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Sammanfattning: 

De empiriska beskrivningarna av förhållandet mellan taktik och teknologi är svagt 

problematiserad. Krigsvetenskaplig litteratur indikerar att taktiken har ett inflytande på 

teknologiutvecklingen ibland och ibland inte. Varför påverkar taktiken ibland 

teknologiutvecklingen medan den vid andra tillfällen inte påverkar? 

Syftet med den här uppsatsen är att bidra till teoribildningen för taktikens påverkan på 

teknologiutvecklingen genom att undersöka under vilka förutsättningar taktik påverkar teknologin. 

Undersökningen ska ge förslag på orsaker till att taktiken påverkar teknologiutvecklingen samt det 

kausala förhållandet däremellan utifrån de utvalda typfallen.  Därigenom bidrar undersökningen 

till teoribildningen och vidare vetenskaplig prövning inom det bristfälligt utforskade området. För 

detta ändamål har en hypotes formulerats och prövats i en kvalitativ undersökning utifrån brister 

eller kapacitetsglapp för att kunna genomföra det taktiska konceptet. Metoden för undersökningen 

utgår från John Stuart Mill ”Method of Difference”. 

Hypotesen kunde inte falsifieras i undersökningen. Slutsatserna visar att tre domäner, ursprungs-, 

den operativa- och förhållningsdomänen påverkar om teknologiutvecklingen blir taktikdriven eller 

teknikdriven. Undersökningen visar också att det finns orsaksrelationer mellan några av premisser 

och domäner, men det återstår ett flertal relationer att undersöka. 
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1. Inledning 

Den militära teknologin är viktigt för att nå framgång i en konflikt eller krig. Men teknologin i 

sig själv medför inte med automatik framgång. Teknologin är inte bara beroende av hur den 

används och passar in i egen metodik utan också hur den passar i förhållandet mellan egen 

och motståndarens teknologi. Antal historiska exempel på misslyckat förhållande mellan 

taktik och teknologi är många men är inte systematiskt empiriskt beskrivet.
1
 Flera historiska 

exempel påvisar svårigheten att anpassa taktiken till den teknologiska utvecklingen.  

Erfarenheterna från Yom Kippur kriget visar dock på faran med att låta teknologin 

överskugga taktikutvecklingen.
2
 Detta blev särskilt tydligt när 28 stridsvagnar ur den 7 

israeliska pansarbrigaden försökte ta en av syrierna välförsvarad höjd på Golanhöjderna den 

28 oktober 1973. Alla stridsvagnar utom två blev utslagna av syriska pansarvärnsrobotar.
3
 

Dagen efter tog dock israeliska fallskärmsjägare höjden med endast fyra soldater skadade. 

Huvudorsaken till detta anges vara israelernas övertro på att stridsvagnsförband ensamt kunde 

vinna slaget, denna övertro baserades på erfarenheter från 6-dagarskriget 1967. Israelerna 

hade 1973, mot bakgrund av erfarenheterna från 6-dagarskriget, moderniserat sin krigsmakt 

med ny och bättre utrustning men det hade inte skett någon utveckling av doktriner eller 

taktik. Dessutom negligerade de motståndarnas teknologiska utveckling. Tillit till den 

tekniska förmågan att vinna striden med stridsvagnsförband medförde att israelerna inte insåg 

att det krävdes en taktik som byggde på en mix av stridsvagnar och infanteri för att bli 

tillräckligt slagkraftig.
4
  

Symbiosen mellan taktik och teknikutveckling är vanligtvis sammanflätad på ett sådant sätt 

att det kan vara svårt att identifiera samspelet och sammanhanget mellan de två elementen. 

Det finns sannolikt skäl att också påstå att den enskildes förförståelse påverkar synen på detta 

förhållande. 

1.1 Problemformulering 

De empiriska beskrivningarna av förhållandet mellan taktik och teknologi är svagt 

problematiserad. Utvecklingen av teknologi och taktik har ett tydligt samband som genom 

krigshistorien visat sig varit framgångsrik i vissa fall medan den i andra fall inneburit 

motgång. I vissa fall har det varit tydligt vilken av parametrarna som varit drivande samtidigt 

som det i andra fall varit mindre tydligt. Militärteorin utrycker också tveksamheter till att sätta 

in ny teknik i en gammal beprövad taktik eftersom den fulla tekniska potentialen då inte 

kommer att kunna nyttjas. Detta indikerar att taktiken kan ha ett inflytande på 

teknologiutvecklingen för att taktiken ska kunna brukas fullt ut. Förutsättningarna för att hur 

de påverkar varandra och samspelet dem emellan är inte utforskat i sin helhet, vilket medför 

problem att föra en välgrundad krigsvetenskaplig argumentation inom området. 

                                                           
1 Lorber Azriel, Misguided Weapons, (Washington, D.C: Brassey’s Inc, 2002), s.37-85. 
2
 Bolia, Robert S, Overreliance on Technology in Warfare: The Yom Kippur War as a case Study, Parameters, 

Summer 2004, s.55. 
3
 Bolia, Overreliance on Technology in Warfare: The Yom Kippur War as a case Study, s.51. 

4
 Bolia, Overreliance on Technology in Warfare: The Yom Kippur War as a case Study, s.51. 
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Vilka förutsättningar som bör råda för att tekniken ska ha en påverkan på taktiken har Erik 

Öhrn påbörjat påvisa genom hypotesprövning i sin magisteruppsats från 2011. Öhrn 

avgränsade dock bort den taktiska påverkan på teknologiutvecklingen. Det saknas därmed en 

problematiserad empirisk beskrivning av hur taktik påverkar teknikutveckling.
5
 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är att bidra till teoribildningen för taktikens påverkan på 

teknologiutvecklingen genom att undersöka under vilka förutsättningar taktik påverkar 

militärteknologin. 

Undersökningen ska ge förslag på orsaker till att taktiken påverkar teknologiutvecklingen 

samt det kausala förhållandet däremellan utifrån de utvalda typfallen.  Därigenom bidrar 

undersökningen till teoribildningen och vidare vetenskaplig prövning inom det bristfälligt 

utforskade området. 

Undersökningens forskningsfråga är: 

Varför påverkar taktiken ibland teknologiutvecklingen medan den vid andra tillfällen inte 

påverkar? 

1.3 Material och avgränsningar 

1.3.1 Begreppsanvändning 

Centralt i denna undersökning är att det saknas en problematiserad förklaring av taktikens 

inverkan på teknologiutvecklingen. Problematiserad innebär i uppsatsen att det saknas 

förklaring till hur och under vilka förutsättningar taktiken påverkar tekniken. 

Stridsteknik är de metoder som förband använder för att uppnå ett bestämt syfte med striden 

genom att samordna stridens grundelement eld och rörelse.  

System är i den militära kontexten en sammansättning av samverkande element organiserade 

att uppnå ett eller flera uttalade syften.
6
 

Taktik är en sammanfattande benämning på de över tiden varierande medel och metoder som 

används för att i varje situation nå ett bestämt syfte med striden och övrig verksamhet.
7
 

Teknologiutveckling bygger på teknikutveckling. Skillnaden mellan dessa är att 

teknikutveckling är utveckling av lösningar som styrs av naturlagar, t.ex. optisk teknik, 

energiteknik, medan teknologiutveckling sker utifrån en kombination och tillämpning av 

teknik under påverkan av ekonomiska, sociala och kulturella faktorer.
8
  

                                                           
5 Öhrn Erik, Teknikens påverkan på taktikutvecklingen inom de marina stridskrafterna – ett försök till teori, 

Magisteruppsats, (Stockholm, Försvarshögskolan, 2011). 
6
 Axberg Stefan et al., Teori och metod, Lärobok i Militärteknik vol. 9, (Stockholm: Försvarshögskolan, 2013), 

s.20. 
7
 Försvarsmakten, Arméreglemente Taktik, (Stockholm: Försvarsmakten, 2013), s.19. 

8 Axberg Stefan et al., Teori och metod, s.11. 
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Tygmateriel är materiel som omfattande vapen, ammunition, fordon.
9
 Begreppet används i 

militära sammanhang. 

1.3.2 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer att undersöka taktikens påverkan på den svenska militära 

teknologiutvecklingen utifrån brister och kapacitetsglapp för att genomföra det taktiska 

konceptet utifrån svenska förhållanden.  Det finns andra faktorer som också påverkar den 

militära teknologiutvecklingen såsom ekonomi och sociala förhållande, men dessa kommer 

inte att undersökas eftersom undersökningen då blir för omfattande. Undersökningen 

avgränsar sig till två fall av teknologiutveckling som skedde under 1950- och 1960-talet.  

1.3.3 Källor 

Undersökningen baseras på två fall, det första fallet utgör bandvagn 202 som prövas mot det 

taktiska konceptet som utarbetades för strid i Övre Norrland med Norrlandsskyttebataljon, det 

andra fallet utgör stridsvagn 103 (S) som prövas mot det taktiska koncept som utarbetades för 

strid med pansarbataljon i öppen och småbruten terräng. De huvudsakliga källor som används 

är uttagna för att beskriva denna empiri. 

I undersökningen har i huvudsak nyttjats skrivelser, rapporter och studier från Försvarsmakten 

från början av 1950-talet till mitten av 1960-talet. De flesta av dessa skrivelser har varit 

hemliga men har i de flesta fall frigjorts från sekretess av krigsarkivet. För att nyttja de källor 

som fortfarande är belagda med sekretess har tillstånd erhållits från krigsarkivet.
10

 

Källorna har valts för att kunna redogöra för vilka taktiska krav den nya teknologin uppfyller 

utifrån de taktiska tankar som legat till grund för utveckling av taktiska koncept och vilken 

teknologi som ansetts nödvändig i den taktiska kontexten. Genom att studera i vilken grad 

teknologin uppfyller de taktiska kraven så kan det taktiska inflytandet på teknologin mätas, 

därigenom skapas en god reliabilitet. För att ytterligare förstärka reliabiliteten var ambitionen 

att nyttja mötesprotokoll, beslutsprotokoll och andra handlingar som låg till grund för de 

slutliga materielbeställningarna, detta har dock inte varit möjligt med hänsyn till sekretess. 

Skrivelserna, rapporterna och studierna har använts för att få de bakgrundstankar som fanns 

vad gäller taktik, taktiska behov och hur resonemangen fördes kring det tekniska behovet för 

att kunna fullfölja taktiken. Arkivets organisatoriska uppbyggnad medför dock att det är svårt 

att få en heltäckande beskrivning av fallen genom att det inte går att med stor säkerhet följa ett 

ärende. Det går inte heller att utesluta att rapporterna kan innehålla ett tendensiöst inslag då de 

som skrivit rapporterna och utfört försök samt studier kan ha varit i en beroendeställning till 

chefer. Styrkan är att det i flera fall är vad som kan betraktas som förstahandskällor vilket 

medför en högre grad av validitet. Åldern på dessa handlingar påverkar inte trovärdigheten 

och medför ingen nackdel eftersom undersökningen genomförs inom ramen för den 

tidsepoken. Informationen i de rapporter, studier eller försök som fortfarande är hemliga har 

hanterats med varsamhet och med en ambition att höja abstraktionsnivån så att detaljer inte 

framställs. Detta innebär att läsaren får ta del av kapacitetsbehov i form av ett relativt 

                                                           
9
 Svenska Akademien, Svenska Akademiens Ordbok. Hämtad 2014-04-23 från Anna Lindh Biblioteket 

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/  
10 Per Claeson, Krigsarkivet, Banérgatan 64, 115 53 Stockholm. 

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
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förhållande eller ett sammanfattande behov, inte på exakta siffror och resonemang från 

studier, prov och försök. Detta påverkar inte validiteten eller reliabiliteten då läsaren kan 

vända sig till källan för detaljer. 

För att få en beskrivning av utvecklingen av bandvagn 202 har Bo Liljestrands skrift 

Bandvagn 202 – ett nydanande fordon använts. Skriften har ett historiskt perspektiv som 

syftar till att på ett kortfattat sätt beskriva tillkomsten, produktionen, användandet och 

spridningen av bandvagnen. Fokus i skriften är mer av teknisk karaktär, sannolikt för att 

tillfredsställa museet som ligger bakom utgivningen. Museet har sitt ursprung i det bolag som 

tillverkade bandvagn 202 och därför är det troligt att den är tendensiös till sitt innehåll. 

För att få en beskrivning av stridsvagn 103 har Rikard O Lindström och Carl-Gustaf 

Svantessons bok Svenskt Pansar – 90 år av svensk stridsfordonsutveckling. Lindström har en 

bakgrund på FMV inom stridsfordonsutveckling och Svantesson har en bakgrund som officer 

i pansartrupperna, har arbetat med stridsfordonfrågor på FMV och tidigare varit 

systemtekniklärare på FHS. Boken är skriven för att ge en översikt av den svenska 

stridsfordonsutvecklingen. Boken är skriven utifrån ett redovisande perspektiv och med 

tyngdpunkt på tekniken. Boken är utgiven av Svenskt Militärhistoriskts Biblioteksförlag. 

Boken tycks vara skriven utifrån en ambition att på ett positivt sätt redovisa utvecklingen. 

Detta kan ha sin grund i ett tendensiöst förhållningssätt från författarna, men ingen av dem har 

varit inblandade i de två projekten som avhandlas i denna undersökning. 

Rikard O Lindström är också ansvarig för internetsidan Pansar. På denna internetsida 

återfinns huvuddelen av den text som finns i boken Svenskt Pansar – 90 år av svensk 

stridsfordonsutveckling som han är medförfattare till. Detta medför att trovärdigheten för 

textens innehåll inte skiljer sig nämnvärt från trovärdigheten i boken. 

1.4 Disposition 

I det första kapitlet beskrivs grunden för undersökningen och dess syfte som leder fram till 

den frågeställning och empiri som används för att uppnå syftet. 

I det andra kapitlet beskrivs det forskningsläge som uppfattas existera samt ett antal 

närliggande teorier. I kapitlet utarbetas hypotesen som kommer att prövas mot det empiriska 

underlaget. De närliggande teorierna kommer senare att användas i diskussionen av resultatet 

för att se hur resultatet förhåller sig till dessa. 

I det tredje kapitlet diskuteras olika metoder som skulle kunna ligga till grund för 

genomförandet av undersökningen. Kapitlet avslutas med att metod väljs och motiveras. 

I det fjärde kapitlet redovisas empirin och resultatet av hypotesprövningen. Empirin redovisar 

de tankar och krav det operativa konceptet genererade genom studier, prov och försök och 

jämför detta med hur de slutliga teknologiska produkterna uppfyllde kraven. Denna 

jämförelse utgör resultatet av hypotesprövningen. 

I det femte och avslutande kapitlet diskuteras resultatet utifrån en syntes av grunderna för 

hypotesen, närliggande teorier och tidigare forskning vilket leder fram till slutsatserna i 

undersökningen. Här ges också förslag på tänkbara framtida forskningsområden. 
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2 Teoretisk referensram 

Människor uppfinner och konstruerar teknologi för att fylla ett syfte, detta syfte kan i den 

militära kontexten vara att fylla en brist i förmåga eller för att kunna göra något snabbare för 

att komma innanför motståndarens beslutscykel eller enklare för att bli mer rationell och 

stridsekonomisk. Militärteknologi tillhör designvetenskapen och bör därför studeras utifrån ett 

designologiskt perspektiv vilket innebär att man studerar systemens syften, funktioner och 

form.
11

 Designvetenskapen i sig självt avgör dock inte om taktiken styr teknologiutvecklingen 

utan den påvisar en vetenskap om hur produkter utarbetas och formas. 

Denna undersökning kommer därför att hantera närliggande teorier som en del av underlaget 

för diskussion av resultatet. Genom att användandet avnärliggande teorier skapas ett 

gränssnitt som kan medföra ökad kunskap och förståelse. 

2.1 Forskningsläget 

Det finns en stor mängd krigsvetenskaplig litteratur som avhandlar taktik och teknologi, men 

dessa har andra syften än att beskriva förhållandet och sambandet mellan taktik och teknologi. 

När taktik och teknologi sammanförs i litteraturen utgår resonemanget ofta utifrån vad som 

orsakar eller har orsakat framgång eller nederlag. Den litteratur som utgör läroböcker inom 

militärteknik har oftast som utgångspunkt att lära den taktiskt skolade officeren 

konsekvenserna av ny teknologi på slagfältet, det vill säga hur taktikern måste förändra 

stridsteknik och taktik. Genomförd sökning i databaser efter forskning inom området för 

denna undersökning ger tillhanda att tidigare internationell forskning inom området inte 

kunnat påvisas.
12

 

Orsaksambandet mellan hur taktik påverkar teknikutvecklingen är svagt beskrivet och inte 

problematiserat på ett vetenskapligt sätt. I Försvarsmaktens läroböcker i teknik beskrivs att 

militärteknikutbildningen syftar till att förstå militärtekniken inverkan och begränsningar på 

militär verksamhet, inte det motsatta förhållandet. Det finns dock en undersökning från 

Försvarshögskolan som har bäring på och som har inspirerat till de denna undersökning. 

Utöver detta finns det två undersökningar gjorda för att pröva resultatet från den första på 

andra materielslag. Den tidigare forskningen är baserad på relativt modern och samtida taktik 

och teknik medan denna undersökning baseras på halvsekel gammal taktik och teknik. 

Hurvida detta utgör en svaghet när resultatet för denna undersökning diskuteras mot bakgrund 

av tidigare forskning har inte kunnat undersökas. 

Den första är en magisteruppsats från 2011 som Erik Öhrn har skrivit i krigsvetenskap med 

titeln ”Teknikens påverkan på taktikutvecklingen inom de marina stridskrafterna – ett försök 

till teori”. Öhrn identifierade den bristande problematiserade empiriska beskrivningen av 

sambandet mellan taktik och teknik. Syftet med magisteruppsatsen var att undersöka 

teoribildningen kring teknik- och taktikutvecklingens inbördes påverkan och beroende i 

utvecklingen av moderna marina system.  Undersökningen visade att storleken på den nya 

teknik som implementeras inverkar på dess förmåga att påverka taktiken, att organisatoriska 

                                                           
11 Axberg Stefan et al., Teori och metod, s.57. 
12 Sökning genomförd i databaserna Military and Government Collection (EBSCO), Defense Technical 

Information Center Online (DTIC), Military Periscope och Google Scholar under februari 2014. 
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förutsättningar för att bedriva en medveten taktikutveckling finns tillhanda samt 

karaktäristiken på den taktik inom vilken den nya tekniken implementeras. I diskussionen av 

resultatet beskriver han att det sannolikt råder ett seriellt samberoende mellan teknik och 

taktik där det är svårt att identifiera början och slutet.
13

  Öhrn avgränsade sig till att endast 

undersöka teknikens påverkan på taktikutvecklingen och lämnade öppet för andra att pröva 

slutsatserna och att undersöka det omvända förhållandet, d.v.s. hur taktik påverkar 

teknikutvecklingen.
14

 

Joakim Hemström skrev 2013 examensarbetet ”Teknikens påverkan på taktiken: en 

teoriprövande fallstudie”. Uppsatsens syfte vara att pröva resultatet från Erik Öhrns 

magisteruppsats på andra materielsystem. Hemströms resultat visade att faktorn som skildrar 

hur ett större tekniskt system krävs för taktikutveckling stärktes medan faktorn som beskriver 

att ett planerat taktiskt ramverk behövs för taktikutveckling försvagades. Således skapades 

förutsättningar för en reviderad version, som talar om hur en ram för äldre teknik även kan 

vara en bra utgångspunkt för taktikutveckling. Den sista faktorn utifrån behovet av en 

medveten taktikutveckling verifierades. Hemström redovisade också en reviderad och 

utvecklad version av Öhrns påbörjade teoribildning.
15

 

Robert Johansson skrev 2013 examensarbetet ” Införandet av Stridsfordon 90: Rätt taktik på 

rätt plats?”. Uppsatsens syfte vara, i likhet med Hemströms, att pröva resultatet från Erik 

Öhrns magisteruppsats på andra materielsystem. Johansson prövade Öhrns teoribildning mot 

ett materielsystem fast på två olika organisatoriska nivåer. Resulterade var att Öhrns teori i 

hög grad var tillämpbar vad gäller större tekniksystem och förutsättningar att genomföra en 

medveten taktikutveckling på kompaninivå. På bataljonsnivå kunde inte materielsystemet 

klassificeras som ett större tekniksystem i förhållande till bataljonens andra tekniksystem och 

en märkbar taktikförändring kunde heller inte kopplas till dess införande, vilket är i enlighet 

med Öhrns resonemang. Johansson föreslog därvidlag att teorin behövde specificeras för att 

tydliggöra att större tekniksystem är relativt i förhållande till förbandsnivå.
16

 

2.2 Närliggande teorier 

2.2.1 Designteori 

Vid utveckling av ny teknologi utgår det designlogiska perspektivet utifrån en analys som har 

ett uppifrån till ner perspektiv, d.v.s. varför ett system bör existera samt vilka funktioner den 

bör inneha för att ha ett existensberättigande. System kan utformas olika och skilja sig åt till 

formen, så länge de önskade funktionerna uppfylls.
17

 En förutsättning för att taktiken ska 

påverka teknik- och teknologi utvecklingen är att man använder sig av ett behovsorienterat 

förhållnings sätt vid framtagandet av en produkt, man skapar sig en modell av användaren 

baserat på vilken kontext denna ingår i för att sedan pröva idéer, koncept och framtagna 

                                                           
13

Öhrn, Teknikens påverkan på taktikutvecklingen inom de marina stridskrafterna – ett försök till teori, s.48. 
14

 Öhrn, Teknikens påverkan på taktikutvecklingen inom de marina stridskrafterna – ett försök till teori. 
15

 Hemström Joakim, Teknikens påverkan på taktiken: en teoriprövande fallstudie, OP 10-13, Studentuppsats 

(Examensarbete), (Stockholm: Försvarshögskolan, 2013). 
16

 Johansson Robert, Införandet av Stridsfordon 90: Rätt taktik på rätt plats, OP 10-13, Studentuppsats 

(Examensarbete), (Stockholm: Försvarshögskolan, 2013). 
17

 Axberg Stefan et al., Teori och metod, s.57f. 
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produkter på. Det finns ett flertal designteorier som är närbesläktade med denna, men alla 

utgår i stort från användaren och använder användaren på olika sätt i utvecklingen av 

produkten. Designmetoderna utgår från användarens behov, önskemål och begränsningar i 

hela utvecklingsprocessen. Syftet är att optimera produkten mot hur användaren kan, vill eller 

önskar använda produkten istället för att tvinga fram beteende eller metodändringar.
18

 

Gemensamt för dessa är att de redan i de generiska fasindelningarna använder användaren 

som kravställare och utvärderare i enlighet med Participatory Design
.19

 Att studera empirin 

genom designteori kommer emellertid inte att hjälpa till för att uppnå syftet med 

undersökningen eftersom den fokuserar på hur teknologin ska svara upp mot ställda krav och 

vara utformad. Däremot bidrar designteori till att följa flödet för taktikens påverkan från att ett 

materielprojekt påbörjas till framtagen produkt är fastställd för produktion. 

2.2.2 Innovationsteori 

Man kan tänka sig en användning av innovationsteori som bas för undersökningen eftersom 

teknikutvecklingen kan anses vara en innovativ process. Kerstin Roback har skapat en 

teoretisk modell för att beskriva processen för medicinsk teknologi utveckling. Den 

innovativa processen sträcker sig från behovet eller idén till implementering och användande 

av den nya teknologin. 
20

 Styrkan i Robacks teoretiska modell ligger i att den är en 

kondensering av olika innovationsteorier mot en konceptualisering av innovationsteorin till 

teknologisk utveckling. Svagheten med att använda den i denna undersökning är att den utgår 

från en sjukvårdsorganisatorisk kontext vilket medför att den inte är direkt överförbar till den 

militära organisationen. Processen innehåller de tre domäner, ”innovation”, ”diffusion” och 

”deployment”, vilka sker sekventiellt men till del överlappande.
21

 I denna undersökning är 

det taktikens påverkan i den första domänen som främst är intressant att undersöka. Roback 

menar att en uppfinning eller nyhet uppkommer antingen genom att man kommer på att det 

är möjligt att göra något som inte kunnat göras tidigare eller att man upptäcker ett behov. 

Insikten att ett behov finns grundar sig på en upplevd förmågebrist, en upplevd orättfärdighet 

eller enbart en vilja till förändring. När uppfinningen ska materialiseras påverkas processen 

av ekonomiskt, regelmässigt och normativt inflytande. Denna påverkan är mycket lik 

definition för teknologiutveckling. 

Roback menar att det finns fyra parameterar som indikerar om det är en innovation eller en 

modifikation, att mäta detta menar hon är svårt och kräver noggrant utformade mätverktyg. 

Robacks fyra parametrar är omfånget eller omfattningen, kvantiteten, spridningshastigheten 

och sannolikhet eller rimlighet.
22

 Omfånget eller omfattningen innebär att mäta den spatiala 

utbredningen av innovationen bland brukarna. Kvantiteten innebär att mäta hur ofta eller 

mycket innovationen används. Spridningshastigheten kan mätas lite olika men generellt mäts 

hur snabbt innovationen processas från idé till att materialiseras och spridas till brukaren för 

                                                           
18

 Winter Jeff, The Rocky Road: Why Usability Work is so Difficult, (Karlskrona: Blekinge Tekniska Högskola, 

2013) s.24ff. 
19

 Winter Jeff, The Rocky Road: Why Usability Work is so Difficult, s19-22. 
20

 Roback Kerstin, Medical Device Innovation: The integrated processes of invention, diffusion and deployment, 

Doktorsavhandling, (Linköping: Institutionen för hälsa och samhälle, 2006), s.82. 
21

 Roback, Medical Device Innovation: The integrated processes of invention, diffusion and deployment, s.84. 
22

 Roback, Medical Device Innovation: The integrated processes of invention, diffusion and deployment, s.87. 
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att täcka dennes behov. Sannolikheten eller rimligheten är att mäta eller bedöma 

sannolikheten för att innovationen verkligen infrias utifrån de tre första parametrarna.
23

 

2.2.3 Systemteori 

Att själva grunden till att förhållandet mellan taktik och teknik inte är klarlagt med tydlighet 

antyder att det kan dölja sig en komplex kausalitet i ämnesområdet. Det går att skönja en 

bakomliggande tvärvetenskaplig problematik som inverkar på förhållandenet mellan taktiken 

och tekniken. Därför kan det kännas naturligt att vända sig till systemteori för att skapa en 

helhetsbild. System består av komponenter som är relaterade till varandra genom att bilda en 

struktur eller ett mönster med egenskaper som inte finns i dess delar.
24

 Men ett system kan 

också vara ett komplext system genom att det är stort eller tvärvetenskapligt, det medför 

svårigheter att förutspå och förklara dess beteende.
25

 Oberoende från vilket ämnesområde ett 

system hämtas ifrån kan en systemteori utformas eftersom systemets struktur kommer att 

bestämma dess beteende.
26

 Här måste man dock vara medveten om att beteendet oftast 

påverkas av det förflutna, vilket medför att det kan vara svårare att logiskt förklara ett 

dynamiskt samband
27

. 

Kritik som kan hänföras till systemteori är att den modell som skapas varierar mot bakgrund 

av vår perception, därutöver är urvalet baserat på subjektiva bedömningsgrunder vilket 

medför en risk för förvrängning av verkligheten
28

. En annan svårighet som är avgörande för 

att få en god reliabilitet i undersökningen med systemteori är det kritiska betraktandet av 

informationen för att sortera bort det som är ohållbart.
29

  

Den militära förmågeutvecklingen grundar sig på en systemsyn för att utveckla 

målsättningsarbetet. I målsättningsarbetet används de grundläggande förmågorna ledning, 

underrättelser, verkan, rörlighet, skydd och uthållig som ett utvecklings- och 

utvärderingsverktyg för att säkerställa att systemet innehar nödvändiga grundläggande 

förmågor som svarar upp mot den operativa kontexten. I systemteorin utgår man från 

ingångsvärden (instorhet) som förs in i systemet, systemets behandling av ingångsvärden och 

resultatet (utstorhet) som kommer ut ur systemet efter behandlingen. Systemet kan vara öppet, 

d.v.s. utstorheten påverkar inte systemet, eller slutet om utstorheten återkopplar och påverkar 

systemet som en instorhet
30

. I det slutna systemet påverkar alltså utstorheten systemets 

framtida beteende, d.v.s. utstorhet. I utvecklingen av den militära förmågan har varje ändring 

av ett element en stor påverkan på ett flertal andra element. Taktik som grundar sig på 

doktriner påverkar organisationen, träningen, materielen, ledarskapet, personal, anläggningar 

                                                           
23

 Roback, Medical Device Innovation: The integrated processes of invention, diffusion and deployment, s.87. 
24

 Gustafsson Leif, Lanshammar Håkan, Sandblad Bengt, System och Modell - En introduktion till systemanalys 

(Lund: Studentlitteratur, 1982), s.48 
25

 Gustafsson et al., System och Modell - En introduktion till systemanalys, s.85. 
26

 Gustafsson Leif et al., System och Modell - En introduktion till systemanalys, s.48. 
27

 Gustafsson et al., System och Modell - En introduktion till systemanalys, s.20. 
28

 Gustafsson et al., System och Modell - En introduktion till systemanalys, s.24. 
29

 Thurén Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare, 2 upplagan, (Malmö: Liber AB, 2007), s.17. 
30

 Gustafsson Leif, m.fl., System och Modell - En introduktion till systemanalys, s.49f. 
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och interoperabiliteten.
31

 Alla dessa element påverkar varandra då det militära systemet 

strävar efter stabilitet och jämnvikt genom en iterativ process.
32

 

2.3 Hypotesutveckling 

Den militära professionen är vanligtvis inte negativ till teknologiutveckling, men om de nya 

teknologierna kräver att taktiken förändras så motsätter man vanligen sig detta
33

. Detta kan till 

synes vara naturligt eftersom bristerna eller kapacitetsglappen som identifieras utgår från det 

taktiska koncept som används i förhållande till motståndaren. Men det kräver också en vilja 

och vidsynthet att med hjälp av teknologiutveckling komma till rätta med bristen eller lösa 

kapacitetsproblemet. Dupuy redovisar tillkomsten av radion som ett exempel från den 

amerikanska marinen där behovet av att kunna kommunicera hade intensifierats sedan 

ångdriften införts. Dupuy menar att radion i stort utvecklades för militärt bruk baserat på att 

man identifierat en kapacitetsbrist
34

. Samtidigt bör utgångspunkten för taktiken vara att den 

teknologiska utvecklingen ständigt fortskrider, annars kommer inte taktiken att kunna påverka 

teknologiutvecklingen. Detta resonemang leder fram till hypotesen. 

Hypotes 

Om den militära strukturen identifierar och erkänner att en brist eller ett kapacitetsglapp 

existerar, för att kunna genomföra det taktiska konceptet, som kan avhjälpas genom tillförsel 

av ny teknologi kommer taktiken att påverka teknologiutvecklingen. 

  

                                                           
31

 Försvarsmakten, Handbok för Försvarsmaktens målsättningsarbete H Mål Förb 2011, (Stockholm: 

Försvarsmakten, 2010), s.17. 
32

 Försvarsmakten, Handbok för Försvarsmaktens målsättningsarbete H Mål Förb 2011, s.20. 
33

 Lorber, Misguided Weapons, s.22. 
34 Dupuy Trevor N, The Evolution of Weapons and Warfare, (New York: Da Capo Press Inc, 1984). s.208. 
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3 Metod 

För att genomföra denna undersökning används en hypotetisk deduktiv metod för att 

undersöka under vilka förhållanden taktiken påverkar teknik- och teknologiutvecklingen. 

Denna metod är lämplig att använda i undersökningen eftersom den medger en prövning 

utifrån ett begränsat empiriskt underlag samt att de begränsningar som anvisats för 

undersökningens genomförande kan följas. 

Eftersom grunden för detta arbete är att bidra till teoribildningen så är det viktigt att sträva 

efter att frigöra sig från redan i förväg tolkad verklighet genom att använda närliggande 

teorier.
35

 För att minska risken för att den uppsatta hypotesen ska vara självklart verifierbara 

eller falsifierabara kommer denna underökning genomföras utan teoribaserad hypotes från de 

närliggande teorierna
36

. Istället redovisas det resonemangen som leder fram till hypotesen. 

Resonemanget som ligger till grund för hypotesen har hämtat inspiration från militärteoretisk 

litteratur vilket har bidragit till att forma förförståelsen till problematiken och ämnet. Fördelen 

med denna metod är att resultatet även kan utgöra en grund för utvärdering av resonemanget 

som lett fram till hypoteserna. Nackdelen är att förförståelsen för ämnesområdet kan få en 

större påverkan och kanske formar slutsatserna i en subjektiv riktning. 

Hypotesen prövas på det empiriska underlaget utifrån en komparativ fallstudie av de två olika 

fallen efter ”Method of Difference” som utformats av John Stuart Mill. Den komparativa 

metoden används för att kunna förklara logiken genom den olikhet som fallen har.
37

  De två 

fall är lika varandra i flera avseende, men olika varandra avseende den taktiska inverkan på 

teknologiutvecklingen. Genom att det ena fallet kommer att leda till att taktiken inte hade 

någon påverkan på teknologiutvecklingen utifrån hypotesen medan det andra fallet visar att 

taktiken hade påverkan på teknologiutvecklingen kommer de parametrar som skiljer dem åt 

att utgöra förklaringen, orsaken eller en viktig del till fenomenet.
38

  

Det empiriska materialet beskriver vilka behov och krav som föreligger för att kunna 

genomföra det taktiska konceptet samtidigt som det redovisar vilka behov och krav som 

uppfylldes av teknologiutvecklingen och de färdiga produkterna. Jämförelsen av detta 

förhållande ligger sedan till grund för hypotesprövningen. Båda fallen har en taktik som utgår 

från samma utgångsvärden men är sedan inplacerad i olika miljöer vilket medfört att de 

detaljerade behov och krav av dessa skiljer sig åt. 

Utifrån prövningen av hypotesen genomförs en kritisk utvärdering från vilken slutsatser ligger 

till grund för bidraget till teoribildningen om hur taktiken påverkar teknik- och 

teknologiutvecklingen baserat på systemteoretisk värdering av slutsatserna. Den kritiska 

utvärderingen baseras i huvudsak på förarbetet till hypotesen, de närliggande teorierna och 

tidigare forskning. 

                                                           
35

 Bjereld Ulf, Demker Marie & Hinnfors Jonas, Varför vetenskap, 3:e upplagan, (Lund: Studentlitteratur AB, 

2009), s.92. 
36

 Bjereld et al., Varför vetenskap, s.92f. 
37

 Bjereld et al., Varför vetenskap, s.85. 
38

 Mill John Stuart, System of Logic – Ratiocinative and Inductive, (London: John W. Parker, West Strand, 

1863), s.454f. 
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4 Empirisk analys 

4.1 Inledning 

I kapitlet kommer hypotesen att prövas mot den empiriska beskrivning av de krav och behov 

som ställs på teknologiutvecklingen utifrån det taktiska konceptet och jämför det med hur 

teknologin svarar upp på de ställda kraven. Inledningsvis redovisas det taktiska koncept som 

utgör grunden och är gemensamt för båda typfallen. 

Det första typfallet består av utvecklingen av Norrlandsbrigaderna som tog sitt avstamp i den 

utvärdering som genomfördes efter vinterfältövning 1958. Under denna tid fattades beslut om 

att anskaffa nya fordon som skulle kunna ta sig fram i Norrländsk terräng. 

Fordonsutvecklingen hade påbörjats några år tidigare. Starten för utvecklingen av bandvagn 

202 skedde i princip samtidigt som Arméutredning 54 visade att det krävdes en förändrad 

taktik, en taktik som prövades på vintern 1958. 

Det andra typfallet består av utvecklingen av pansarbrigaderna som påbörjades under 1950-

talet och avslutades med pansarbrigad 63. Under denna tid fattades beslut om att studera och 

utveckla en svensk stridsvagn, under samma tid köptes också ett stort antal engelska 

stridsvagnar in för att ersätta de dåvarande som ansågs vara föråldrade, det resulterade i inköp 

av den engelska stridsvagnen Centurion och framtagande av den svenska stridsvagn 103 (S). 

Starten för utvecklingen av stridsvagn 103 (S) skedde i princip samtidigt som Arméutredning 

54 visade att det krävdes en förändrad taktik och en ny typ av förband som kunde verka i 

öppen och småbruten terräng mot motståndarens pansarförband.  

Det empiriska underlaget kommer att få olika stort utrymme i analysen beroende på att det 

stridsvagnssystemet har en mer komplex karaktär än bandvagnssystemet. 

4.2 Arméns taktiska koncept 

I Arméutredningen 1954 fastslogs att taktik och organisation måste bygga på 

krigserfarenheter och på analyser av den tekniska utvecklingen på relativt kort sikt. I 

utredningen framkom det många behov av förändrad taktik som kan härledas till att det 

dåvarande taktiska konceptet inte var lämpligt i förhållande till motståndaren.  Utredningen 

såg därför behov av att den framtida arméorganisationen skulle baseras på de förhållandena 

som bedömdes föreligga omkring 1960-1965.
39

  

I utredningen beskrivs att tillkomsten av atomstridsmedel medförde ett behov av åtgärder för 

att undandra sig verkan från dessa. Taktiken skulle i huvudsak formas utifrån principerna om 

luckor och avstånd avpassade efter atomdetonationers verkansområde, tillräckliga styrkor 

tillgängliga för att klara en gruppering på stort djup, utbyggda befästningar samt disponibla 

lättrörliga och eldkraftiga reserver. För att skydda förbanden mot fiendens kärnvapen krävdes 

ökad utspridning, ökad rörlighet och ökad eldkraft i form av större skottvidder.
40

 Utredarna 

insåg också att den ökade inverkan från flygstridskrafter på armén skulle medför att förmågan 

till att undandra sig bekämpning genom utspridning och ökad rörlighet måste 
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 Arméledningen, Chefen för armén, Arméutredningen 1954, Avd 0, Nr H 67:44:D, 12/ 11 1954, s.6. 
40

 Arméledningen, Arméutredningen 1954, s.7. 



Carl-Erik Lyzell 2014-05-12 
HSU 12-14  

Sida 14 av 38 
 

vidareutvecklas.
41

 Slutsatsen var att den operativa enheten måste ges en organisation och 

utrustning som medgav ett rörligt uppträdande, främst vid anfall. Härutöver skulle det krävas 

lokalförsvarsförband, främst för försvarsuppgifter, där kraven på operativ rörlighet kunna 

sättas lägre.
42

  

Arméutredningen fastlade ett antal områden som skulle komma att behöva förbättras och 

åtgärdas för att kunna följa de utpekade taktiska principerna. Utredningen kom fram till att de 

ökade behoven av utspridning medförde ökade krav på vapensystemens eldkraft, för att 

förbandens anfalls- och försvarskraft skulle kunna bibehållas.
43

 En stor rörlighet skulle krävas 

för att möjliggöra snabba omgrupperingar, motverkar de negativa effekterna av utspridningen 

samt snabbt kunna samla förband och eldkraft.
44

Arméutredningen menade att huvuddelen av 

de operativa enheterna skulle utformas såsom infanteribrigader. Utredningen ansåg också att 

organisationen skulle vara enhetlig, och därför borde den anpassas efter de 

terrängförhållanden som var representativt för huvuddelen av landet. Därför skulle 

infanteribrigaderna kunna förstärkas med självständiga stridsvagnsförband och, för att 

säkerställa framkomligheten inom vägfattiga områden, anspanns- och bandvagnsförband vid 

behov.
45

 Vidare menade Arméutredningen att strid i öppen terräng skapade behov av 

operativa enheter med ett relativt stort antal stridsvagnar. Utredningen bedömde det lämpligt 

att organisatoriskt bilda pansarbrigader med en allsidig sammansättning.
46

  

Sammanfattning Arméutredningen 

Arméutredningen bekräftar att den teknologiska utvecklingen i omvärlden kontinuerlig sker. 

Utredningen pekar på att det förutvarande taktiska konceptet inte var lämpligt för att möta 

motståndarens ökade och förändrade förmåga. Utredningen visar att det krävdes relativt 

omfattande och långtgående åtgärder och förändringar. Slutsatserna uttrycker att lösningen på 

den egna problematiken består i ett behov av att förändra taktik, organisation och behov av 

nya tekniska lösningar för att hantera motståndarens nya förmåga. 

4.3 Hypotesprövning av bandvagn 202 

Under hösten 1963 påbörjades serietillverkningen av bandvagn 202 utifrån den första 

beställningen om 1610 stycken vagnar.
47

 Totalt sett tillverkades och levererades det 2375 

bandvagnar till Försvarsmakten fram till 1968.
48

 Bandvagnens tillkomst blev resultatet av 

Kungliga Armétygförvaltningens (KATF) utvärderingar, som startade under åren 1954-1956, 

av olika möjligheter till en ersättare för dåvarande bandvagn m/48 – som kallades för 

”Vesslan”
 
i dagligt tal.

49
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Bandvagn m/48 var överskottsmateriel från andra världskriget och användes i första hand i 

sumpig djungelterräng. Den visade sig dock att den även hade goda snöegenskaper och blev 

mycket populär i den svenska armén och användes i stor omfattning i norra Sverige. 

Bandvagnen var ett relativt litet fordon med plats för maximalt 4 personer och hade en 

begränsad lastförmåga.
 50

 Bandvagnen användes även som dragfordon för tolkande trupp och 

som räddningsfordon inom Flygvapnet.
 
 

KATF utarbetade en taktisk-teknisk målsättning för en ny bandvagn utifrån de jämförande 

prov som genomfördes med ett flertal inhemska och utländska fabrikat av översnöfordon 

inköpts.
51

 Målsättningen var att den skulle ha en lastförmåga på 750-1000 kg, ha god 

framkomlighet och driftsäkerhet under alla slag av vinterförhållanden, men skulle även kunna 

användas på barmark och kunna simma.
52

  

Våren 1957 tog KATF beslut om att i egen regi konstruera ett bandförsett översnöfordon. 

Man ansåg efter de tidigare jämförande försöken att en tvådelad vagn med ramstyrning och 

fyra drivande band skulle vara den bästa lösningen.
53

 Ramstyrning var inte något nytt utan 

hade tidigare förekommit inom både jordbruket och för militära ändamål. Ramstyrningen på 

ett översnöfordon har flera fördelar jämfört med Vesslans bromsstyrning. På Vesslan så 

tenderade det ena bandet att gräva ner sig i snön och tack vare den ökade drivkraften på ena 

bandet och att det andra bandet bromsades gick drivkraft förlorad som minskade 

framkomligheten i terrängen. Bromsstyrningen medförde att Vesslan riskera välta i kuperad 

terräng och vid stort snödjup.
54

 1958 konstruerades och byggdes två funktionsprototyper 

baserade på ramstyrning för försök.
55

 

Erfarenheterna från Vinterfältövning 58 (VFÖ 58) visade att behovet av ett fordon för 

transporter till stöd för infanteribrigader som skulle verka i Övre Norrland var stort. 

Militärbefälhavaren menar i sin rapport i april 1958, efter VFÖ 58, att förbättringarna var 

påtagliga i den nya Infanteribrigadorganisation 49R i förhållande till den förutvarande, främst 

vad gäller närpansarvärnsförmågan, granateld samt ökad strategisk rörlighet. Dock hade 

organisation 49R påtagliga och allvarliga problem med hänsyn till att det krävs en omfattande 

tilläggsorganisation för att klara av transporter och underhåll.
56

 Militärbefälhavaren grundade 

sina slutsatser på den motståndare som förväntades genomföra gränsinvasion och på de 

praktiska erfarenheterna som framkommit under övningen. 

Vinterfältövning 58 syftade till att inom en vidare ram kontrollera de organisatoriska 

avvägningarna för Infanteribrigad 49R under strid i Övre Norrland. VFÖ 58 planlades och 

genomfördes så att samverkan under strid, rörlighet och framkomlighet under 
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vinterförhållanden undersöktes.
57

 Motståndaren, som förutsågs inom operationsområdet, hade 

en organisation och utrustning som kännetecknades av riklig tillgång till pansar och artilleri. 

Även motståndarens förväntade tillgång till kärnvapen medförde att fienden skulle komma att 

disponera kraftigt eldunderstöd utan en massinsats med vanligt artilleri. Arméutredningen 

hade kommit fram till att vid försvaret mot gränsinvasion i Övre Norrland ansågs det vara 

viktigt att hejda fienden redan i gränsområdet. Området som skulle försvaras var vidsträckt 

vilket medför att man tänkte sig att utgångsgrupperingen måste vara sådan att anfall skulle 

kunna mötas i alla sannolika riktningar.
58

 Detta skapade ett stort behov av reserver och 

förband som klara av att genomföra snabba förflyttningar. Det gällde även att kunna 

genomföra motanfall vilket skapa stort behov av enheter med stor rörlighet och 

framkomlighet.
59

 Militärbefälhavaren menade att det svenska försvaret måste räkna med att 

vara kvantitativ underlägset men att denna underlägsenhet kunde kompenseras genom 

överlägsen förmåga till taktisk rörlighet.
60

 Militärområdesbefälhavaren trycker i sin rapport på 

förbanden som avdelas för operationer i Övre Norrland måste kunna hantera de 

militärgeografiska och operativa säregenheter som råder inom militärområdet.
61

 Den 

vägfattiga terrängen som är svårframkomlig under barmarkstid men som normalt medger 

något bättre framkomlighet vintertid, en motståndare som medför att egna stridskrafter 

kommer att var tvungna att förhindra eller fördröja fientligt framträngande genom 

förbindelseförstöring och att det är mycket stora avstånd och ytor som att hantera med en 

östlig landgräns som är runt 500 km lång. 

Militärbefälhavaren föreslår att det vore önskvärt att organisera särskilda brigader med en 

större förmåga till rörlighet som klarar av strid i Övre Norrland.
62

 Mot bakgrund av de 

militärgeografiska och operativa förhållanden ansåg han att de brigaderna skulle ha god 

förmåga att såväl sommar som vinter röra sig ut i terrängen och därvid genomföra 

anfallsföretag mer än 10 km från bilvägslut samt att relativt snabbt förflytta sig från en 

frontdel till en annan, d.v.s. 10-15 mil per dygn.
 63

  

1959 genomförd Arméstaben en studie på vilka taktiska krav som bör ställas på armén vid en 

stormaktsoperation mot Övre Norrland. Denna studie fastslog att det krävdes en organisation 

med särskilda förbandstyper för Övre Norrland. I studien framfördes förslaget att organisera 

särskilda norrlandsbataljoner som skulle ha stor rörlighet, utöver norrlandsbataljonerna ansåg 

man emellertid också att det krävdes förband för statiskt försvar.
64

 Detta motiverades med att 

de särpräglade förhållanden i Övre Norrland ställde speciella krav på de stridskrafter som var 

avsedda att avvärja en invasion i denna del av landet. Förbanden för statiskt försvar visar 
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också att studien har utgått från Arméutredningen från 1954. Terrängen och klimatet ansågs 

ställa stora krav på förbandens terrängrörlighet, såväl sommartid vid sidan om de relativt 

fåtaliga vägarna, som vintertid i den djupa snön.  

Slutsatserna från vinterfältövningen 1958 och den operativa och taktiska studien resulterade i 

att Arméstaben insåg behovet av en särskild bataljonsorganisation som var bättre lämpad för 

infanteristrid i Övre Norrland. Under vintern 1959 demonstrerades funktionsprototyperna för 

militär och civila expertis, och vid prov i Norrland visade sig prototypen klart överlägsen den 

gamla bandvagnen m/48 och de tidigare inköpta provfordonen.
 65

  

Arméstaben ger ut en skrivelse senhösten 1960 med anvisningar för förbandsförsök med ny 

organisation för infanteristrid i Övre Norrland, en Norrlandskyttebataljon som ska ingå i de 

nya Norrlandsbrigaderna. I denna skrivelse så anvisar Arméstaben de taktiska målsättningar 

som ska ligga till grund för kommande försök med Norrlandskyttebataljonen. 

Bataljonen planerades vara avsedd för anfallsstrid med begränsad målsätning i norrländsk 

terräng samt kunna genomföra fördröjnings- och avvärjningsstrid mot en fiende. Detta skulle 

bataljonen klara av med ett starkt understöd av främst indirekt eld, även om fienden var väl 

förberedd. Bataljonen skulle snabbt kunna sättas in i strid från spridd utgångsgruppering eller 

från marschgruppering.
66

 Militärbefälhavaren för Övre Norrland bekräftar inriktningen i sin 

rapport efter organisationsförsöken att han avsåg att nyttja Norrlandsbataljonen rörligt. Några 

bataljoner skulle inledningsvis få fördröjningsuppgifter medan huvuddelen var avsedd för 

anfall under den avvärjningsstrid som skulle hindra motståndaren att etablera sig i Övre 

Norrland. Under Norrlandsbataljonen fördröjningsstrid skulle lokalförsvarsförband avsedda 

för Övre Norrland försvara motståndslinjer för att frigöra huvuddelen delen av 

Norrlandsbataljonen för anfall.
67

 

Arméstaben förutsåg att Norrlandsbataljonen skulle få ovanligt långa, sårbara förbindelser 

genom ödemarksterräng. Skyddet av dessa förbindelser skulle komma att kräva särskilt 

organisatoriskt beaktande. Målsättningen ansågs kräva att förband för indirekt eld 

organisatoriskt skulle ingå i Norrlandsskyttebataljonen. Med hänsyn till bataljonernas 

utspridning över stor yta bedömdes pjäserna för den indirekta elden behöva ha lång skottvidd 

och de borde även vara lätta och snabba att omgruppera.  Bedömningen var att 12 cm 

granatkastare tillgodosåg kraven beträffande omgrupperingsmöjligheter och hanterbarhet men 

att de korta skottvidderna medförde bestämda nackdelar. Dock bedömde Arméstaben att det 

utifrån ekonomiska skäl torde bli nödvändigt att acceptera 12 cm granatkastare i bataljonen.
68

 

Arméstaben menade att granatkastarkompaniet skulle måsta ha bandvagnar för att kunna lösa 

sina uppgifter, bandvagnar dels för de 6 pjäserna, dels för förstahandsbehovet av ammunition 

och dels för pjäsplats- och eldledningsutrustning. Man ansåg att en tilldelning av bandvagnar 

skulle vara en förutsättning för att nå ett godtagbart stridsvärde och rörlighet på 

granatkastarkompaniet. För detta beräknades det krävas 16 bandvagnar. Den 
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ammunitionsmängd som därvid skulle kunna medföras bandvagnsburen skulle uppgå till 

omkring 430 granater, dock ansåg man att det krävdes den dubbla mängden granater för att nå 

upp till de taktiska kraven.
69

  Den dubbla mängden granater skulle kräva ytterligare över 8 

tons transportkapacitet, vilket motsvarades av 10-11 bandvagnar. Arméstaben bedömde att 

den begränsade tillgången på bandvagnar inte gjorde det möjligt att tillgodose detta 

organisatoriskt i kompaniet. Det skulle istället lösas genom ”uppladdning” av 12 cm granater 

vid vägsslut som hämtades av bataljonens tillfälligt sammansatt transportförband.
 70

 Alla 

dessa beräkningar byggde på att den projekterade bandvagnen vid denna tidpunkt hade en 

begränsning i ospårad snö med maximal last om 800 kg, släp fick inte dragas och tolkning 

fick inte ske; i spårad snö med maximal last om 800 kg, släp fick drags med maximalt 800 kg 

eller fick man dra högst 15 skidtolkande; på barmark med maximal last om 800 kg, släp fick 

drags med maximalt 1500 kg eller fick man dra högst 20 cykeltolkande.
71

 Dock hade 

försöksbandvagnarna för försökens genomförande en begränsning på maximalt 700kg 

lastvikt.
72

 

Norrlandsbataljonens uppgifter skulle komma att ställa krav på bandvagnar. Arméstabens 

bedömning var att det krävdes ett så stort antal bandvagnar att bataljonen utan tillgång till 

traktordelar skulle kunna lösa angivna uppgifter under den tid som erfordrades för att plogade 

underhållsstråk i terrängen skulle hinna iordningställas. Vissa bandvagnar, menade man, 

borde avsättas för att enbart användas som transportförband för att bibehålla 

underhållssäkerheten över tiden.
73

 Trots de begränsningar i antalet bandvagnar som 

Arméstaben ålagt sig så innebar det sammantaget ett behov av 61 stycken bandvagnar för 

varje Norrlandsbataljon.
74

 

Under vintern och sommaren 1960, d.v.s. innan anvisningarna för organisationsförsöken med 

Norrlandsskyttebataljonen gavs ut, genomfördes truppförsök med 10 bandvagnar i Norrland 

under fältmässiga förhållanden. 
75

 Det var också dessa försöksbandvagnar som senare 

användes vid organisationsförsöken 1962. Truppförsök under 1960 resulterade i ett antal 

förslag till detaljförbättringar för att komma till rätta med barnsjukdomarna, dessa avhjälptes 

senare innan serieproduktion startade.
76

 

Slutrapporten från organisationsförsöken 1962 angav, trots att ett mycket litet antal 

bandvagnar varit tillgängliga för försöken, att organisationen i stort sett var lämplig. 

Militärbefälhavaren menade att försöken hade visat att om varje Norrlandsskyttebataljon 

tilldelades 65 stycken bandvagnar så skulle den sannolikt få den framkomlighet och rörlighet 

som krävdes.
77

 Militärbefälhavaren ansåg att last och dragförmågan hade visat sig vara större 

än de av Arméstaben angivna värden för försöken.
78

  Därför menade han att bandvagnarna 
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utan hinder för framkomlighet eller otillåtet materielslitage kunde medföra 1000 kg last. Han 

menade att en ökning av lastkapaciteten till 1000 kg skulle lösa ett flertal av de befintliga 

lastningsproblem som förelåg. Därför föreslog han att detta skull undersökas tekniskt och om 

det inte förelåg några problem så rekommenderade han att bestämmelser borde utfärdas för en 

ökning av lastkapaciteten till 900 eller 1000 kg.
79

 I den serieproduktion som påbörjades 1963 

av bandvagn 202A gick man detta krav till mötes när det gällde landsvägstransporter, men 

den maximala lastvikten i terräng kvarstod på 800kg.
80

  

Vidare visade organisationsförsöken 1962 att framkomlighet och driftsäkerhet vid förflyttning 

i norrbottnisk terräng med fast underlag är inte var godtagbar på grund av att 

bandkonstruktionen inte tålde påfrestningarna. Stenar, stubbar och ojämnheter i marken 

medförde sådana påfrestningar på bandvagnens bandtungor, att dessa slogs av och vållade 

punkteringar.
 81

 Däremot ansågs framkomligheten och driftsäkerheten vid förflyttning i moss- 

och myrterräng, på väg och vintertid i terräng med 80-120cm djup lössnö vara god till mycket 

god.
82

 I Militärbefälhavarens sammanfattning av utvärderingen påpekar han att han förutsätter 

att en förbättrad konstruktion av bandvagnens band och bandaggregat erhålls för att få en 

godtagbar framkomlighet i normal norrbottnisk terräng vid barmark. Han menar att denna 

förändring skulle räcka för att bataljonens rörlighet på väg, framkomlighet i terräng, eldkraft 

och stridsuthållighet väl motsvara skulle motsvara de krav som ställs på en bataljon i Övre 

Norrland.
83

 I infanteriinspektörens rapport över organisationsförsöken i september 1962 

förslår han till Chefen Armén att Norrlandskyttebataljonens organisation, med små 

justeringar, har visat sig vara lämplig och förslår att dessa bataljonstyper ska ingå i 

krigsorganisationen. Det antal bandvagnar som ingår i förslaget är 65 stycken per bataljon.
84

 

Under mitten av 1961 gick offertförfrågan ut till företag om tillverkning av den nya 

bandvagnen. Innan bandvagnen gick i serieproduktion 1963 så genomförde Volvo koncernens 

dotterbolag Bolinder-Munktell (BM) ett intensivt överarbete av bandvagnens konstruktion för 

att säkerställa des funktionalitet, hållfasthet och livslängd samt att förändra de svagheter och 

behov av förändringar som framkomit under fältförsöken 1960.
85

 

Resultat bandvagn 202 

Den taktiska förändringen började 1954 vilket också utvecklingen av bandvagnen gjorde, 

därmed fanns förutsättningar ur ett tidsperspektiv på att taktiken skulle ha kunnat påverka 

utvecklingen av bandvagnen. I Arméutredningen från 1954 identifierades dock inga behov av 

teknologiutveckling för att kunna verka i Övre Norrland som rörde bandvagnsutvecklingen. 

Den militära strukturen identifierade och erkände att det förelåg en brist för att kunna verka i 

det nya taktiska konceptet först 1962. I försöksrapporten 1962 påpekades att lastvikten 

utgjorde vida begränsningar på bataljonens framkomlighet vid sidan av vägen samt att 
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bandaggregatet satte stora begränsningar vid förflyttning i barmarksterräng.  Lösningen på 

bristen utgick från ett organisatoriskt och metodmässigt perspektiv. Rekommendationen i 

försöksrapporten var att öka lastvikten, detta tillmötesgick vid förflyttning på väg men inte i 

terrängen, varför det fick mycket liten effekt. Det enda konkreta krav som ställdes på 

teknologin i försöksrapporten var att bandaggregatet måste förändras, vilket inte genomfördes 

till fullo. Därmed kom bataljonen att ha taktiska begränsningar som var snarlika de tidigare 

begränsningarna, dock i mindre omfattning.  Sammantaget innebär detta att 

bandvagnsutvecklingen inte påverkades av de nya taktiska kraven, trots att tidsförhållandena 

hade medgivit detta. Hypotesen kan därmed anses vara bekräftad för detta fall. 

4.4 Hypotesprövning av stridsvagn 103 

1967 påbörjades de första serieleveranserna av de första 70 beställda stridsvagn 103A – i 

utvecklingsskedet kallad stridsvagn ”S”.
86

 Stridsvagn S var på många sätt unik utan torn med 

kanonen fast lagrad i chassiet som riktades genom att svänga hela stridsvagnen i sida och 

genom reglering av stridsvagnens fjädringssystem för höjdriktning.
87

 Stridsvagn S kan 

härledas till de studier som inleddes i början av 50-talet för att ta fram en ny tung svensk 

stridsvagn. Behovet av en ny stridsvagn fanns eftersom det stod klart att lösningen med ett 

nytt torn på Stridsvagn m/42 chassi, som senare blev Stridsvagn 74, endast utgjorde en 

kortsiktig lösning.
88

 Därför kom de krav på verkan som ställdes på den framtida 

stridsvagnsutvecklingen indelades i två grupper, en som gällde dåvarande befintliga 

stridsvagnar och en för framtida nyanskaffning efter 1960.
89

 Tanken var att få fram en 

stridsvagn som vägde cirka 30 ton med högt ställda krav på verkan, skydd och rörlighet. 

Studiens syfte var att fastställa, om en vagn med vapen, pansarskydd och fordonstekniska 

prestanda kunde byggas inom angiven viktsram.
90

 I juni 1953 presenterades en promemoria 

om jämförande försök mellan Centurion stridsvagnen och den franska stridsvagnen AMX 13 

mot bakgrund av behovet av bättre pansarvärnsförmåga. Jämförandeförsöken skulle ligga till 

grund för införskaffandet av pansarvärnsstridsvagnar. Slutsatserna från denna jämförelse 

visade att Centurionstridsvagnen, stridsvagn 81 i Sverige, inte motsvarade kraven på 

pansarvärnsförmåga på grund av något för litet genomslag, ringa frontalt skydd samt 

begränsad taktisk rörlighet.
91

 Men när Sverige 1953 oväntat fick möjlighet att köpa Centurion 

stridsvagnen tidigare än väntat från Storbritannien avbröts projektering av 

pansarvärnsstridsvagn.  

Utifrån Arméutredningen 1954 genomfördes studier och utveckling av taktiken för det som 

senare skulle komma att bli pansarförband. Pansarbataljonen utvecklades främst mot 

anfallsstrid i öppen terräng med främsta uppgift att slå fiendens stridsvagnar. Dock ansåg man 

1955 att stridsvagnar i försvars och fördröjningsstrid ofta skulle få 
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pansarbekämpningsuppgifter och då kunde stridsvagnen närmast betraktas som ett 

pansarvärnsvapen.
92

 Bataljonen strid bedömdes också kunna hamna i småbruten terräng till 

följd av den alltmer spridda grupperingen.
93

 Som en konsekvens av den öppna terrängen, 

hotet från kärnvapen och fientligt flyg tänkte man sig att pansarbataljonens underavdelningar 

utgångsgrupperar och förflyttar sig åtskilda och spridda. För att, utifrån den sprid gruppering, 

kunna slå en motståndare var det viktigt att enheterna snabbt kunde kraftsamlas för att uppnå 

lokal överlägsenhet, främst med eld, på de platser som avgörande söks på. När uppgiften har 

lösts måste pansarbataljonen snabbt kunna spridas. Pansarbataljonens strid karakteriseras 

således av stor snabbhet före, under och efter striden.
94

 I de taktiska studierna som 

genomfördes 1956 fann man ytterligare argument för behovet av utspridd gruppering. Studien 

resulterade i att gruppringsområden torde bli betydligt större, kanske flera gånger större än 

förutvarande områden för att taktiskt kunna möta fientliga operativa luftlandsättningar.
95

 

Genom en spridd gruppering skulle förmågan att tidigt slå motståndarens förband innan dessa 

samlats förenklas.
96

 Insats mot luftlandsättning med större sammanhållna stridsvagnsförband 

ansågs inte vara nödvändigt, däremot ansåg man att ett nära samarbete mellan 

stridsvagnsförband och infanteri var nödvändigt.
97

 För att slå ett luftlandsatt förband ansåg 

studien att stor snabbhet vara ett villkor för framgång.  

Uppgiften att slå fiendens stridsvagnar snabbt och utifrån en spridd gruppering ansågs behöva 

avvägas utifrån kravet på snabbhet och risken för stora egna förluster. Detta ansågs vara en 

fråga om organisation och stridsteknik. Därför genomfördes teoretiska studier inom ramen för 

försöken för att skapa en organisation och stridsteknik som skulle möjliggöra att bataljonen 

skulle kunna slå stridsvagnar med få egna förluster.
98

 Dessa studier kom fram till att antalet 

stridsvagnar i förhållande till motståndaren hade störst betydelse för utgången av den egna 

striden i en duellsituation. Detta bekräftade en rapport från 1959 där de taktiska 

övervägandena och operationsanalytiska studier hade kommit fram till antalet stridsvagnar 

som borde ingå in en pansarbataljon behövde bli betydligt fler för att nå gynnsamma 

duellvärden mot den antalsmässigt överlägsna motståndaren.
99

 Men om antalet stridsvagnar 

var ungefär lika i antal så var det den som kunde öppna eld först som avgjorde utgången, i den 

situationen ansågs eldöppnandet ha lika stor betydelse som överlägsenheten i antal 

stridsvagnar. Målytan bedömdes ha liten betydelse på korta stridsavstånd vid upptäckt. På 

långa avstånd ansågs däremot en stor målyta fortfarande ha betydelse för fiendens förmåga att 

lättare observera våra förband vilket skulle försvåra överraskning och öppna eld först.
100
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De taktiska och tekniska kraven på stridsvagnar, som avsågs skaffas fram till 1966, var att de 

skulle kunna bekämpa motståndarens stridsvagnar, pansrade fordon och landstigningsbåtar 

samt med direktriktad eld understödja infanterianfall mot främst skyddade mål.
101

 

Stridsvagnen skulle också kunna stödja infanteriet med nedhållande kulspruteeld under 

stormning.
102

 Kravet var att framtidens stridsvagnar skulle kunna sätta de samtida Sovjetiska 

hotstridsvagnarna eller andra stridsvagnar i 60-80 tonsklassen ur stridbart skick genom att 

träffa i vital del med ett skott av två avgivna på ett avstånd upp till 1000m och en träff av tre 

avgivna skott på avstånd upp till 1500m. De krav på verkan efter 1960 var naturligtvis högre 

än på de befintliga, man ansåg att det krävdes ett pansargenomslag som var mer än 30 % 

bättre jämfört med tidigare krav på ett skjutavstånd på upp till 1500 m.
103

 Stridsvagnen skulle 

även vara utrustad med luftvärnskulspruta som skulle kunna verka störande mot attackföretag 

på lägsta höjd.
104

 Stridsvagnen skulle vara utformad för att genomföra uppgifterna i öppen 

och småbruten terräng. Den skulle ha en terrängrörlighet och framkomlighet som minst 

uppnås av nuvarande moderna stridsvagnar, t.ex. stridsvagn 81. Den skulle klara av att snabbt 

kunna gå in och ur eldställning. Eld skulle kunna avges horisonten runt. Kravet var att 

stridsvagnen skulle ha en hög marschfart på väg och i terräng samt en aktionssträcka på väg 

om 250 km. Den skulle kunna transporteras på järnväg och köras över moderna krigsbroar 

samt vada på upp till ett preciserat djup. 
105

 För att nå ett gott stridsvärde skulle stridsvagnen 

vara skyddad i fronten och så stor del som möjligt av tornets sidor mot eld från 

pansarvärnsvapen och stridsvagnskanon.
106

 Den skulle skydda besättningen mot splitter från 

tung spränggranat och skydda mot napalmbomber. Besättningen skulle vara stridsduglig efter 

en mindetonation av en stridsvagnsmina under bandet. Omedelbart efter en 

atombombsdetonation skulle stridsvagnen kunna passera eller strida i ett radioaktivt 

kontaminerat område. Man ville heller inte att besättningen skulle behöva ta på sig 

skyddsmask när stridsvagnen passerar ett kemiskt kontaminerat område.
107

  

Pansarinspektören ansåg att de tekniska konsekvenserna av de taktiska kraven medförde att 

vapensystemen måste vara monterade i torn som hade en rörlighet om 360 grader. Riktmedel, 

optik och stridsledningsutrustning måste vara utformat för att tiden till välriktad eld skulle 

nedbringas till ett minimum och att eldgivning skulle kunna ske i såväl mörker som dimma 

och rök.
108

 Pansarinspektören ansåg att vikten inte borde överstiga 50 ton och maxhastigheten 

borde vara minst 50 km/h. Om kravet på skydd medförde att vikten avsevärt skulle komma att 

överstiga 50 ton så menade man att kravet på rörlighet skulle måsta komma att vägas mot 

kravet på skydd.
109
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I en rapport från juli 1958 redogjordes för hur stridsvagnens vikt påverkade den taktiska och 

strategisk rörligheten i Sverige. Studien kom fram till att den taktiska rörligheten främst var 

beroende av möjligheten till att forcera pansarhinder av olika slag – naturliga eller 

konstgjorda – samt framkomligheten i olika slags terräng. 

De slutsatser som framkom utifrån taktisk rörlighet gav följande rekommendationer för en ny 

stridsvagn
110

: 

 Bör om möjligt väga högst 25 ton; 

 Må, om så med hänsyn till stridsvärdet anses erforderligt väga tom 37 ton; 

 Må, om så med hänsyn till stridsvärdet anses oundgängligt väga tom 50 ton; 

 Bör icke under några förhållanden väga över 50 ton. 

De första serielevererade stridsvagnarna, stridsvagn 103A, kom att väga 37,7 ton.
111

 

I denna tygmaterielplanering såg sig Pansarinspektören nödgad att peka ut några avvägningar 

och restriktioner för anskaffandet av en ny stridsvagn med anledning av att behovet av 

stridsvagnar var stort. Det ansågs dock vara nödvändigt att säkerställa kraven på vapenverkan 

och att vagnens duellvärden skulle bli minst lika bra som moderna utländska stridsvagnar. 

Kravet på skydd i front och främre delar av tornets sidor bedömdes kunna komma att medföra 

att vikten avsevärt överstiger 50 ton.  

Inköpen och uppsättandet av stridsvagn 81-förbanden beräknades vara avslutad under 1956. 

Som den taktisk-tekniska målsättningen beskrev, så ansåg man att stridsvagnarna borde vara 

lämpliga för såväl pansarbekämpning som infanteriunderstöd. I utlandet ansåg man att det för 

närvarande inte fanns stridsvagnar med erforderligt pansargenomslag och man var osäker på 

om sådana skulle koma att finnas fram till mitten av 1960-talet.
112

 Pansarinspektören ansåg 

det därför nödvändigt att Sverige självt skull försöka ta fram en lämplig vagn. Det sedan 1953 

stoppade stridsvagnsstudien hade avhandlat ett konstruktionsarbete på en ny tung vagn, som 

främst var avsedd för pansarbekämpning. Av vad det tills då kunnat bedömas ansågs vagnen i 

huvudsak uppfylla uppställda krav väl.
113

 Pansarinspektören förslår därför att arbetet med 

denna stridsvagn skulle fortsätta med utökad målsättning utöver ovansående målsättning så att 

den skulle vara utprovad och klar för serietillverkning senast till budgetåret 1963-64. 

Inspektören menade att även om det fortsatta arbetet skulle visa att vagnen huvudsakligen 

skulle komma att bli lämpad för pansarbekämpning så skulle vagnen utvecklas, eftersom 

behovet av en stridsvagnskanon med ökat genomslag var det primära.
114

 Köpet av 

Centurionstridsvagnen hade medfört att Sverige fick licens på tillverkning av 10,5 cm 
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kanonen med ett längre eldrör.
115

 Det längre eldröret ökade utgångshastigheten och därmed 

genomslagsförmågan, den ökade genomslagsförmågan motsvarade runt 500 meter i ökat 

skjutavstånd.
116

 

 

I augusti 1956 presenterades det innovativa förslaget med en tornlös stridsvagn för chefer 

inom Kungliga Arméförvaltningen, cheferna var tveksamma eller direkt negativa till 

förslaget. Den tornlösa stridsvagnen frångick Pansarinspektörens tekniska krav på ett torn 

med 360 graders rotation för eldgivning men istället löstes både viktproblematiken och 

skyddet i front på chassiet och tornet genom att vagnen var utan torn. I oktober 1956 

lämnades emellertid den nya stridsvagnen in som en anmälan om uppfinning efter att ha 

bearbetats ytterligare. Förslaget väckte sådant intresse att förslagsställaren blev inbjuden att 

delta i den studiegrupp
117

 som hade till uppgift att utarbeta förslag till taktisk-teknisk 

målsättning för ny huvudstridsvagn.
118

 Det koncept som lades fram var nydanande, 

stridsvagnen var liten och kompakt, besättningen utgjordes endast av två man, kanonen var 

fast lagrad i chassit och inriktning av kanonen gjordes genom att vrida hela fordonet.
119

 

Fördelarna var att fordonet blev mycket lättare och lägre vilket innebar att fordonet visade en 

betydligt mindre målyta i såväl sida som i frontalt. Inspiration till den lägre siluetten hade 

hämtades från studier av tyska vagnar utan torn och från de uppgifter om träff- och 

skadestatistik från andra världskriget som Sverige fick ta del av 1954 från Storbritannien. Det 

brittiska underlaget visade att utslagna vagnar normalt hade träffats i torn- och pjäslagring och 

att det var ovanligt med låga träffar (under 1 meter) på fordonen.
120

 Den brittisk beräkning 

visade att risken att träffas var 100 % högre per ytenhet för tornet än för chassit.
121

 En nackdel 

med den tornlösa stridsvagnen var att hela vagnen var tvungen att vridas för att kunna avge 

eld 360 grader runt vagnen med kanonen. Denna nackdel kompenserades dock genom den 

snabbhet i inriktningen som vagnen skulle visa sig ha i jämförelse med andra vagnar.
122

  

I juli rapporten 1958 hade segersannolikheten studerats för stridsvagnar beväpnade med 8,4 

cm kanon och 10, 5 cm kanon. Resultatet visade att segersannolikheten mot dåvarande 

Sovjetiska stridsvagnar inte påverkades i någon större grad om den projekterade stridsvagnen 

utrustades med 8,4 cm kanon eller 10,5 cm kanon, dock förutspåddes dåvarande 

huvudmotståndarvagn ha ersatts före 1970 med en ny stridsvagn med bättre pansarskydd. 

Därför blev studiegruppens rekommendation att utveckling talade för en ny 10, 5 cm kanon 

för att kunna möta kraven på mer än 30%
123

 bättre pansargenomslag jämfört med tidigare på 

avstånd upp till 1500 m.
124

 Dock ansågs inte en kaliber på 12 cm nödvändigt.
125

  Studien 
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visade också att det inte fanns någon avgörande fördel med att ha avståndsmätare i 

stridsvagnen för att vinna en stridsvagnsduell, trots att segersannolikheten var mycket större 

på korta avstånd jämfört med långa.
126

 Dock hade deltagarna varit överense vid ett 

sammanträde tidigare samma år, 14/2 1958, att det likväl skulle löna sig att förse 

stridsvagnarna med avståndsinstrument bl.a. därför att det ansågs sparar tid och 

ammunition.
127

 De tekniska utvecklingsmöjligheterna talade för att högre träffsannolikhet 

skulle kunna uppnås genom att med enkla räkneinstrument bestämma framförhållningsvinkel. 

Man förutsåg också att det skulle komma att finns förutsättningar för IR-sikten, dock var 

tekniken komplicerad.
128

 På skyttens streckplatta infördes instrument för att bestämma 

framförhållningen på ett rörligt mål, däremot infördes inte IR-siktet. Laddautomatiken gjorde 

det möjligt att hålla en hög eldhastighet om ett skott var tredje sekund, och i praktiken träffade 

varje skott eftersom kanonen återvände exakt till riktläget.
129

 Sekundärbeväpningen bestod av 

tre 7,62 mm kulsprutor av typ Ksp 58, två fast monterade med koppling till skyttens sikte och 

en på vagnchefens observationshuv. 

 

1959 lades en beställning vid AB Bofors på att ta fram två prototypvagnar den ena användes 

för försök med ett nytt förenklat riktsystem och en ny observationshuv och i den andre 

utprovades drivlina och flytutrustningen.
130

 Då försöken med det förenklade sidriktsystemet 

utföll väl beslutades att detta system skulle införas i form av ett kombinerat rikt- och 

styrsystem i noll-serien som levererades 1963.
131

 Det förenklade riktsystemet och 

vagnchefens observationshuv, som kunde roteras oberoende av vagnen, tillsammans med 

vagnchefens möjlighet att ta över skyttens uppgift medförde att tiden kortades ner för att 

kunna avge ett välriktat skott.
132

 

1959 bestämdes emellertid att stridsvagnensbesättningen skulle utökas med en man till tre, en 

chef, en skytt/förare framåt och en signalist/bakåtförare.
133

 Orsaken till den utökade 

besättningen var att erfarenheterna från en studieresa till Tyskland och Frankrike och det 

fortsatta utvecklingsarbetet hade givit att två man var för lite för att klara av den dagliga 

driften och soldattjänsten.
134

 Genom att tillsätta en signalist/bakåtförare så ökade snabbheten 

att främst gå ur eldställningar genom att den tredje befattningen satt bakåtvänd i stridsvagnen 

och hade detta som en av sina huvuduppgifter. Utökningen av personal medförde dock att 

stridsvagnens vikt ökade med ungefär 2 ton.
135
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Genom att stridsvagnen saknade torn kunde vikten hållas nere vilket medförde att den taktiska 

framkomligheten blev bättre jämfört med stridsvagn 81, förutom det blev svårare att passera 

diken genom att bandaggregatet var kortare till följd av kraven på att kunna rikta vagnen 

snabbt.
136

 Stridsvagnen fick i sin slutliga utformning en högsta hastighet om 50 km/h och 

kunde förflytta sig 240km på väg.
137

 Dessutom utrustades den med en flytbälg vilket 

medförde att den kunde simma över vattendrag med en maximal hastighet av 6 km/h.
138

 Detta 

innebar att kraven på taktisk rörlighet i det närmaste uppfylldes i sin helhet. 

Konstruktionen gjord det också möjligt att applicera yttre skydd i form av skärmar eller staket 

för att öka det ballistiska skyddet. Genomförda skjutförsök 1959 visade också att 

gallerskärmar avsevärt reducerar en projektils genomslagsförmåga.
 139

 Skyddsnivån ökade 

ytterligare genom att även placerade drivaggregatet fram i vagnen som ett extraskydd för 

föraren och vagnchefen. Däremot kom det aldrig att installera ett övertryckssystem till skydd 

mot stridsgaser eller radioaktivt stoft. Detta medförde att stridsvagnspersonalen alltid måsta ta 

på sig skyddsmask för att skydda sig mot dessa stridsmedel. 

Innan beslut togs om serieanskaffning genomfördes en stridsekonomisk analys under 1961-

1962 som visade att alternativ S var bättre än de två andra alternativen, framförallt tack vare 

vagnens betydligt bättre skydd.
140

 Den slutliga målsättningen som fastställdes 1963 innebar 

att S-vagnen uppfyllde de mest prioriterade kraven.
141

 

 

Resultat stridsvagn 103 (S) 

Utvecklingen av stridsvagn 103 startade före Arméutredningen 1954 presenterades. Orsaken 

till att utvecklingen startat var att man insåg att det inte räckte med bättre teknisk prestanda 

hos befintliga system för att möta den tekniska utvecklingen i omvärlden. Arméutredningen 

visade dock att det fanns ett behov av nytt taktiskt koncept för att kunna bemöta utvecklingen. 

I det taktiska koncept som utarbetades identifierades det såväl organisations- som 

teknologiutvecklingsbehov för att lösa det nya taktiska konceptet. Utredarna insåg också 

behovet av att kunna blanda organisatoriska och tekniska delar för öka verkan och rörligheten 

samtidigt som sårbarheten behövde minskas – detta ledde till att stridsvagnsförband blandades 

med pansarskytteförband i nya pansarbataljoner. De taktiska kraven orsakade ett behov av 

många nya tekniska krav som inte ansågs kunna uppfyllas av befintlig utrustning. De många 

tekniska krav som kom att ställas på den nya vagnen utifrån de taktiska behoven kom, med 

mycket få undantag, att uppfyllas. Detta säkerställdes genom omfattande arbete med studier 

och försök. Den nya teknologin som i vissa fall var innovativ accepterades om den löste de 

problem som förelåg i utvecklingsarbetet. 

 

Sammantaget innebär detta att den militära strukturen identifierat och erkänt att en 

kapacitetsbrist förekom för att kunna genomföra det taktiska konceptet och att den 
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kapacitetsbristen skulle kunna lösas med ny teknologi. Stridsvagnen motsvarade väl de krav 

och behov som det taktiska konceptet krävde. Därmed är hypotesen verifierad för detta fall. 

 

4.5 Resultat av hypotesprövning 

Påståendet att om den militära strukturen identifierar och erkänner att en brist eller ett 

kapacitetsglapp existerar, för att kunna genomföra det taktiska konceptet och detta kan 

avhjälpas genom tillförsel av ny teknologi så skulle taktiken komma att påverka 

teknologiutvecklingen har inte falsifierats med dessa två fall. 

  

Trots att de båda fallen utvecklades mot samma taktiska bakgrund och i samma tidsepok kom 

det ena fallet att ledde till att taktiken påverkade teknologin medan det i det andra fallet inte 

påverkade.  

 

Hypotesen visade att bandvagn 202 inte påverkades av taktiken genom att: 

 Inledningsvis identifierades inga behov av teknologiutveckling som rör framkomligheten 

för att genomföra det taktiska konceptet. 

 Kraven på teknologisk utveckling kom först efter organisatoriska försök som visade att 

bandvagnen inte var tillräckligt teknologiskt utvecklad på ett antal punkter, 

 För att lösa de större problemen med framkomligheten och uthålligheten ändrades 

organisationen och metoderna för att minska påverkan från bandvagnens tekniska 

begränsningar på det taktiska konceptet. 

 Bataljonen var fortsatt beroende av iordningställda terrängstråk för hjulfordon för att 

kunna nå den snabbhet, rörlighet och underhållssäkerhet som det taktiska konceptet 

byggde på, därigenom kom inte det taktiska konceptet att kunna genomföras som avsett. 

 

Hypotesen visad att stridsvagn 103 (S) påverkades av taktiken genom att: 

 Arméutredningen identifierades behov av teknologiutveckling av stridsvagn för att 

genomföra det taktiska konceptet. 

 Studier och försök visade att det krävdes teknologiutveckling för att genomföra det 

taktiska konceptet. 

 Studier och försök visade efterhand att den teknologi som utvecklades motsvarade de 

taktiska behoven. 

 Huvuddelen av de taktiska behoven och kraven kom att uppfyllas av stridsvagnen. 
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5 Diskussion 

5.1 Slutsatser 

Syftet med den här uppsatsen är att bidra till teoribildningen för taktikens påverkan på 

teknikutvecklingen genom att undersöka under vilka förutsättningar taktik påverkar teknik. 

För att genomföra undersökningen har en komparativ metod att undersöka en hypotes använts 

utifrån att det ena systemet, bandvagn 202, inte påverkades av taktiken medan det andra 

systemet, stridsvagn 103 (S) påverkades av taktiken. De två fallen har i stort sett samma 

utgångsvärden och genomfördes i samma tidsepok, men har fått olika utfall utifrån taktikens 

inverkan. Genom att använda två fall som är mycket lika varandra, utom i resultatet från 

prövning av hypotesen, var avsikten att skapa logiska argument för förklaringen till 

orsaksambandet mellan taktik och teknik inom ramen för hypotesens element. Resultatet av 

undersökningen bidrar till att besvara av forskningsfrågan utifrån hypotesens element; varför 

påverkar taktiken ibland teknologiutvecklingen medan den vid andra tillfällen inte påverkar? 

Resultatet i förhållande till Hypotesens bakgrund 

Vid en granskning av resultatet mot bakgrundsresonemanget till hypotesen visar de båda 

empiriska fallen tydliga skillnader. I utvecklingen av bandvagn 202 visar empirin att den 

taktisk-teknisk målsättning utarbetades utifrån de jämförande prov som genomfördes med 

befintliga översnöfordon och inte utgått från det framsynta perspektiv som Arméutredningen 

1954 ger utslag för. Detta indikerar att målsättningen med den nya bandvagnen var att det 

räckte med att den blev bättre än de befintliga provmodellerna. Därmed har utvecklingen av 

bandvagnen inte förhållit sig till ett framtidsperspektiv eller ett taktiskt koncept i förhållande 

till motståndaren. Utvecklingen av stridsvagn 103 (S) är, ur denna aspekt, ett exempel på det 

motsatta. Stridsvagnsutvecklingen visade ett tydligt framtidsperspektiv och genom att 

projektets ingående delar och helhet fortlöpande utvärderades mot motståndaren och dennes 

pågående utveckling av sin taktik och teknologi. Framtidsperspektivet och den taktiska 

relationen till motståndaren utgör således också en orsak till att taktiken påverkar 

teknologiutvecklingen. 

Att den innovativa lösningen med en stridsvagn utan torn accepterades berodde sannolikt på 

att det fanns en vidsynhet, en vilja och acceptans för ny teknologi, så länge den uppnådde de 

ställda kraven. En bidragande omständighet till att den tornlösa stridsvagnen accepterade var 

troligen pansarinspekörens rekommendation om fortsatt utveckling. Han menade att 

utvecklingsarbetet skulle fortsätta även om det visade sig att vagnen huvudsakligen skull bli 

en pansarvärnsvagn och inte en stridsvagn eftersom behovet av ökat pansargenomslag var det 

primära behovet. Men det indikerar också att det fanns en uttalad vilja och strävan bland 

personalen som hade till uppgift att tillgodose de taktiska kraven i de tekniska lösningarna. 

Inget av detta går att finna i det empiriska underlaget för utvecklingen av bandvagnen. En 

vidsynthet och acceptans för tekniska lösningar samt en strävan att tillgodose de taktiska 

kraven i tekniska lösningar utgör således ytterligare orsaker till att taktiken påverkar 

teknologiutvecklingen. 
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Resultatet i förhållande till närliggande teorier 

Resultatet stämmer väl överens med den designteoretiska tesen att det krävs ett 

behovsorienterat förhållningssätt för framtagande av en produkt om taktiken ska kunna 

påverka teknologiutvecklingen. Utifrån designteorin så skapas en modell av användaren 

utifrån kontexten denna ingår i och använder användarens behov, önskemål och 

begränsningar genom hela utvecklingsprocessen. Detta bidrar till att tydliggöra skillnaden i 

resultatet mellan de två materielsystemens framtagande. Bandvagnsprojektet utgick från 

dåvarande befintliga system, det prövades i sin rätta kontext så sent att resultaten inte 

omhändertogs i sin helhet. Stridsvagnsprojektet påbörjades visserligen innan det nya taktiska 

konceptet var framtaget, men visade ändock att utgångspunkten var användarcentrerad med 

en tydlig inriktning att tillgodose användarens behov och önskemål. Utöver detta visar sig 

utvecklingen av stridsvagn 103 (S) korrelera med designteorins påstående om att teknologi 

kan utformas olika och skilja sig åt till formen men ändå uppfylla ställda krav och funktioner. 

Stridsvagnsutvecklingen bekräftar också det användarcentrerade förhållningssättet genom de 

studier, prov och försök som genomfördes kontinuerligt under projektets gång. Utvecklingen 

av bandvagnen saknade det behovs- och användarorienterade förhållningssätt, bandvagnen 

prövades på användaren i ett sent skede i utvecklingsprocessen. Resultatet från detta försök 

omhändertogs inte eftersom produktionsofferter gick ut 1961 och försöksrapporten 

färdigställdes våren 1962. Om viljan funnits hade detta sannolikt kunnat lösas eftersom 

produktionsstart skedde sent 1963. Detta visar att det finns en tidsordning som påverkar om 

taktiken driver teknologiutvecklingen eller inte. Den visar också att det finns två faktorer som 

påverkar teknologiutvecklingen, den första är att ett behovs- och användarorienterat 

förhållningssätt bör finnas bland dem som utvecklar teknologin och den andra faktorn är en 

vidsynthet hos taktikern och beslutsfattaren att acceptera den teknologiska designen så länge 

den motsvarar ställda krav. Detta indikerar att det finns en överliggande eller indirekt orsak 

till det resultat som hypotesprövningen visar, nämligen en orsak som har med 

förhållningssättet till relationen mellan brist och lösning att göra. 

Innovationsteorin påstående att teknologiutvecklingen sker utifrån insikten att ett behov finns. 

Att behovet är grundat på en upplevd förmågebrist, en upplevd orättfärdighet eller enbart på 

viljan till förändring bekräftas i de två materielprojekten. Bandvagnsutvecklingen 

genomfördes utifrån att det gamla systemets, Vesslan, livslängd börja ta slut. Därmed 

behövdes en ersättare för att bibehålla framkomligheten i svår terräng och vintertid. 

Stridsvagn 103 (S) utvecklades mot ett taktiskt behov av att i framtiden kunna slå 

motståndarens stridsvagnsförband, trots en numerär underlägsenhet. Här återfinns den kanske 

mest logiska orsaken, den utgör i själva verket en indirekt grund till hypotesen. Slutsatsen är 

att behovet av teknologiutveckling måste ha sitt ursprung i taktiska behov för att taktiken ska 

påverka teknologiutvecklingen. Det går inte att utesluta att det kan finnas fler förklaringar 

som utgår från andra faktorer än de som ingår i hypotesen, därför kommer denna slutsats att 

omhändertas i den fortsatta utvecklingen av det kausala sambandet mellan taktik och 

teknologiutveckling. Det visar också behovet kan betraktas som en sammanhållande domän 

för vad som kom fram i resultatet gällande det teknologiska behovet mot det taktiska 

konceptet, framtiden och motståndaren. 



Carl-Erik Lyzell 2014-05-12 
HSU 12-14  

Sida 30 av 38 
 

Slutsatsen är att taktiken inte påverkade teknologiutvecklingen av bandvagn 202. Orsakerna 

är följande:  

 Utformningen av målsättningen med bandvagnssystemet utgick från tekniska jämförelser 

av befintliga system utan framtidsperspektiv. 

 Teknologiutvecklingen hade ingen koppling ur ett taktiskt eller tekniskt perspektiv till 

motståndarens förmåga.  

 Taktikutvecklarna har inte identifierat något konkret behov av teknologiutveckling för att 

kunna genomföra det taktiska konceptet. 

 Nyttjarna av det taktiska konceptet väljer att finna andra lösningar på de taktiska 

problemen än att ställa krav på teknologin.  

 Inlämning av projektet för produktion skedde innan alla taktiska försök var genomförda. 

 

Slutsatsen är att taktiken påverkade teknologiutvecklingen av stridsvagn 103 (S). Orsakerna är 

följande:  

 Taktikutvecklare identifierade och erkände ett kapacitetsglapp av teknologisk karaktär 

existerade för att kunna genomföra det taktiska koncept som utvecklades. 

 Teknologiutvecklingen skedde mot framtida taktiska behov i förhållande till en framtida 

motståndare. 

 Man arbetade med taktisk-tekniska studier och försök för att få grund för kravställningen 

av teknologiutvecklingen. 

 Acceptans fanns för innovativa teknologiska lösningar, även om dessa inte motsvarade 

den inledande bilden av projektet, så länge kraven uppfylldes för att det taktiska konceptet 

skulle kunna genomföras. 

 Teknikutvecklarna strävade efter att finna lösningar på de krav som ställdes utifrån det 

taktiska konceptet. 

Vid en sammanställning av slutsatserna för att besvara frågan varför taktiken ibland påverkar 

teknologiutvecklingen medan den vid andra tillfällen inte påverkar taktiken så visar 

ovansående att några orsaker är negationer relativt det andra materielprojektet, genom att 

använda antonymerna till negationerna blir orsakerna tydliggjorda. Sammanfattningsvis bidrar 

följande premisser till att avgöra taktikens påverkan på teknologiutvecklingen: 

1. Behovet av teknologiutveckling måste ha sitt ursprung i taktiska behov. 

2. Taktisk personal identifierar och erkänner att kapacitetsglapp av teknologisk karaktär 

existerar för att kunna genomföra det taktiska konceptet. 

3. Taktisk personal har en vidsynthet och vilja till att ställa krav på teknologisk utveckling 

för att lösa brister och kapacitetsglapp i det taktiska konceptet. 

4. Teknologiutvecklingen sker mot framtida taktiska behov.  

5. Teknologiutvecklingen sker i förhållande till en framtida motståndares förmåga. 

6. Utvecklingsarbetet sker med stöd av studier, prov och försök som grund för 

kravställningen och/eller uppföljning av teknologiutvecklingen. 

7. De som utvecklar teknologin strävar efter att finna lösningar på krav som ställs utifrån det 

taktiska konceptet och lyckas uppfylla dessa. 
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8. Acceptans bland taktiker och beslutsfattare för innovativa teknologiska lösningar, även 

om dessa inte motsvarade den inledande bilden av projektet, så länge kraven uppfylls för 

att det taktiska konceptet ska kunna genomföras. 

9. Studier, prov och försök avslutade innan offert utgår. 

5.2 Orsaksrelationer 

Nästa steg i orsaksanalysen är att diskutera kausalkedjorna. Med stöd av systemteori är det 

möjligt att skapa strukturer och logiska härledningskedjor baserat på orsak och verkan. Den 

tidigare resultatdiskussionen indikerade att premisserna kan inordnas i olika domäner.  

Designteoridiskussionen visade att förhållningssättet mellan taktiker, beslutsfattare och 

tekniker påverkar utfallet. För taktiker krävs det vidsynthet att acceptera tekniska lösningar, 

denna acceptans bör då baseras på att de tekniska lösningarna uppfyller kraven. För 

teknikerna gäller det ha ett behov- och användarcentrerat förhållningssätt. Detta 

förhållningssätt utgår från att teknikerna strävar efter att finna tekniska lösningar som 

uppfyller de krav och behov som användaren angett. Ett annat förhållningssätt, som är 

gemensamt för taktiker, beslutsfattare och tekniker, är att inordna sig i en sekventiell struktur 

för att ett behovs- och användarcentrerat förhållningssätt ska vara genomförbart. Utifrån detta 

är det logiskt att inordna premisserna sex (6) till nio (9) i en domän som utgår från behovet av 

ett förhållningssätt för att taktiken ska utgöra grund för teknologiutveckling. Denna domän 

benämns fortsättningsvis ”förhållningsdomänen”. 

I diskussionen av resultatet mot innovationsteorin framkom att behovet kan betraktas som en 

sammanhållande domän för vissa delar av resultatet. För att taktiken ska påverka 

teknologiutvecklingen visade det sig att det krävdes ett taktiskt behov, behov riktat mot 

framtiden och behov i förhållande till motståndaren. Utifrån diskussionen är det logiskt att 

inordna premisserna två (2) till fem (5) eftersom de förhåller sig till de tre faktorerna. Denna 

domän benämns fortsättningsvis den ”operativa domänen”. 

I innovationsteoridiskussionen framkom också att ursprunget till behovet var avgörande. 

Eftersom det inte går att utesluta fler orsaker eller ursprung till behovet än brister och 

kapacitetsglapp för att kunna genomföra det taktiska konceptet, bilda detta en egen domän. I 

denna domän inplaceras premiss ett (1). Denna domän benämns fortsättningsvis 

”ursprungsdomänen”. 

Hur dessa förhåller sig till varandra har bara till del påvisats i empirin, men det finns fakta 

som tyder på att några av premisser förhåller sig till varandra sekventiellt medan andra är 

iterativa. Dock har inte undersökningen gett svar på alla samband. 
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Bilden visar orsaksambandet för om teknologiutvecklingen är taktikdriven eller 

teknologidriven utifrån de numrerade premisserna. Den numeriska littreringen av premisserna 

ska inte betraktas som en sekventiell ordningsföljd, utan som ett stöd för att tolka bilden. 

Premisserna är inplacerade i de tre domänerna, ursprungs-, den operativa kontext- och 

förhållningsdomänen. Systemet är ett delvis slutet system där återkoppling sker på olika sätt 

mellan premisser och domäner, dock har inte undersökningen kunnat påvisa det fullständiga 

orsaksambandet utifrån direkta eller indirekt orsaker samt tids- och sekventiell ordning.  

Premiss ett (1) har samband med den operativa domänen. Premiss ett (1) har också samband 

med förhållningsdomänen, men om detta samband är direkt eller indirekt har inte 

undersökningen visat. Påvisat är dock att premiss ett (1) är en förutsättning för de andra 

domänerna eftersom om ursprunget inte utgår från ett taktiskt behov kommer taktiken inte att 

påverka teknologiutvecklingen. Detta övergripande orsakssamband kan härledas till resultatet 

från båda fallen. 

Undersökningen har kunnat visa att premisserna två (2) till fem (5) fanns vid utvecklingen av 

stridsvagn 103 (S) och att detta ledde fram till att taktiken påverkade teknologiutvecklingen 

medan det omvända förhållandet återfanns vid utvecklingen av bandvagn 202. Detta visar att 

om premisserna i denna domän inte existerar kommer inte taktiken att påverka 

teknologiutvecklingen. I undersökningens empiriska fall fanns antingen alla premisserna eller 

ingen av dem, detta medför att det inte går att härleda om alla eller endast några av 

premisserna räcker för att teknologiutvecklingen ska bli taktikdriven. Dock visade det sig att 

premiss fyra (4) och fem (5) påverkade premiss sex (6). Exempel på detta var bedömningen 

att motståndaren skulle komma att ha en ny bättre huvudstridsvagn och det fanns därmed en 

osäkerhet huruvida det taktiska konceptet var genomförbart. Detta genererade att studier av 

bl.a. duellvärden med motståndarens framtida huvudstridsvagn framlade flera nya krav och 

behov. Resultatet från studierna gick tillbaks till premiss två (2) och tre (3) för erkännande av 

behoven och att lösningen på behoven var av teknologisk karaktär. Denna orsakskedja fick bl. 

a. till följd att kanonen på stridsvagn 103 (S) var en förlängd 10,5 cm pjäs med större 
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genomslag i pansar. Förklaringen till detta kan vara att det finns en strävan efter jämnvikt 

mellan dessa, i enlighet med systemteorin. Denna förklaring kan anses logisk om taktiken ska 

kunna påverka tekniken, då krävs det att behovet är identifierat och erkänt samt att lösningen 

är av teknologisk karaktär. 

Det finns också ett samband mellan premiss sex (6) och sju (7). Några av de teknologiska 

lösningar på de krav som ställs utifrån det taktiska konceptet, premiss sju (7), prövades genom 

studier eller försök, premiss sex (6), för att undersöka om de var godtagbara i förhållande till 

det taktiska konceptets krav. Exempel på detta var riktningen av kanonen. 

De innovativa teknologiska lösningar som inte motsvarade den inledande bilden av 

stridsvagnsprojektet, premiss åtta (8), blev i flera fall accepterade av taktiker och 

beslutsfattare. Detta skedde efter prövning genom studier, prov och försök. Exempel på detta 

är den tornlösa konstruktionen som medförde mindre målyta. Prov genomfördes för att 

kontrollera riktningskraven samt studier och beräkningar genomfördes för att kontrollera 

effekterna av den mindre målytan utan torn. Detta visar att det fanns ett samband till premiss 

sex (6). 

5.3 Slutsatser i förhållande till tidigare forskning 

Erik Öhrn skriver i sina slutsatser att ”en teknik som implementeras i en för tekniken anpassad 

taktik förmår utveckla taktiken” men att frågan kvarstår vad gäller det sekventiella 

förhållandet mellan teknik och taktik.
142

 Vid en granskning av detta påstående mot bakgrund 

av slutsatserna från denna undersökning kan påståendet ifrågasättas. Utvecklingen av stridsbåt 

90 innehöll flera premisser som denna undersökning visat vara förutsättningar för att taktiken 

ska driva teknologiutvecklingen.
143

 Om teknologin implementeras i en för tekniken anpassad 

taktik, är det då inte taktiken som styrt framtagandet av teknologin efter de premisser som 

redovisats i denna undersökning? Dock indikerar Öhrn risken för cirkelresonemang, vilket 

denna undersökning också visar genom den återkoppling som finns till studier, prov och 

försök för att kontrollera och utvärdera olika områden inom projektet. Denna undersökning 

visar att återkopplingen inte är slumpartad utan sker genom en medveten process. 

Denna undersökning ger inte svar på om utstorheten i Öhrns modell är instorheten i modellen 

som denna undersökning presenterar. Men denna undersökning har utgått från den taktiska 

utveckling som skedde under 1950- och 1960-talen, denna utveckling var som Öhrn betecknar 

en medveten process. I dessa undersökningar kan likhet skönjas i den empiriska 

beskrivningen mellan materielprojekten för bandvagn 202 och Visbykorvett samt mellan 

stridsvagn 103 (S) och stridsbåt 90. Korrelation är dock inte bevisad i denna undersökning. 

Denna undersökning har inte gett något ytterligare resultat mot de två andra undersökningarna 

som Joakim Hemström och Robert Johansson skrivit för att pröva slutsatserna från Erik Öhrns 

undersökning. 

                                                           
142 Öhrn, Teknikens påverkan på taktikutvecklingen inom de marina stridskrafterna – ett försök till teori, s.48. 
143 Öhrn, Teknikens påverkan på taktikutvecklingen inom de marina stridskrafterna – ett försök till teori, s.28,35 
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5.4 Undersökningens svagheter 

De fall som utgör urvalet för undersökningen härstammar från samma tidsepok i Sverige. 

Denna tidsepok dominerades av ett omfattande utvecklingsarbete och det fanns en allmänt 

positiv attityd till utvecklingen av de svensk militära styrkorna. Budgeten ökade och 

satsningar genomfördes för att öka den militära förmågan. Detta medför att det kan finnas 

bakomliggande orsaker som inte kommit fram i denna undersökning som gör att utfallet av en 

undersökning med andra fall kan få ett annat resultat. Undersökningen är dessutom bara 

baserad på svenska fall. 

För bandvagn 202 var resultatet inte lika tydligt som i fallet för stridsvagn 103 (S). En möjlig 

förklaring till detta kan vara att det är naturligt då skriftliga artefakter normalt sett beskriver 

något som skett eller åtgärder och beslut som fattats, icke beslut och icke händelser 

dokumenteras sällan. En annan möjlig förklaring till skillnaden är att utvecklingsprojektet av 

bandvagnen hanterats på ett annat sätt organisatoriskt. Detta kan ha medfört att den 

informationen som ligger till grund för den utveckling återfinns bland de hemliga handlingar 

som denna undersökning inte kunde ta del av. Det går inte att utesluta att resultat kan bli 

annorlunda om dessa handlingar blir tillgängliga. Detta förhållande gäller dock för båda 

utvecklingsprojekten och därmed har resultatet i denna undersökning utgått från likartade 

empiriska svagheter. 

Den tendensiösitet författarna till empirin kan ha haft medför främst frågetecken kring hur väl 

de tekniska produkterna uppfyllde de taktiska kraven. Detta påverkar i sin tur grunden för 

hypotesprövningen. Här är en svaghet i undersökningen som kanske kan minskas om annan 

metod och empiri väljs för undersökningen. Emellertid gäller detta för båda fallen i denna 

undersökning vilket medför att relationen mellan fallen inte påverkas nämnvärt, även om 

tendensiösiteten kan vara av olika styrka.  

5.5 Förslag på framtida forskning 

Resultatet av denna undersökning öppnar för många områden som kräver vidare forskning. 

Undersökningens hypotes bör vidare prövas på andra fall eller annan metod, men också 

slutsatserna bör prövas mot andra fall för att lämna ny eller djupare kunskap inom området. I 

den modell som finns redovisad bör premissernas förhållande till varandra och dess påverkan 

på omgivande premisser och domäner undersökas ytterligare föra att lämna ny eller djupare 

kunskap. 

Den likhet som kan skönjas mellan utvecklingsprojekten i Öhrns undersökning och denna 

undersökning utgör också ett område som bör granskas för att se i vilken grad dessa 

korrelerar. Hurvida utstorheten från Öhrns modell kan kopplas ihop med instorheten i denna 

modell är också intressant att undersöka utifrån problemet med cirkelresonemang. 

Hela forskningsfrågan om varför taktiken ibland påverkar teknologiutvecklingen medan den 

vid andra tillfällen inte påverkar har inte kunnat besvaras i denna undersökning med 

anledning av att omfånget på undersökningen då blivit för stort. Det finns därför möjligheter 

att undersöka andra delar av forskningsfrågan än de som grundar sig på brister och 

kapacitetsglapp. I uppstarten av denna undersökning utarbetade författaren fler hypoteser, 

som inte är redovisade, än den som är prövad i denna undersökning. Dessa utgick från, de 
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taktiska grundfunktionernas inverkan, arvets betydels, relativ underlägsenhet jämte en tänkbar 

motståndare och inblandade aktörers inflytande i utvecklingsprojekt. 
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