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Arménytt finns även på:
försvarsmaktens webbplats

www.forsvarsmakten.se/armenytt

Intranätet - emil
På startsidan välj ”nyhetsbrev” bland 

snabblänkarna till vänster

trots påfrestningar;  

Vi har, Vi gör och Vi kan!
 

Ett år går förvånande fort. Vi har alla blivit lite äldre och förhoppningsvis också klo-
kare. Utmaningarna jag beskrev i förra numret har för de flesta sannolikt funnits 
och kanske i några fall varit väl tuffa. Flera av våra organisationsenheter har av-

krävts ansträngningar som bland annat inneburit en hög arbetsbelastning på personalen. 

Så har fallet varit också för ATS då vi med Arméns bästa för ögonen kämpat med att leda 
insatser, skapa förutsättningar för en utveckling inom Armén som vi tror på långsiktigt 
och dessutom, i nära samverkan med Arméns produktionsavdelning, har vi genomfört ett 
organisationsarbete med tillhörande förändrad bemanningsstruktur. Därvid har några av 
våra medarbetare erhållit en ny placering med allt vad det innebär för individen. 

Vi har nu vid ATS intagit en organisation som utrerat är organiserad för ledning av insat-
ser med en struktur och kompetens för funktionerna 2, 3 och 5, det vill säga underrättel-
ser, taktisk ledning och planering främst för internationella insatser men efter hand ökat 
nationellt ansvar. Vår stab har fortsatt ansvaret att skapa de bästa förutsättningarna för 
Armétaktisk chef att leda våra förband. 

Vi är glada över den utveckling vi haft avseende införande av en stående Arméorder. Den 
har kunnat utgöra ett gott stöd till våra förband och oss själva vid olika övningar och den 
kommer att tjäna oss väl även i de högre konfliktnivåerna. 

I detta nummer av Arménytt kan vi ta del av en bra mix av intryck från chefer i insats, viss 
insyn i vår utvecklingsplan samt planering för fortsatt engagemang i Afghanistan.  Dess-
utom, och inte minst särskilt lärande, läsa om den positiva injektion vi alla kan få av ett av 
Arméinspektören fastställt Arméreglemente Taktik 2013.

Härligt att känna; Vi har, Vi gör och Vi kan!

Ännu en gång trevlig läsning och på återhörande. 
OBS: glöm inte att göra din röst hörd på Armébloggen!

Vill samtidigt passa på och tillönska Er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt 2014!

C Tistam, Överste 
Stabschef ATS
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ARMéREGLEMEntE tAKtIK 
2013 –GÄLLER!

Nu har det gått ett drygt halvår sedan jag 
2013-05-08 fastställde Arméreglemente taktik 
(AR TA 2013). Till min stora glädje har jag upp-
fattat att det finns en stor efterfrågan att få ta 
del av innehållet.
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”DET FASTSTÄLLDA REGLEMENTET SOM 
SKALL GE OSS DEN KONCEPTUELLA VÄGEN 

UR DEN STRATEGISKA TIMEOUTEN

Reglementet diskuterades såväl under armé-
inspektörens fältövning i oktober som un-
der övningen Dagny i november. Det kom-
mer också att presenteras i det här numret 

av Arménytt.  Det är viktigt att påtala att AR TA 2013 
inte är en remiss, en förhandsutgåva eller ett exem-
pel på lösning, utan det fastställda reglemente som 
skall ge oss den konceptuella vägen ur den strategiska 
timeouten. Jag förväntar mig att alla verkar för att reg-
lementet skall genomsyra verksamheten inom armén, 
tills jag eventuellt säger något annat.
Det gäller för alla, framför allt de som har chefs-, ut-
bildnings- och utvecklingsbefattningar inom armén 
att noggrant studera reglementet för att den beskrivna 
målsättningen skall kunna uppnås. Jag vill i den här 
artikeln lyfta fram några viktiga faktorer som behöver 
beaktas.

Vi behöver vara extra tydliga med att skilja mellan 
planering och planer. Planer bygger alltid på en given 
eller antagen förutsättning och är därför i sin grund 
unika. Det finns inga eller mycket få tillfällen där en 
tidigare uppgjord plan för strid mot en aktiv motstån-
dare kan användas för ett nytt, uppkommet läge. När 
en ny uppgift ges eller när vi konfronteras med en ny 
händelseutveckling finns ingen annan pålitlig metod 
än att påbörja ett bedömande för den aktuella situatio-
nen. Att ”aktivera” en tidigare uppgjord plan innebär 
en stor risktagning och kommer i de flesta fallen att 
leda till ett misslyckande. Planering däremot är livs-
viktig i militära sammanhang. Planering gör att vi lär 
oss om generella och specifika svagheter och styrkor, 
vad viss terräng medger och inte medger och mycket 
annat som är viktigt för framtiden. Också i framtiden 
gäller alltså inom armén förutsättningen att ”inget 
läge är det andra likt”. 

Eftersom vår armé är så liten till numerären skall vi 
utgå från att vi i de allra flesta lägen kommer att vara i 
alla fall numerärt underlägsna en motståndare. Detta 
medför att taktik och kunskaperna kring denna blir 
ännu viktigare än om vi hade haft flera förband. Vi 
vet att krigföringsförmåga byggs upp av fysiska fak-

torer, moralfaktorer och konceptuella faktorer. Det 
gäller alltså att vid sidan av att organisera krigsförban-
den och att tillse att andan är god och moralen är hög 
inom armén, också tillse att vi verkligen på stridsfältet 
taktiskt kan använda förbanden på ett optimalt sätt.  

Vi behöver ytterligare trycka på såväl överraskning 
som kraftsamling för att kunna uppnå lokal överläg-
senhet och därmed vinna striden. Vi behöver i till-
lämpningen av reglementet sträva efter att inte vara 
förutsägbara utan aktivt och djärvt söka vägar för att 
överraska motståndaren. När det gäller kraftsamling 
behöver vi bli ännu bättre på att verkligen bli svaga i 
de områden som inte utgör kraftsamlingsriktning och 
därmed bli tillräckligt starka i kraftsamlingsriktning-
en. Det är viktigt för att inte riskera att misslyckas där 
vi faktiskt har beslutat oss för att avgöra striden. Den 
tredje faktorn för att kunna uppnå lokal överlägsen-
het är handlingsfrihet. Den byggs framför allt upp av 
reserver och ett gott stridsvärde.

Uppdragstaktik är grunden för ledning av operatio-
ner. Den bygger på god anda, tilltro, rätt attityd, för-
troende och andra så kallade mjuka faktorer. För att 
uppdragstaktiken skall kunna fungera i strid behöver 
vi redan nu inarbeta dessa förhållningssätt i armén. 
Ansvaret för detta åligger alla på sin nivå, men främst 
cheferna med sitt föredöme och uppmuntran till rätt 
beteende inom förbanden.

Överbefälhavaren har beslutat att efter årsskiftet 
2013/2014 ska brigadgeneralen Stefan Andersson 
vara armétaktisk chef. I och med detta kommer han 
att driva arbetet vidare med taktikutveckling och för-
svarsplanering för arméns del. Jag önskar honom och 
alla krigsförbandschefer och andra taktiker lycka till. 
Jag vill påtala vikten av ett fortsatt gott taktiskt och 
operativt samarbete inom armén såväl som med an-
dra delar av Försvarsmakten och aktörer utanför För-
svarsmakten. ■

Anders Brännström 
Snart före detta armétaktisk chef
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VAD ÄR ARMéREGLEMEntE 
tAKtIK, AR tAKtIK?
AR Taktik är ett armégemensamt reglemente. Reglementet be-
skriver stridens och taktikens grunder för svenska markstrids-
krafter och genomförandet av markoperationer på taktisk nivå. 

Varför behövdes ett nytt taktikreglemente 
för armén?

Föregångaren Reglemente för markoperationer 
(RMO) var endast en förhandsutgåva och behövde 
utvecklas före ett fastställande. RMO saknade ock-
så vissa delar som behövdes för att ge en grund till 
utvecklingen av Markstridsreglementet (MSR)

Är AR Taktik ett eget nytt påhitt inom armén?

Arméreglemente Taktik (AR Taktik) utgår från 
svensk doktrin. AR Taktik är en utveckling av Regle-
mente för Markoperationer, Förhandsutgåva 2010. 

Vad skall reglementet användas till?

AR Taktik utgör grunden för:
■■ markstridskrafternas strid, 
■■ organisations- och materielutveckling, 
■■ utbildning av arméns krigsförband, 
■■ utbildning i taktik vid skolor, staber och förband, 
■■ försvarsplanering, 
■■ ledarskapsutbildning samt 
■■ utarbetande av truppslagsvisa förbands- och  

sakreglementen, bland annat stabs-tjänstregle-
menten och handböcker. 

AR Taktiks budskap avseende taktik och övriga 
principer skall tillämpas i övriga funktions- och 
förbandsreglementen.

För vilka situationer är reglementet skrivet?

AR Taktik tar sin utgångspunkt i att svenska för-
band ska kunna verka i hela konfliktskalan. Reg-

lementet är tillämpbart vid markoperationer i och 
utanför Sverige. Beskrivna stabiliserande metoder 
är främst tillämpbara vid markoperationer utanför 
Sverige. Att ta emot och ge militärt stöd avhandlas 
inte i detta reglemente. 

Vem skall läsa reglementet?

AR Taktik vänder sig till:
■■ krigsförbandschefer med staber, 
■■ elever vid Försvarsmaktens skolor och FHS, 
■■ ansvariga för förbands- och sakreglementen samt 
■■ lärare vid övriga skolor inom armén som stöd för 

taktisk utbildning. 

Behöver man läsa något annat än AR Taktik?

För att förstå helheten bör man studera Militär-
strategisk Doktrin och den kommande Operativa 
doktrinen. För att få en större förståelse för princi-
per och teorier används Militärstrategisk Doktrin 
2012 del A samt Militärteorins Grunder som ett 
komplement till AR Taktik.Taktik och stridsteknik 
vid förband beskrivs i Markstridsreglementet och i 
specifika förbandsreglementen.

Vad får jag reda på i detta nummer av Armé-
nytt?

I ett antal artiklar presenteras några av de vikti-
gaste inslagen i reglementet. I förekommande fall 
ges också förklaringar till varför det blivit som det 
är och hur saker skall tolkas och förstås.
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”DET NYA REGLEMENTET UTGÅR 
FRÅN MILITÄRSTRATEGISK 

DOKTRIN 2012 OCH FÖRUTSÄTTER 
ATT DOKTRINEN STUDERATS 

TIDIGARE

Att utveckla ett reglemente 
I februari 2013 besökte arméinspektören Markstrids-
skolan (MSS) i Skövde. Som en del i programmet låg 
en redovisning av reglementsarbetet och MSS redo-
visade då bland annat arbetet med Markstridsregle-
mente del 1:1 Taktiska grunder (MSR 1:1) samt det 
stöd som MSS lämnat i samband med en omarbetning 
av Reglemente för Markoperationer (RMO).

Arméinspektören fastställde då att vi inte skulle fort-
sätta att utveckla två reglementen, istället skulle MSR 
1:1 och RMO slås ihop till ett nytt taktikreglemente. 
MSS fick uppgiften att utarbeta detta nya samman-
slagna reglemente som ganska snart fick namnet Ar-
méreglemente Taktik (AR Taktik). Inledningsvis var 
arméinspektörens idé att vi skulle invänta den nya 
operativa doktrinen innan detta reglemente skulle ut-
arbetas men efter viss diskussion så fattades beslut om 
att det skulle färdigställas och fastställas under 2013 
för att ge en grund för arbetet med Markstridsregle-
mentsserien.

Under våren genomfördes ett omfattande redigerings-
arbete då texten ur RMO fick utgöra stommen och sen 
kompletteras med delar ur MSR 1:1. Det nya regle-
mentet utgår från Militärstrategisk doktrin 2012 och 
förutsätter att doktrinen studerats tidigare.

I ett tidigare arbete som MSS gjort för att ta fram ex-
empel till RMO hade vi utgått från Arméreglemente 
del 2 ,Taktik (AR 2) från 1995. I arbetet med det nya 
AR Taktik användes detta underlag och även annan 
grundläggande text ur AR 2 1995 samt 1982 har an-
vänts. Ett motiv till detta har varit att mycket i tidigare 
AR 2 varit av tidlös karaktär medan RMO var mer 
specifikt inriktad mot internationella insatser.

Efter redigering och internremissförfarande vid 
MSS skickades AR Taktik ut på en riktad remiss till 

utvalda förbands- och krigsförbandschefer inom ar-
mén, chefer inom Högkvarteret samt till officerare vid 
Försvarshögskolan. Remissvaren gav mycket bra syn-
punkter som innebar att texten kunde omredigeras i 
syfte att förbättra läsbarheten och förståelsen. En av 
de mest noggranna läsarna var arméinspektören som 
även lämnat mycket värdefulla korrektursynpunkter.

Efter att remissvaren sammanställts och inarbetats 
kunde arméinspektören därefter fastställa reglemen-
tet 130508.

Arméns förbands- och krigsförbandschefer tilldelades 
därefter ett förhandsexemplar före sommaren och sen 
har ett arbete fortgått med slutliga korrekturrättningar 
och bildunderlag. I sista stund har även visst sakin-
nehåll ändrats bland annat efter att Styrgrupp Doktrin 
fattat beslut om innebörden av begreppet operation.

Efter sommaren har reglementet presenterats vid Ar-
méinspektörens krigsförbandschefsmöte, vid MSS 
implementeringsresor för MSR-serien samt vid Ar-
méinspektörens fältövning då det också delades ut i 
bokform.

Reglementet finns nu att tillgå i pdf-format på för-
svarsmaktens intranät EMILIA och det kommer efter 
slutlig produktion att kunna beställas i bokform från 
FM Centrallager. ■

Övlt Stefan Eriksson 
Markstridsskolan

2013

Arméreglemente 
Taktik
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Under hösten 2004 påbörjades arbetet med 
att utveckla ett marktaktiskt reglemente 
som ersättare till Arméreglemente del 2, 
Taktik (AR 2) från 1995. Arbetet genom-

fördes av dåvarande OPIL/ATK i Uppsala med stöd av 
stridsskolorna. Arbetet med nytt marktaktiskt regle-
mente tog sin utgångspunkt i Doktrin för Markope-
rationer (DMarkO 2005). Arbetsnamnet på ersättaren 
till AR 2 var Försvarsmaktsreglemente för markopera-
tioner som skickades ut som remiss i Försvarsmakten 
våren 2005. Våren 2007 överlämnade Markstridssko-
lan (MSS) ett utkast till INSS/ATS med arbetsnamnet 
Reglemente för marktaktiska operationer. 

Hösten 2007 startade INSS arbetet med en ny mili-
tärstrategisk doktrin. Inledande analys av arbetet med 
ny militärstrategisk doktrin gav vid handen att under-
liggande doktriner kommer att förändras. INSS/ATS 
valde att samordna utveckling av ersättare till AR 2 
med utvecklingen av ny militärstrategisk doktrin och 
därmed var inte längre DMarkO 2005 styrande. Ar-
betet med ersättare till AR 2 genomfördes vid INSS/
ATS G5 Plan som även deltog i arbetsgruppen för att 
utveckla Militärstrategisk doktrin. Med vald arbets-
metod kunde samordning genomföras mellan doktri-
nutveckling och utveckling av reglementet.

Våren 2008 kom första remissen med arbetsnamnet 
Reglemente för markoperationer (RMO). Arbetet 
med RMO samordnades både med militärstrategisk 
doktrin och med Markstridsreglemente 6 Bataljon. 
Samordningen medgav en röd tråd mellan militär-
strategisk doktrinutveckling, via utvecklingen av 
RMO för högre taktisk ledning och utvecklingen av 
reglementen för förbandsnivån. Våren 2009 fastställ-
des RMO remiss III som var överarbetad till bokfor-
mat och trycktes upp av MSS till Markstridsdagarna 
2009. Efter att remissvar inarbetats fastställdes RMO 

våren 2010 som en förhandsutgåva för försöksvis till-
lämpning inom Försvarsmakten.

Tanken var därefter att färdigställa RMO till en slutlig 
utgåva då även ett kapitel med exempel skulle inar-
betas med stöd av MSS. Under 2013 fattade Arméin-
spektören istället beslut om att med RMO som grund 
utarbeta ett nytt taktikreglemente för armén. ■

Övlt Mikael Svensson 
INSS J7

FÖREGÅNGAREN TILL ARMÉREGLEMENTE TAKTIK

–REGLEMEntE FÖR  
MARKOPERAtIOnER
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Striden präglas av fysiska och psykiska påfrest-
ningar, friktion, osäkerhet och en aktiv mot-
ståndare. Därför bygger ledningen på upp-
dragstaktik. 

Ledarskapet och ledningen inom armén skall utfor-
mas för att leda svenska soldater mot de mål som 
statsmakterna har beslutat och med den taktik som 
beskrivs i Arméreglemente Taktik. 

Förmåga till väpnad strid ger armén de bästa förut-
sättningarna att också lösa andra uppgifter, som de i 
reglementet beskrivna stabiliserande metoderna och 
stöd till det civila samhället under fred och kris. 

Mycket kortfattat och förenklat beskriver reglementet 
hur tiden, terrängen samt våra och motståndarens för-
band ska hanteras för att uppnå målsättningarna. 

Inom Försvarsmakten har informationsoperationer 
inte utvecklats i tillräckligt hög grad. De syftar ytterst 

till att, utöver elden och rörelsen, påverka motstånda-
ren så att det gynnar oss. Detta behöver beaktas när 
reglementet tillämpas och vid fortsatt utveckling av 
armétaktiken. 

Det enda som är säkert är att inget läge är det andra 
likt. Det viktigaste är därför inte de exakta formule-
ringarna i reglementet utan den kunskap, färdighet 
och förståelse i och kring armétaktik som blir en följd 
av att reglementet används. 

Under de kommande åren ska Arméreglemente Tak-
tik därför utgöra grunden för utbildning, studier, ut-
veckling, fältövningar, försvarsplanering och övrigt 
krigsförberedelsearbete. ■

Anders Brännström 
Arméinspektör 

Foto: Mikael Wendt 

ARMéInSPEKtÖREnS FÖRORD
Kärnan i armén är väpnad strid på marken mot en  
kvalificerad motståndare.
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AR tAKtIKS  
UtGÅnGSPUnKt
Ett reglemente bör ha en tydlig utgångspunkt för 
att kunna styra saker i rätt riktning. AR Taktik tar sin 
utgångspunkt i doktrinens beskrivning av krigets 
och stridens natur.

REVINGEHED 20131113. Brigadchef Överste Anders Svensson inspekterar delar 
av Brigadens manöverförband. Försvarsmakten övar i brigads storlek. I övningen 
ingår bland annat 71:a motoriserade infateri bataljon från P7, 111. Lednings-
platsbataljon och 42 mekaniserade bataljon från P4.
Foto: Johan Lundahl / Combat Camera / Försvarsmakten
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Stridens natur präglas av att det är en mänsk-
lig aktivitet fylld av osäkerheter, påfrestningar 
och friktioner. Att ta detta som utgångspunkt 
innebär ett ställningstagande som påverkar 

hur vi skall se på ledning och taktik.

Strid karaktäriseras av kampen mellan människor, 
djärva handlingar, självuppoffring och kreativitet, 
men också oordning, rädsla och osäkerhet. Genom att 
acceptera osäkerheterna som en naturlig del av stri-
den kan osäkerhet och oordning hanteras och våra 
soldater och chefer tränas att verka i denna. 

I det kaos som uppstår i striden finns också något oför-
utsägbart som inte går att planera bort. Detta oförut-
sägbara benämns friktioner och är oförutsedda hän-
delser som, helt eller delvis, omintetgör det önskade 
eller förväntade händelseförloppet. Såväl människor, 
materiel som miljöfaktorer kan bidra till att friktioner 
uppstår. Den största oförutsebarheten är motstånda-
ren och hans åtgärder. Friktioner uppstår ofta överras-
kande under militära operationer och på alla nivåer. 

Osäkerheter och friktioner skapar det kaos som ofta 
kallas krigets dimma. Eftersom krigets dimma aldrig 
helt kan skingras behövs en vilja och förmåga att kun-
na fatta beslut och agera under osäkerhet och kaotiska 
förhållanden. Den som mentalt accepterar det kaotis-
ka i stridens natur och ser det som naturligt att agera i 
en sådan miljö kommer att ha ett försteg.

AR Taktiks inriktning är att vi skall utbilda och träna 
soldater och chefer som kan agera i kaotiska situatio-
ner med ett stort inslag av osäkerhet utan att stanna 
upp och försöker skapa ordning i kaoset.

En följd av detta är att vi bygger vår ledning på använ-
dandet av gemensamma målbilder och tillämpandet 
av uppdragstaktik. Detta medger att underställda sol-
dater och chefer kan ta initiativ och utnyttja uppkom-
na tillfällen även i osäkra och kaosartade situationer. 
■

Övlt Stefan Eriksson 
Markstridsskolan
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Manöverkrigföring är centralt i svensk 
doktrin och har varit så sen Militärstra-
tegisk Doktrin 2002 kom ut. Innebörden 
av manöverkrigföring har fokuserat på 

den operativa nivån och det har funnits ett behov av 
att förtydliga hur manöverkrigföring skall omsättas i 
praktiken på förbandsnivå. Ämnet har avhandlats i 
många uppsatser vid Försvarshögskolan men det har 
inte funnits någon officiell syn från Försvarsmakten 
på manöverkrigföring på förbandsnivå. I utbildning 
har istället militärteoretisk litteratur som t.ex. William 
S Linds Maneuver Warfare Handbook  använts. För att 
tillgodose denna brist innehåller det nya arméregle-
mentet en sammanfattande syn på manöverkrigföring 
på förbandsnivå utvecklats. En bra utgångspunkt för 
detta har varit Arne Baudins analys i Manöverkrigfö-
ring. Några tankar om varom det handlar i Ahlström 
och Högström (red) (2009) Tankar om fälttåg. (För-
svarshögskolan, Stockholm).

Manöverkrigföring – det väpnade genomförandet av 
manövertänkande – är ett koncept som gör det möj-
ligt för en underlägsen styrka att besegra en överläg-
sen styrka. Manöverkrigföring är dessutom ett strids-
ekonomiskt sätt att använda sina resurser även när 
den egna sidan är överlägsen motståndaren, eftersom 
resurserna inte fokuserar på motståndarens styrka 
utan på hans svagheter. Manöverkrigföring syftar till 
att uppnå avgöranden genom att åstadkomma system-
chock. Detta kan åstadkommas genom att vi utsätter 
motståndaren för en snabb serie av händelser som han 
inte kan hantera. Motståndarens system försätts där-
med i ett läge där han inte längre kan samordna sina 
motåtgärder. 

Manöverkrigföring på operativ och högre taktisk nivå 
fokuserar på motståndarens och den egna tyngdpunk-
ten och de avgörande förmågor och behov som byg-
ger upp dessa. När de avgörande behoven eller delar 

av dessa har vitala begränsningar som kan påverkas 
av motparten uppstår kritiska sårbarheter. Genom att 
angripa dessa kan vi försätta motståndarens i system-
chock och omöjliggöra hans åtgärder.

Sambandet mellan begreppen tyngdpunkt, avgörande förmågor, 
avgörande behov och kritiska sårbarheter.

Detta sätt att analysera tyngdpunkter och utnyttja till 
exempel de kritiska sårbarheterna som mål för be-
kämpning är inte fullt ut tillämpbart på förbandsnivå. 
Det är dock av vikt att förbanden agerar på ett sätt 
som gynnar de operativa och högre taktiska nivåernas 
genomförande av manöverkrigföring. För förbandsni-
vån beskriver AR Taktik att tillämpningen av manö-
verkrigföring innebär att striden skall präglas av fem 
delar:

■■ motståndarens styrkor och svagheter, 
■■ att påverka motståndaren, 
■■ eld som möjliggör rörelse, 
■■ gemensam målbild och uppdragstaktik samt 
■■ att ta initiativ och hålla ett högt tempo.
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Motståndarens styrkor och svagheter 
Vi skall identifiera motståndarens svagheter och att 
sedan utnyttja dessa i vår strid. Svagheter hos en mot-
ståndare kan utgöras av flanker, luckor i grupperingar 
eller förband med lågt stridsvärde. Detta förutsätter 
goda underrättelser och handlingsfrihet att kunna ut-
nyttja situationen. 

Styrkor hos motståndaren som kan förhindra att vi lö-
ser uppgiften eller som kan leda till framgång för mot-
ståndaren skall också identifieras. Exempel på styrkor 
kan vara stridsvagnsförband, försvarsberedda skyt-
teförband eller långräckviddiga pansarvärnssystem. 
Dessa styrkor kan sedan undvikas eller bekämpas. 

Att påverka motståndaren 
Våra främsta medel för att påverka motståndaren är 
eld och kombinerade vapen. Eld ger möjlighet att di-
rekt påverka motståndaren och tillfoga denne förlus-
ter. Kombinerade vapen ger möjlighet att kompensera 
för egna svagheter men också för att ställa motstånda-
ren inför ett eller flera dilemman. 

Eld som möjliggör rörelse 
Eld och rörelse har en avgörande betydelse för möjlig-
heterna att påverka en motståndare. Genom att kom-
binera eld med snabba rörelser kan hot projiceras och 
verkan uppnås på djupet av en motståndares gruppe-
ring. Elden används inte bara för att bekämpa mot-
ståndaren, elden möjliggör också rörelsen på strids-
fältet. Den snabba rörelsen som möjliggörs av initiativ 
och tempo för in elden mot motståndaren utan att 
denne kan genomföra motåtgärder. Motståndaren 
sätts då i ett tillstånd utan handlingsmöjligheter, var-
vid viljan till strid kan förloras i kombination med att 
vi tillfogar motståndaren fysiska förluster. 

Gemensam målbild och uppdragstaktik 
En gemensam målbild skapar möjligheter för chefer 
att agera, ta initiativ och hålla ett högt tempo. Förban-
dets målbild grundar sig på högre chefs målsättningar 
och syfte. En gemensam målbild ger möjlighet att fatta 
beslut på den nivå där behov och möjligheter uppstår. 
De leder till att friktioner kan hanteras och uppkomna 
situationer utnyttjas utan onödiga tidsförluster och att 
vi kan ta initiativet. 

Uppdragstaktik utövas genom att chefen anger mål 
och syfte, ställer uppgifter, ger handlingsregler och 
tilldelar resurser samt ger underlydande handlingsfri-
het att i största möjliga utsträckning själv bestämma 
hur uppgiften ska lösas. Det egna förbandets roll i 
helheten måste framgå. Den förbandschef som får en 
uppgift väljer själv hur den skall lösas. 

Att tillämpa uppdragstaktik innebär inte bara att un-
derställda chefer kan fatta egna beslut och ta initiativ. 
Chefens underställda måste även tilldelas tillräckliga 
resurser för att lösa sin uppgift. 

Ta initiativ och hålla ett högt tempo. 
Ett viktigt medel i manöverkrigföring är tempot, att 
nyttja tidsfaktorn. Ett högt tempo – att det går snabbt 
– både i beslutsprocess och vid genomförande av en 
markoperation krävs på alla nivåer för att vara snab-
bare än motståndaren och därigenom kunna gripa 
och behålla initiativet. 

Uppdragstaktik medger att vi kan ta initiativ på alla 
nivåer, hålla ett högt tempo, snabbt utnyttja motstån-
darens svagheter och därmed komma innanför hans 
beslutscykel och få honom ur balans. Under stridens 
gång uppstår situationer då möjligheter öppnar sig. I 
dessa lägen är det den chef som är på plats, som inom 
ramen för målbilden, måste kunna agera och ta initia-
tivet för att hantera situationen och för att lösa förban-
dets uppgift på ett sätt som rimmar med högre chefs 
intention. 

Exempel på manöverkrigföring. Ett förband anfaller på stor bredd 
och upptäcker en svag punkt i motståndarens gruppering. Chefen 
kraftsamlar till denna svaghet och bryter igenom. De underställda 
förbanden agerar mot den gemensamma målbilden och kan ta 
initiativ. Framgången utnyttjas bl.a. genom att rulla upp motstån-
darens flanker samt att fortsätta mot mål på djupet av motstån-
darens gruppering.

Genom att på förbandsnivån tillämpa uppdragstaktik 
kan underställda soldater och chefer utnyttja mot-
ståndarens svagheter, ta initiativ, hålla högt tempo 
och med hjälp av eld möjliggöra en rörelse som ställer 
motståndaren inför händelser som blir svår att han-
tera och som kan leda till systemchock. ■

Övlt Stefan Eriksson 
Markstridsskolan
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Markoperationer är ett sammanfattande 
begrepp som inte är direkt knutet till 
någon lednings- eller krigföringsnivå. 
Begreppet kan användas för alla typer 

av verksamheter beroende på läget. Då markopera-
tioner i regel innefattar flera taktiska moment och 
genomförs inom ramen för en gemensam operation 
kan begreppet i högintensiva konfliktsituationer oftast 
kopplas till den högre taktiska nivån.

En markoperation innefattar samordning av förflytt-
ningar, logistik och strid inom ett bestämt område mot 
ett eller flera mål. Markoperationer kan ha skiftande 
karaktär och genomföras i större eller mindre skala. 
Oftast består markoperationer av flera taktiska mo-
ment syftande till att nå ett övergripande mål. Marko-
perationer omfattar också ofta andra typer av förband 
förutom arméförbanden. Markoperationer genomförs 
i regel inom ramen för en gemensam operation. 

Markoperationer karaktäriseras av möjligheter att slå 
en motståndare, att ta och besätta ett område i syfte att 
uppnå markoperativ kontroll och att kunna bestrida 
motståndarens vilja att bibehålla eller återta markope-
rativ kontroll. 

STADEN

J

(-)
x

x

E
E

Bildtext: Exempel på markoperation med syfte att slå en  
motståndare.

Markoperationer genomförs med ett visst operativt 
syfte och har en offensiv, defensiv, stabiliserande el-

ler stödjande inriktning. En inriktning innebär att 
våra samlade ansträngningar har offensiva, defensiva, 
stabiliserande eller stödjande målsättningar. Delar av 
markoperationen kan dock ha andra målsättningar. 

Markherravälde och markoperativ kontroll
För att beskriva olika grader av kontroll på marken an-
vänds sedan Doktrin för Markoperationer (DMarkO), 
2005 begreppen markherravälde och markoperativ 
kontroll. Begreppen används med liknande syfte som 
t.ex. marin operativ kontroll och luftöverlägsenhet. 

Markherravälde syftar till att Försvarsmakten, andra 
myndigheter och samhället i övrigt ska kunna fungera 
under i stort sett normala betingelser. Vid operatio-
ner utanför Sverige är vi oftast beroende av områden i 
konfliktområdets närhet där markherravälde råder för 
att möjliggöra basering och understöd. Markherraväl-
de innebär att man skaffar sig frihet avseende nyttjan-
de av marken och samtidigt förnekar en motståndares 
nyttjande av detsamma. Totalt markherravälde är det 
tillstånd som råder i fredstid. Markherravälde kan 
även uppnås i en krigssituation efter en total bekämp-
ning av en motståndares stridskrafter.

Av praktiska och stridsekonomiska skäl kan mark-
herraväldet behöva begränsas i tid och rum, detta 
benämns då markoperativ kontroll. Markoperativ 
kontroll innebär att i ett begränsat område och under 
begränsad tid säkerställa egen handlingsfrihet och 
samtidigt förneka andra samma möjlighet. Marko-
perativ kontroll innefattar kontroll på ytan inom ett 
område, samt kontroll av luftrummet ovanför detta 
område. Markoperativ kontroll utgör ofta ett viktigt 
delmål eller ett slutläge som skall uppnås. Att uppnå 
markoperativ kontroll är ett mål och inte en uppgift 
till ett enskilt förband.

Markoperativ kontroll i ett område kräver militär när-
varo över tiden och är beroende av understöd från luf-
ten och ibland även från havet. Markoperativ kontroll 
och den handlingsfrihet denna medger är en förut-
sättning för att våra förband skall kunna verka i områ-
det under erforderlig tid och med bibehållen förmåga.

MARKOPERAtIOnER



ArménYTT • nr 2 • 2013|15

Markoperativa inriktningar
För att beskriva syftet med en markoperation anges 
vilken inriktning operationen har. De inriktningar 
som används i AR Taktik är kopplade till kommande 
Operativ doktrin. En markoperation kan ha en offen-
siv, defensiv, stabiliserande eller stödjande inriktning.

En offensiv inriktning innebär att vi tar och behåller 
initiativet eller når ett avgörande på våra villkor. En-
dast genom anfall kan ett avgörande nås. Det främsta 
målet för markoperationen med offensiv inriktning är 
att bryta motståndarens anfallskraft. 

En defensiv inriktning innebär att vi försöker skapa 
bättre förutsättningar eller förhindra att situationen 
förvärras. En markoperation med defensiv inriktning 
genomförs för att vinna tid och på sikt möjliggöra en 
markoperation med offensiv inriktning. De främsta 
stridssätten vid en defensiv inriktning är fördröj-

ningsstrid, försvar samt avvärjningsstrid. En marko-
peration med defensiv inriktning måste även innehål-
la offensiva inslag som motanfall eller bekämpning av 
viktiga funktioner eller avgörande resurser. 

En stabiliserande inriktning innebär att skapa förut-
sättningar för andra aktörer och organisationer att 
genomföra humanitära insatser, bistånd och annan 
nödvändig hjälp. En stabiliserande inriktning ska an-
vändas för att förebygga konflikter och för att förhin-
dra eskalation i ett konfliktområde alternativt för att 
normalisera tillståndet i ett område efter en konflikt. 
Vid stabiliserande inriktning används främst stabilise-
rande metoder men också anfall och försvar kan före-
komma. Markoperationer med stabiliserande inrikt-
ning används vid operationer utanför Sverige. 

En stödjande inriktning används när Försvarsmakten 
stödjer samhället vid kriser eller allvarliga händelser. 
Våra stridskrafter sätts in om lämpliga resurser finns 
tillgängliga samt om det finns juridiska förutsättning-
ar. En markoperation med stödjande inriktning syftar 
till att stödja myndigheter och civila organisationer 
vid olika typer av civila kris- eller katastrofsituationer. 
■

Övlt Stefan Eriksson 
 Markstridsskolan

”En markoperation är en 
militär insats som ge-

nomförs på marken

CHIMTAL. 20120621. På Chimtal polishögkvarter. Svenska och tyska trupper genomför tillsammans med 
ANSF (Afghan National Security Forces) en längre operation väster om Mazar-e-Sharif och övernattar här.
Foto: Johannes Tolf/FS23/Försvarsmakten. 
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Vad är stridens grunder och vilken betydel-
se har dessa för genomförandet av strid?
I Arméreglemente 2, Taktik (AR 2) från 
1982 presenteras stridens grundelement i 

form av eld, rörelse och skydd. Detta är begrepp som 
huvuddelen av officerskåren känner igen och kan för-
lika sig med. Elden och rörelsen framhålls särskilt 
men skydd anges som en förutsättning. Skydd var då 
också präglat av den tiden genom att som exempel på 
skydd anges att kompanier skall grupperas spritt med 
anledning av hotet från taktiska kärnvapen.

I AR 2 från 1995 hade eld, rörelse och skydd komplet-
terats med ledning, underrättelsetjänst och stridsvär-
de och det sammanfattande namnet var nu stridens 
grunder. Det gjordes då ingen formell distinktion 
mellan de ”gamla” och de ”nya” men eld, rörelse och 
skydd räknades upp först.

Nästa större förändring kom i och med Doktrin för 
Markoperationer 2005. Där hade stridens grunder er-
satts av de grundläggande förmågorna: verkan, rörlig-
het, ledning, skydd, uthållighet och und/info. Detta 
innebar dock en förskjutning från att beskriva något 
konkret till något mer abstrakt. Till exempel utgjor-
des eld i AR 2 1995 av direkt och indirekt eld samt 
minor. Den grundläggande förmågan verkan angavs 
i DMarkO att den åstadkoms genom bekämpning 
samt annan påverkan. Medel för bekämpning kunde 
utgöras av direkt och indirekt bekämpning med mark-
stridskrafternas vapensystem, flygstridskrafter, mari-
na stridskrafter, elektronisk attack, vilseledning, infor-
mationsoperationer eller fördröjande fältarbeten.

I och med att den militärstrategiska doktrinen nu be-
skriver de grundläggande förmågorna som något ab-
strakt som skall användas som analysmodell så fanns 
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ett behov av att återigen konkretisera stridens grun-
der. I arbetet med AR Taktik valdes att lyfta fram eld 
och rörelse som stridens grunder främst kopplade till 
att de är grunden i att genomföra anfall vilket är en 
förutsättning för att kunna nå ett avgörande.

Skydd är den främsta förutsättningen för stridens grun-
der. Ledning, stridsvärde och underrättelsetjänst be-
skrivs också som förutsättningar för stridens grunder.
■

Övlt Stefan Eriksson  
Markstridsskolan Samordning av stridens grunder: Eld och Rörelse

En stridsvagn skjuter skarpt under Markstridsdagarna 2012. 
Foto: Fj Nicklas Gustafsson / Combat Camera
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Arméreglemente Taktik (AR Taktik) är 
arméns gemensamma reglemente för 
grundläggande taktik. Reglementet utgör 
grunden för Markstridsreglementet och 

specifika Förbandsreglementen.

Medlen utgörs av förband, system eller andra resur-
ser och metoderna utgörs av stridssätt, stabiliserande 
metoder och krigföringens principer. En chef väljer 
mellan olika metoder och samordnar de tillgängliga 
medlen. 

Taktik innefattar att indela förband inför strid. Taktik 
innefattar också att manövrera förband, samordna eld 
och rörelse och samordna funktioner för att nå förde-
lar i strid.

Inom funktioner samordnas de medel och metoder 
som står till förfogande för att understödja den övergri-
pande taktikens syfte, detta benämns funktionstaktik.

All taktik måste anpassas till tillgänglig tid, aktuell 
terräng och tillgängliga förband (egna och motstån-
darens). Tiden, terrängen och förbanden är element 
som ständigt förändras och påverkas En viktig tak-
tisk framgångsfaktor är att vi i förhand kan verka mot 
motståndaren från en för oss gynnsam terräng. Che-
fen måste värdera tiden, terrängen och förbanden för 
att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt med rätt förband.

Kärnan i svensk armétaktik är att uppnå lokal överläg-
senhet och åstadkomma sådana styrkeförhållanden 
att möjligheterna ökar för att avgöra en situation till 
egen fördel.

De gynnsamma styrkeförhållandena avser inte en ge-
nerell styrkejämförelse utan det är i den avgörande 
riktningen eller i det avgörande anfallsmålet som lo-
kal överlägsenhet skall uppnås. 

Lokal överlägsenhet grundar sig på taktikens medvet-
na val mellan olika medel och metoder för att lyckas 
i den givna situationen. Den är ett resultat av beslut 
avseende principerna kraftsamling, överraskning och 
handlingsfrihet kopplat mot aktuella målsättningar. ■ 

Lokal
Överlägsenhet

Kraftsamling

Handlingsfrihet Uppgift
Överraskning

Mål

 

Principbild som beskriver taktikens grunder samt sambandet 
mellan de ingående principerna och deras koppling till den lokala 
överlägsenheten.

Övlt Stefan Eriksson  
Markstridsskolan

tAKtIK
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
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I AR Taktik beskrivs fyra stridssätt: anfall, försvar, 
fördröjningsstrid och avvärjningsstrid. Avvärj-
ningsstrid är ett stridssätt som användes av ar-
mén fram till och med AR 2 1995 då det togs 

bort.  Inom det arbete som bedrivs vid MSS med att 
utveckla ett reglemente för strid med brigad (Mark-
stridsreglemente 7 Brigad) så identifierades ett behov 
av att beskriva metoder för att lösa mer defensiva upp-
gifter.

Stridssättet försvar är svårgenomförbart för hel brigad 
och lämpar sig bättre för bataljon och lägre förband. 
Stridssättet fördröjningsstrid genomförs i syfte att vin-
na tid, begränsa motståndarens utbredning eller till-
foga motståndaren förluster och är inte fullt tillämp-
bar om syftet är att hejda en motståndare och hindra 
denne att passera ett visst terrängavsnitt.

Stridssättet avvärjningsstrid i sin ursprungliga form 
som det beskrivs i AR 2 1982 innefattade en metod 
för att hindra en motståndare att under längre tid pas-
sera en angiven linje. Detta genomförs då genom en 
kombination av fördröjningsstrid, försvar och eventu-
ellt anfall. Denna metod är ett bra sätt att uppnå ef-
fekten att en motståndare kan hejdas och därför har 
stridssättet avvärjningsstrid återinförts i AR Taktik. 
Avvärjningsstrid syftande till att hindra en på marken 
framryckande motståndare att passera en viss linje ge-
nomförs dock av brigad och inte av bataljon eller lägre 
förband.

Avvärjningsstrid kan även genomföras för att hindra 
luftlandsättning eller landstigning. Det innebär att av-
värjningsstrid blir stridssättet för att hindra en luft-
landsättning och inte försvar. Att använda stridssät-
tet försvar mot luftlandsättningar har också varit ett 
något felaktigt uttryck då en stor del av striden mot 
luftlandsättningen genomförts genom anfall mot den 
luftlandsatta motståndaren. Avvärjningsstrid mot luft-
landsättning genomförs även av lägre förband. Själva 
genomförandet av avvärjningsstrid mot luftlandsätt-
ning skiljer sig inte mot tidigare beskrivningar i till 
exempel Brigadreglemente för armén (BrigRA). ■

Avvärjningsstrid mot luftlandsättning. Förbanden grupperas ut-
spritt. Nyckelterräng för egen rörlighet försvaras. Eld skall kunna 
kraftsamlas mot luftlandsättningsområden.

Övlt Stefan Eriksson 
Markstridsskolan

STRIDSSÄTT 

–AVVÄRJnInGSStRID

Avvärjningsstrid mot en på marken framryckande motståndare 
genomförs som en kombination av fördröjningsstrid, försvar och 
anfall. Inledningsvis fördröjs motståndaren i ett främre fördröj-
ningsområde. Därefter hejdas motståndaren i ett bakre avvärj-
ningsområde av försvarande förband. Om gynnsamma situatio-
ner uppstår genomförs motanfall framför försvaret.
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AUP sammanfattas i Arméns Målbild:
Armén är utformad för att med en brigad från 2016 
och två brigader från 2019, med väpnad strid slå en 
kvalificerad motståndare. Armétaktisk stab och de 
krigsförband som är direkt underställda armétaktisk 
chef har utvecklats parallellt med brigaderna. 

■■ Armén är efterfrågad, användbar och används
■■ Personalen är stolt över att tillhöra Armén 
■■ Armén har svenska folkets förtroende, tilltro och 

uppskattning.  

ARMénS UtVECKLInGSPLAn 
(AUP) 2014
I AUP 2014 inriktar arméinspektören Arméns utveckling för  
perioden 2014 – 2023. Denna artikel presenterar en sammanfattning. 
Den fullständiga utvecklingsplanen finns tillgänglig på www.forsvars-
makten.se/sv/var-verksamhet/verksamhetsomraden/armen.
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Syftet med AUP är att övergripande inrikta 
utveckling av Armén respektive att bidra till 
samordning av denna utveckling med övriga 
inspektörers och rikshemvärnschefens an-

svarsområden samt med FM produktion. AUP vänder 
sig främst till dem som arbetar med utveckling inom 
Försvarsmaktens högkvarter, förband, skolor och 
centra samt andra myndigheter inom försvarssektorn 
(t.ex. FMV, FHS och FOI). AUP ska även kunna an-
vändas som informationskälla i andra sammanhang, 
till exempel för att internt Armén bidra till att kom-
municera AI målbild och prioriteringar, varvid AUP 
bland annat som en följd av detta endast innehåller 
öppen information. Detaljerad och sekretessbelagd 
information behandlas till exempel i krigsförbands-
specifikationer (KFS). 

AUP har sin grund i beslutad utveckling i enlig-
het med Försvarsmaktens utvecklingsplan (FMUP), 
Försvarsmaktens strategiska inriktning (FM SI) eller 
andra beslutande dokument. AI har även i uppgift 
att föreslå förändringar av dessa styrande dokument. 
AUP är planen varifrån dessa förslag hämtas. AUP 
växelverkar därigenom med såväl dessa styrande do-
kument som övriga funktionsutvecklingsplaner och 
de funktionsvisa systemutvecklingsplanerna (SUP). 

Utifrån målbilden i rutan ovan anger AI i AUP prio-
riteringar och förslag till förändring av FM beslutade 
utveckling. Dessa är, kort beskrivet, enligt följande:
 

■■ Åtgärder som säkerställer rekrytering av och möj-
ligheter att behålla personal

■■ Vidareutveckling av soldatsystem 
■■ Fortsatt utveckling för att med brigader (system 

av system som samverkar och förstärker var-
andra) kunna genomföra väpnad strid mot en 
kvalificerad motståndare, med nyckelkomponent 
mekaniserade bataljoner (122/90) 

■■ Omsättning av ledningssystem 
■■ Säkerställande av rörlighet (brosystem) och  

logistik 
■■ Ersättning av luftvärnssystem med medellång 

räckvidd 
■■ Vidareutveckling av pansarvärnssystem 
■■ Förstärkning av underrättelseförmåga 
■■ Utveckling av sjuktransportförmåga 
■■ Anpassning av lednings- och logistikförband  

till brigadsystem. 

Dessa prioriteringar innebär att även de system som 
inte organisatoriskt ingår i brigad, till exempel jägar-
förband, behöver säkerställas.

Senare i perioden föreslås fortsatt utveckling av sol-
datsystem och återtagande av förmågan till fördrö-
jande fältarbeten samt utökad numerär i militärpo-
lisförband. På längre sikt (bortom tioårsperioden) 
bedöms finnas behov av bland annat brigadluftvärns-
system samt system för att ytterligare förbättra sol-
datens lägesuppfattning, navigering, målhantering 
och säkerhet. Därutöver finns behov av, varnar- och 
motmedelsförmåga till såväl stridsvagns- som öv-
riga stridsfordonssystem samt förbättrad förmåga till 
skydd mot CBRN genom rekognoscerings- och sane-
ringssystem. 

Behov som inte anges ovan är inte oviktiga men har 
för tillfället lägre prioritet. De återfinns i funktions- 
och områdesvisa analyser i AUP.

En central roll i AUP har det förslag till balanserad IO 
14 som AI under 2012 inlämnade i syfte att öka effek-
ten av manöverförbanden, och därigenom även effek-
ten av markstridskrafterna sammantaget, inom i stort 
sett oförändrad ekonomisk ram. I underlaget föreslås 
att manöverförband ges ökad eldkraft, skydd och rör-
lighet genom en ny struktur. Förslaget omhändertas 
nu i utvecklad form i arbetet med den insatsorganisa-
tion som föreslås införas från 2018. 

• Vidareutveckling av pansarvärnssystem
• Förstärkning av underrättelseförmåga
• Utveckling av sjuktransportförmåga
• Anpassning av lednings- och logistikförband till brigadsystem.

Dessa prioriteringar innebär att även de system som inte organisatoriskt ingår i brigad, till 
exempel jägarförband, behöver säkerställas.

Senare i perioden föreslås fortsatt utveckling av soldatsystem och återtagande av förmågan till
fördröjande fältarbeten samt utökad numerär i militärpolisförband. På längre sikt (bortom 
tioårsperioden) bedöms finnas behov av bland annat brigadluftvärnssystem samt system för 
att ytterligare förbättra soldatens lägesuppfattning, navigering, målhantering och säkerhet.
Därutöver finns behov av, varnar- och motmedelsförmåga till såväl stridsvagns- som övriga 
stridsfordonssystem samt förbättrad förmåga till skydd mot CBRN genom rekognoscerings-
och saneringssystem.

Behov som inte anges ovan är inte oviktiga men har för tillfället lägre prioritet. De återfinns i 
funktions- och områdesvisa analyser i AUP.

En central roll i AUP har det förslag till balanserad IO 14 som AI under 2012 inlämnade i
syfte att öka effekten av manöverförbanden, och därigenom även effekten av 
markstridskrafterna sammantaget, inom i stort sett oförändrad ekonomisk ram. I underlaget 
föreslås att manöverförband ges ökad eldkraft, skydd och rörlighet genom en ny struktur.
Förslaget omhändertas och nu i utvecklad form i arbetet med den insatsorganisation som 
föreslås införas från 2018.

Bild ovan utvisar manöverförband enligt AI förslag till IO 2018.

AUP 2014 har relativt AUP 2012 genomgått en större omstrukturering i syfte att göra 
innehållet ännu mera tydligt och lättläst samt att minska behovet av arbetskraft för 
beredningen av AUP. Dokumentstorleken har reducerats med cirka 60 procent.
Förmågeutvecklingen analyseras och beskrivs nu i AUP utifrån två huvudsakliga skärningar. 
Dels övergripande utveckling samt funktionsvis utveckling, vilken i stort sett speglar 
krigsförbanden och FM kompetenser.  I beredningen av AUP har medverkat samtliga förband 
inom AI ansvarsområde samt ett drygt tjugotal sakområdesexperter inom HKV och MSS.

Övlt Anders Nygren, AUP-samordnare, ATS

Fem mekbat 122/90 Två motskbat 360

Bild ovan utvisar manöverförband enligt AI förslag till IO 2018.

AUP 2014 har relativt AUP 2012 genomgått en större 
omstrukturering i syfte att göra innehållet ännu mera 
tydligt och lättläst samt att minska behovet av arbets-
kraft för beredningen av AUP. Dokumentstorleken 
har reducerats med cirka 60 procent. Förmågeutveck-
lingen analyseras och beskrivs nu i AUP utifrån två 
huvudsakliga skärningar. Dels övergripande utveck-
ling samt funktionsvis utveckling, vilken i stort sett 
speglar krigsförbanden och FM kompetenser.  I be-
redningen av AUP har medverkat samtliga förband 
inom AI ansvarsområde samt ett drygt tjugotal sak-
områdesexperter inom HKV och MSS. ■

Övlt Anders Nygren 
AUP-samordnare, ATS
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Precis hemkommen efter två och ett halvt års 
tjänstgöring vid Neutrala staters övervak-
ningskommission i Korea kommer här lite 
reflektioner. Men jag börjar med lite bak-

grundstäckning för att sätta det i sitt sammanhang.

Sverige deltar sedan Korea krigets slut i en övervak-
nings kommission benämnd Neutral Nations Super-
visory Commission. Namnet är något missvisande då 
det inte har med neutralitet att göra utan att vara en 
oberoende aktör. Sverige tillsammans med Schweiz 
valdes av sydsidan och nordsidan valde Tjeckoslova-
kien och Polen som då tillhörde Warzawapakten.

Neutral i vapenstilleståndsavtalet beskrevs som stat 
som inte deltog i strid under kriget. Sverige bidrog 
med ett fältsjukhus på sydsidan och blev kvar ett par 
år efter kriget och hjälpte Sydkorea bygga upp sin 
sjukvård.

De ursprungliga uppgifterna innebar kontroll över att 
inte vapenstilleståndet utnyttjades för att tillföra trupp 
och materiel till den koreanska halvön, delta i särskild 
undersökning vid händelser samt att vara en kommu-
nikationspunkt mellan nord och syd.

När Sovjetunionen som var ett stort stöd för Nord-
korea imploderade i början på 90-talet och Polen och 
Tjeckoslovakien (Tjeckien och Slovakien) blev med-
lemmar av EU och Nato såg Nordkorea till att de läm-
nade landet och slutade kommunicera med NNSC 
och vägrade tillträde till deras territorium.

Sedan 1995 kan därför NNSC endast övervaka sydsi-
dans aktiviteter. Polen är däremot fortfarande en del 
av NNSC och deltar ett par gånger per år i verksam-
heten.

Sedan 2010 löser NNSC ytterligare 9 uppgifter som 
har tillkommit på sydsidans initiativ för att visa trans-
parens och att de följer vapenstilleståndsavtalet. Det 
innebär bland annat för kommissionen övervakning 

av övningsverksamhet, kontroller av förband i den 
demilitarisera zonen, intervjuer av militära avhoppare 
med mera.

Den demilitariserade zonen är en sanning med mo-
difikation då både nord och syd har byggt mängder 
av fortifikationer och har väl beväpnade förband ända 
fram till skiljelinjen i strid mot stilleståndsavtalet.

I dag tjänstgör 5 svenska officerare med tjänstgörings-
plats Panmunjom i DMZ precis vid skiljelinjen mellan 
nord och syd vid Conferance row som är den enda 
kommunikationspunkten mellan parterna.

Tjänstgöringen är en så kallad familjemission med 
möjlighet att ta med sig familjen på ett eller två år och 
familjen inkvarteras på en armébas i Seoul ca 1 timme 
från DMZ. Barnen går i amerikanska skolor på basen 
tillsammans med amerikanska barn och barn från an-
dra nationer. Det är en intressant internationell miljö 
men med mängder av regler som kontinuerligt över-
vakas av militärpolis. Regelsystemet omfattar givetvis 
även de vuxna och det tar alltid lite tid att anpassa sig 
i början. Den militära hierarkin är väldigt tydlig och 
skiljer sig avsevärt från Europa.

Den koreanska Försvarsmakten är ett värnpliktsför-
svar med obligatorisk tjänstgöring för män i två år 
med tuffa krav militärt men även ifrån egna familjen. 
En misslyckad tjänstgöring är en besvikelse och inne-
bär svårigheter att få jobb längre fram i livet. Själv-
mordsfrekvensen är hög och en av NNSC uppgifter är 
bland annat att undersöka när detta har skett i DMZ 
ifall det varit ett brott mot stilleståndsavtalet.

Den koreanska kulturen är inledningsvis rätt svår att 
förstå då den är mångfacetterad och har flera dimen-
sioner. Det underlättar inte heller att väldigt få talar 
engelska och de flesta samtal går via tolk. Sydkorea är 
en ung demokrati med rätt strikta säkerhetslagar då 
landet fortfarande har en stark hotbild från Nordko-
rea. Arbetslösheten är låg men då det inte existerar 

LITE ERFARENHETER OCH TANKAR EFTER 

30 MÅnADERS tJÄnSt-
GÖRInG I KOREA
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ett för alla fungerande pensionssystem innebär det att 
yngre generationer blir ansvariga för åldrande föräld-
rar.  Sverige är här lite av en förebild man skulle vilja 
följa, helst utan att betala mer skatt.

Då Korea konflikten bara är en del av komplexiteten 
av Stilla Havsområdet har det för de som tjänstgör vid 
NNSC varit utvecklande att utbilda sig i hur alla in-
tressekonflikter i regionen hänger ihop och till detta 
USA´s engagemang i området. Med möjlighet att seg-
la med amerikanskt hangarfartyg i Stilla Havet eller 
utanför Koreas kust.

Under vår delegations tjänstgöring tillträdde den nya 
ledaren för Nordkorea, Kim Jung Un. Under hans led-
ning fortsatte landet att via media hota USA och Syd-
korea med skarpa ordalag, genomföra cyberattacker 
och fortsatt utveckling av kärnvapen.
Detta följer ett tidigare känt mönster med hot, pro-
vokationer och eftergifter medan landet fortsätter sin 
väg mot kärnvapenmakt med möjlighet att sprida 
detta vidare.

Vårt arbete med de 9 nya uppgifterna har däremot 
börjat få genomslagskraft, med ökad insyn i sydsidans 

verksamhet och möjlighet att kommunicera med me-
dia, få genomslag ut i världen att Sydkorea och USA 
följer intentionerna i stilleståndsavtalet och är krigs-
avhållande.

Dörren för Nordkorea står fortfarande öppen till 
NNSC för fortsatt dialog för att minska krigsrisken 
och förhoppningsvis, en dag ett fredsavtal länderna 
emellan.

Missionen som nu pågått i mer än 60 år är en intres-
sant och utvecklande tjänstgöringsplats och en viktig 
del i pusslet för att hålla vapenstilleståndet på plats. 
Vårt arbete är respekterat och uppskattat av inblan-
dade parter och vi är en oberoende röst i det som sker.
Vårt deltagande sätter Sverige på kartan i regionen 
och ger oss möjlighet att förstå vad som händer i Stilla 
Havsområdet.

Jag kan verkligen rekommendera en tjänstgöring vid 
kommissionen. ■

Anders Grenstad 
konteramiral

Chefsbyte NNSC från Admiral Grenstad till Genmaj Grundevik. Foto: Maj P Ljungnér.
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CO KS27
– Så här några dagar efter jag överlämnat befälet till 
min italienske efterträdare och jag nu står här som 
den sista i en lång rad av chefer för en KS-styrka kan 
jag inte låta bli att ägna en stund till eftertanke. 
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Föga kunde jag ana vilken resa det skulle inne-
bära för mig personligen när Luftstridssko-
lan, LSS, som ett av ett fåtal flygvapenförband 
i november 2011 fick uppgiften att ansvara 

för KS27. Jag konstaterar att det har varit en lång och 
lärorik resa. Den började så smått redan våren 2012 
för att bli alltmer intensiv ju närmare rotation vi kom. 

Under resan fram till rotation har det blivit många 
utbildningar och alla har på sitt sätt bidragit med en 
viktig pusselbit till helheten. När jag tänker efter är 
det ändå en del utbildningar som framträder speciellt. 
Samverkansutbildningen som genomfördes i Kroatien 
är ett sådant moment. Ett annat är den obligatoriska 
vapenutbildning m.m som vi genomförde på mitt 
hemmaförband LSS. Särskilt glädjande var att se med 
vilken skicklighet och ambition mina specialistoffi-
cerare på LSS tog sig an uppgiften att utbilda KS27 
mycket grundligt. Att många av dem också skulle följa 
med mig till Kosovo var också glädjande. Den sista 
pusselbiten som jag särskilt kommer att tänka på är 
den missionsspecifika utbildning jag och mina med-
arbetare genomförde på Livgardet, IntUtbE. Som sagt 
alla utbildningar har haft sitt specifika värde, men de 
nämnda vill jag ändå lyfta fram som särskilt värde-
fulla.

Utbildningar i all ära, men det var ju trots allt ett 
skarpt jobb vi skulle utföra. Väl förberedda begav vi 
oss söderut för att ta över stafettpinnen efter våra fö-
reträdare. Innan avresa var min ambition att på bästa 
sätt förvalta det förträffliga arbete 26 tidigare kontin-
genter gjort och arvet efter de cirka 9000 soldater som 
sedan 1999 tjänstgjort i Kosovo. Jag tycker själv att jag 
varit den ambitionen trogen under hela insatsen och 
det är inte utan stolthet jag nu summerar de 7,5 må-
nader jag och min personal tillbringat här. Personalen 
som främsta resurs är något vi ofta pratar om i För-
svarsmakten och jag är den första att skriva under på 
att jag utan mina medarbetare inte hade klarat att ro 
den här uppgiften i land.

Vad har jag och mina medarbetare gjort här i Kosovo 
då? Jag skulle i svepande ordalag kunna prata om våra 
bidrag till Improved Situational Awareness, SASE och 
FOM, men det skulle kännas alltför övergripande. Jag 
vill istället nämna enskilda händelser under vår insats 
som jag uppfattar varit viktiga för KFOR och även 
för Sverige. Ett exempel är det arbete vi genomförde 
under det serbiska firandet av Vidovdan den 28 juni, 
ni som tjänstgjort i Kosovo under en, eller flera som-
rar vet vad jag pratar om, ni övriga får googla denna 
högtid om ni vill veta mer. Min uppfattning är att vi 
tack vare en god planering klarade denna potentiellt 
stökiga högtid på ett mycket bra sätt. Våra LMT har 
som vanligt varit väl sedda bland Key Leaders och all-
mänhet i de områden de verkat. Jag har också försökt 
att på bästa sätt avsluta den svenska samverkan med  
borgmästare och har genomfört många möten med 
dessa. Ibland kanske på bekostnad av min närvaro i 
stabsarbetet, men tack vare mina medarbetare i sta-
ben så har jag personligen aldrig känt någon oro för 
att min frånvaro skulle äventyra stabsarbetet.

Även om sammanslagningen av JRD-C och JRD-W 
AOR inledningsvis låg väldigt långt borta så kom till 
slut dagen då det var dags för mig att lämna över till 
min italienske efterträdare. Det var inte utan vemod 
jag gjorde detta den 20 oktober. Sverige har gjort ett 
avtryck i Kosovo. Vad det betyder i framtiden återstår 
att se. Ett är i alla fall säkert. Tiden för KS-styrkor är nu 
avslutad. Kvar över tiden blir enskilda svenska befatt-
ningshavare inom KFOR samt till den 10 december 
vårt svenska NSE som avvecklar kvarvarande svensk 
infrastruktur för KS-styrkor vid Camp Film City. ■

Mikael Christoffersson  
Chefen KS 27 

Foto: Johan Lundahl/Combat Camera
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UTVECKLING AV SVENSKT

MILItÄRt BIDRAG 
tILL AFGHAnIStAn

Bakgrund
Det svenska styrkebidraget till insatsen i Afghanistan 
har övertiden genomgått stora förändringar. Bland 
annat kan orsaker till förändringar härledas till; -för-
ändringar av insatsens karaktär, politiska beslut samt 
samarbete med andra nationer. Exempelvis imple-
menterades under 2013 det fördjupade samarbetet 
Nordic Baltic Transition Support Unit (NB TSU). 
Där Sverige tillsammans Norge, Finland och Lettland 
tillsammans stödjer den afghanska säkerhetsstruk-
turen. Samarbetet har bland annat inneburit att det 
svenska styrkebidraget inte längre innehåller något 
skyttekompani. Ett annat exempel är en tyngdpunkts 
förskjutning från stridande till stödjande, föranlett av 
genomförd transition där de Afghanska säkerhetsstyr-
korna övertar säkerhetsansvaret fullt ut.

Framtiden
Den nuvarande ISAF insatsen upphör vid slutet av 
2014. I dagsläget är inte alla pusselbitar på plats för 
den efterföljande insatsen Resolute Support Mission 
(RSM). De bärande avtal som insatsen vilar på är ännu 
inte färdigförhandlade. Detta har fördröjt planeringen 
inför RSM. Det som däremot är klarlagt ur ett svenskt 
perspektiv är att; NB TSU avvecklas under våren 2014. 
Vårt svenska helikopterbidrag dras ur insatsen under 
våren 2014. Vår huvudcamp CNL (Camp Northern 
Lights) skall avvecklas under 2014.

Den 7 november lade regeringen fram sin proposition 
avseende Sveriges fortsatta deltagande i ISAF och den 
efterföljande insatsen RSM. Riksdagen skall i decem-
ber ta beslut om regeringens proposition. I proposi-
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UTVECKLING AV SVENSKT

MILItÄRt BIDRAG 
tILL AFGHAnIStAn

tionen framgår att det svenska bidraget skall bestå 
av ca 50 personer med inriktning att bemanna upp-
drag som rådgivare, kvalificerade sjukvårdsperso-
nal samt stabspersonal. Hur detta bidrag slutligen 
skall utformas bereds just nu vid högkvarteret. 
Slutlig organisation för det svenska bidraget till 
RSM bedöms fastställas i maj 2014. ■

Foton:  
Henrik Klingberg / Försvarsmakten 

Försvarsmakten, lilla bilden
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