 

möta detta. Motståndaren kan nyttja en mängd olika metoder. Detta kan bidra till att synen på 

framförallt anfallsstriden men även försvarsstriden med oskyddad trupp förändrats. Vi kan inte 

längre förutsätta att motståndaren har möjlighet att nyttja indirekt eld och flyg som understöd när vi 

anfaller. Inte heller går det att förutsätta att motståndaren har motsvarande utrustning som vi har. 

Detta leder till att MSR förutsätter att det är motståndarens trupp, på marken, i anfallsmålet, 

med sin direktriktade eld är farligast för kompaniet. I InfR förutsätts istället att störst förluster kan 

komma av motståndarens förmåga att nyttja flygunderstöd och indirekt eld mot våra förband. Därför 

söker kompaniet istället att komma i närstrid med motståndaren för att neka användandet av 

understödet. Anfallet i InfR förutsätter också att vi kan nyttja dessa typer av understöd i stor 

utsträckning, något som inte är fallet i MSR. Här kommer förändringar av storlek och materiel i 

försvarsmakten in i bilden. Den indirekta elden är däremot närvarande i båda instruktionerna. 

En annan faktor som påverkar kan också vara att det idag finns en rädsla för förluster då detta 

påverkar opinionen inom landet kraftigt. Eftersom media konstant rapporterar från områden där 

försvarsmakten är verksam och det inom landet finns personer som ifrågasätter denna verksamhet. 

Under en tid har internationella insatser varit i fokus. I InfR förutsätts att det är Sverige som försvaras 

mot en angripare. I MSR däremot är detta mer flytande, sätten att angripa de taktiska problemen ska 

gälla mot alla typer av motståndare. Detta kan ha bidragit till att just infanteriet fått en något 

annorlunda roll eftersom en infanterisoldat har en betydligt lägre skyddsnivå än exempelvis ett 

stridsfordon och dess besättning. Mot en reguljär motståndare däremot kanske stridsfordonet är det 

prioriterade målet för verkan, men för att detta ska gälla måste motståndaren vara definierad. 

När skyttekompaniet genomför anfall framgår det i MSR att det viktigaste medlet för verkan är 

välriktad indirekt eld. I InfR däremot är används indirekt eld för att skapa förutsättningar för att 

kompaniet ska kunna verka med sina vapensystem. Skyttekompaniet utgör det viktigaste medlet för 

verkan. Detta kan bero på att tekniken gått framåt, den indirekta elden är mer effektiv och går att 

nyttja mot hårda mål, vilket också borde gälla för motståndaren. Det kan också vara så att eftersom 

försvarsmakten blivit mindre finns inte tillgång till den mängd indirekt eld som fanns förr, vilket leder 

till att bekämpning av enstaka mål är prioriterat och att den inte på samma sätt går att nyttja för att 

nedhålla större enheter av motståndare.  Frågan är då om taktiken anpassats till dagens 
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konventionella strid eller till försvarsmaktens minskade medel. Återigen blir definitionen av 

motståndaren av vikt. 

Det finns risker med att applicera dessa metoder kopplat till motståndaren. Om vi i dag skulle 

möta en reguljär motståndare som har tillgång till understöd i form av indirekt eld och flyg kan 

metoden att hela tiden på avstånd söka nedkämpa motståndaren leda till stora förluster. Detta 

eftersom motståndaren tillåts använda sitt understöd i full utsträckning, på samma sätt som vi vid 

försvar vill nedkämpa motståndaren med indirekta metoder. I det fallet kanske det är motståndarens 

understöd som är farligast. Om det istället är så att vi söker närstrid med en motståndare som inte 

har förmåga att nyttja detta utsätter vi oss för onödig risk. 

Det försvar som beskrivs i MSR påminner mycket om det som i InfR är fördröjningsstrid när det 

gäller tillvägagångssättet. InfR beskriver fördröjningsstriden mer rörlig än försvarsstriden. Vid båda 

dessa stridssätt är sättet att se på förmågan skydd olika mellan reglementena. Precis som vid anfall 

kan detta bero på ett antal faktorer. Dagens strid har ett större fokus på rörlighet. En bidragande 

faktor till detta kan också vara att möjligheterna att få understöd av ingenjörförband och indirekt eld 

har minskat i samma takt som försvarsmakten minskat. 

För att kunna föra försvarsstriden som InfR beskriver måste skyttekompaniet få hjälp av 

ingenjörsförband för att tillverka skydd i form av värn och nästen, för att skydda mot motståndarens 

direkta och indirekta eld. Detta omnämns som hastigast i MSR. Striden där förutsätter i större 

utsträckning att kompaniet med rörlighet kan skydda sig mot detta. 

Om detta också kopplas till synen på motståndaren kan det blir uppenbart att om angriparen 

förväntas kunna använda stora mängder indirekt eld som förbekämpning krävs någon typ av 

tillverkat skydd för att skydda truppen. Om istället motståndaren förväntas bestå av mindre enheter 

som är svåra att urskilja mot en civilbefolkning kanske möjligheten till rörlighet inom området som 

försvaras är viktigast. För att snabbt kunna kraftsamla mot en motståndare som identifieras. 

Sammanfattningsvis finns den största skillnaden i hur verkan uppnås och hur skydd viktas och 

uppnås. Skydd genom rörlighet eller skydd genom fältarbeten och komma nära motståndaren. Vad 

gäller verkan är det att antingen ha skyttekompaniet i fokus eller att använda det för att möjliggöra 

nyttjandet av andra förbands vapensystem. 

En annan intressant aspekt att diskutera är sättet dessa instruktioner är skrivna och dess 

möjliga påverkan på de som förväntas använda det. I inledning till MSR står det att instruktionen 

främst vänder sig till chefer på pluton och kompaninivå, elever under utbildning till dessa 

befattningar samt till utbildare, tränar och utvecklare vid försvarsmaktens skolor och centra.78 

InfR är som tidigare nämnt mycket detaljerat, bygger på ett tydligt punktsystem och beskriver 

vad som skall göras. MSR lämnar mer att avgöra och tolka av den individen som läser reglementet. 

Ofta ges också exempel på vad som skall göras vilket gör att det finns en möjlighet att lägga till saker 

till listan men inte att ta bort, detta kan dock vara en felformulering eftersom reglementet endast är i 

förhandsutgåva. 
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För de som studerar på Militärhögskolan används MSR kompani i utbildningen. En utbildning 

där flera inriktningar läser samma kurser. Vid kurserna i taktik används reglementet ofta. Nackdelen 

blir att eftersom det inte är riktat mot en viss typ av kompani blandas egna erfarenheter in i 

användandet av reglementet. Exempelvis kan en elev med bakgrund inom pansar använda sina 

erfarenheter när det genomförs spel med skyttekompani. Här blir det något problematiskt då striden 

med pansar skiljer sig från striden med infanteri. 

Reglementet ger en bra förståelse för sättet att tänka vid de olika stridssätten men utelämnar 

detaljer om hur striden ska föras. Det gör att reglementet måste tolkas för att passa det typkompani 

som används, för att detta ska fungera krävs erfarenhet och kunskap inom det specifika området. För 

en elev som inte har erfarenhet sedan tidigare, vilket torde bli vanligare genom avskaffandet av 

värnplikten och införandet av GMU, kan det således bli svårt att finna vägledning genom 

reglementet. 

Precis som det står i MSR eftersträvas att uppdragstaktik används. Det återspeglas bl.a. genom 

att vid försvar och fördröjningsstrid kan områden tilldelas plutonerna där plutonchefen själv väljer 

hur försvaret ska genomföras. Givetvis måste plutonchefen då ta hänsyn till kompanichefens målbild 

och genomförandeide. Här kan då problem uppstå för de plutonchefer som kommer direkt från 

skolan eftersom vägledning om hur ett visst kompani strider inte återfinns i det reglemente som 

använts under utbildningen till plutonchef. 

Den erfarenhet som krävs kan givetvis erhållas genom övningar med förbandet, men med en 

mer vägledande instruktion kanske övningar på skolan och i den inledande delen av karriären kunnat 

bli bättre. Även hastigheten i omsättandet av erfarenheter kanske påverkas, eftersom en viss 

förförståelse erhållits genom att studera reglementen. 

Reglementet riktar sig även till de som har rollen som utbildare på försvarsmaktens skolor. 

Även för dessa individer kan tidigare erfarenheter betydande för utbildningen innehåll. Det innebär 

att en skillnad i hur eleverna sedan tolkar reglementet kan uppstå. Med ett reglemente för var av ett 

av de olika manöverkompanierna skulle detta kunna undvikas. Med reglementet som vägledning 

skulle då en officer med bakgrund inom infanteriet, med stöd av instruktionen, kunna utbilda i hur 

ett pansarskytte kompani strider. Istället för att med egna erfarenheter försöka tolka instruktionerna. 

Genom att ha reglementen upp till kompaninivå som behandlar vissa kompanityper bör 

utbildningen bli mer ensad mellan olika lärare. Även eleverna skulle få en mer likriktad bild av hur de 

olika kompanierna kan eller bör användas. Detta skulle kanske underlätta för de som saknar större 

erfarenhet inom området och kanske också öka kvalitén vid utbildning. Alla kan alltså söka 

vägledning av instruktionerna på ett mer likriktat sätt. 

Om reglementet riktar sig mot ett specifikt kompani finns också möjligheter att var mer 

detaljerad vid beskrivningarna. Med detta finns enligt författaren främst fördelar men vissa 

nackdelar kan också gå att finna. 

En av fördelarna är att det i större utsträckning går att hitta vägledning utan tidigare kunskap 

genom att direkt använda det som står i reglementet. Detaljerna kan också göra att sättet att strida 

blir mer likriktat inom organisationen. Nackdelen är att det kan göra så att egna beslut och 
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anpassning till verkligheten begränsas. Men det skulle kunna åtgärdas genom att helt enkelt skriva på 

ett sådant sätt att det finns utrymme för improvisation inom ramarna för instruktionen. 

Sammanfattningsvis anser författaren att reglementen på kompaninivå som riktar sig till varje 

manöverkompani skulle kunna göra utbildning inom försvarsmakten mer ensad, men framförallt 

skapa bättre förutsättning för individer utan större erfarenhet att finna vägledning i instruktionerna. 

Förslag till fortsatt forskning 
Utifrån det som diskuterats i diskussionen kommer ytterligare frågor som till del belysts. Dessa 

kan vara intressanta för vidare forskning inom området. Dessa är: 

 Hur säkerhetsställs att erfarenheterna som används för att tolka reglementet är 

allmängiltiga och inte riktar sig till ett specifikt område eller motståndare? Oavsett 

om reglementet används till stöd vid utbildning, övning eller skarp verksamhet.  T.ex. 

är erfarenheter från utlandtjänstgöring relevanta för att tolka reglementet när 

utbildning riktad till nationellt försvar genomförs? 

 Hur mycket har synen på motståndaren påverkat vår taktiska föreställning och i hur 

stor utsträckning kan MSR användas vid strid mot en reguljär motståndare?  

 De erfarenheter som används som grund för att skapa detaljrikedomen i de äldre 

reglementena, finns de kvar i försvarsmakten eller måste förbanden själva 

återupptäcka dessa? 
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